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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang ada dalam 

setiap jenjang pendidikan. Matematika diajarkan mulai dari sekolah dasar 

hingga perguruan tinggi. Manusia selalu dihadapkan dengan matematika 

dalam kehidupan sehari-harinya, meskipun itu hanya penjumlahan, 

pengurangan atau pembagian. Hal ini menunjukkan bahwa matematika sangat 

penting bagi kehidupan manusia. Matematika juga merupakan wadah bagi 

manusia untuk pembentukan karakter suatu bangsa. Salah satu karakter yang 

menjadi tujuan dari pembelajaran matematika adalah kemampuan berpikir 

divergen.  

Jika kita berbicara tentang berpikir kreatif maka kita tidak akan lepas 

dari kata kreativitas, karena kreativitas merupakan hasil dari berpikir divergen 

(kreatif). Berfikir divergen (kreatif) itu sendiri adalah kemampuan seseorang 

dalam melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang yang nantinya dapat 

menciptakan berbagai macam penyelesaian.  Ditinjau dari aspek manapun, 

kebutuhan akan kreativitas sangatlah penting, seperti halnya dari aspek dunia 

kerja saat ini, kreativitas menjadi salah satu  kemampuan yang harus dimiliki.  

Menurut Cereer Center maine Depatrment of Labor (2001), beberapa 

karekteristik yang dikehendaki dunia kerja adalah: (1) mempunyai 

kepercayaan  diri, (2) mempunyai motivasi untuk berprestasi, (3) mempunyai 

keterampilan-keterampilan dasar seperti membaca, menulis, mendengarkan, 

1 

Analisis Kreativitas Siswa…, Anikhatun Kholikoh, FKIP UMP, 2016



2 

 

berbicara, dan melek komputer  (computer literacy), (4) menguasai 

kemampuan berpikir, seperti memecahkan masalah (problem soving), 

membuat soal (problem posing), mengambil keputusan (decision making), 

berpikir analitis (analythical thinking), dan berpikir divergen / kreatif (crative 

thinking) dan (5) memiliki keterampilan interpersonal, seperti kemampuan 

bekerja dalam tim dan melakukan negosiasi. Oleh sebab itu, pembelajaran 

yang dilakukan harus dapat mengembangkan kemampuan kreativitas siwa 

Salah satu mata pelajaran yang memberikan perhatian pentingnya 

pemikiran divergen (kreatif) yaitu matematika. Permendiknas nomor 22 tahun 

2006 menjelaskan bahwa matematika perlu diberikan kepada semua peserta 

didik  dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan 

divergen (kreatif), serta kemampuan bekerja sama, sehingga kemampuan 

kreativitas siswa dalam matematika perlu diperhatikan oleh guru. Namun 

pada kenyataanya kreativitas merupakan bentuk pemikiran yang sampai saat 

ini kurang diperhatikan dalam dunia pendidikan. Sistem pendidikan lebih 

menekankan  pada pemikiran reproduktif, hafalan, dan mencari satu jawaban 

yang benar terhadap soal-soal yang diberikan (Munandar :2012). Begitu juga 

dengan kreativitas siswa dalam matematika kurang mendapat perhatian guru, 

siswa lebih sering dituntuk untuk menyelesaikan masalah dengan satu 

jawaban yang benar, sehingga menghambat kreativitas siswa.  

   Proses-proses pemikiran yang tinggi termasuk berpikir divergen 

jarang dilatihkan. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di 

negara-negara lain, sebagaimana telah ditekankan oleh Guilford (Munandar: 

2012) pada tahun 1950 pada pidato pelantikannya sebagai presiden Amerika 
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Psychological Association, bahwa keluhan yang paling banyak saya dengar 

mengenai lulusan perguruan tinggi kita adalah bahwa mereka cukup mampu 

melakukan tugas-tugas yang diberikan dengan menguasai teknik-teknik yang 

diajarkan, namun mereka tidak berdaya jika dituntuk untuk memecahkan 

masalah yang memerlukan cara-cara yang baru.  

Manusia sering kali dihadapkan dengan berbagai masalah. Masalah 

dalam matematika sering kali disajikan dalam bentuk soal matematika. Soal 

matematika yang menjadi masalah bagi siswa adalah soal yang memiliki 

tantangan dalam menyelesaikannya, seperti halnya soal yang dapat  melatih 

siswa bepikir secara analitis, melatih menggunakan kemampuan mengunakan 

tanda operasi hitung. Kemampuan berfikir divergen menjadi salah satu 

kemampuan yang dibutuhkan siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematika. Mengingat pentingnya berpikir divergen, maka penting bagi 

guru untuk melatih kemampuan kreativitas siswa. 

Kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah memiliki cara 

dan gaya yang berdeda-beda karena tidak semua orang memiliki kemampuan 

berpikir yang sama. Perbedaan individu dapat diungkapkan oleh tipe-tipe 

kognitif yang dikenal dengan istilah gaya kognitif.  Gaya kognitif merupakan 

karakteristik seseorang dalam memproses, mengingat, maupun menggunakan 

informasi untuk menanggapi permasalahan atau berbagai jenis situasi  

lingkungan. Gaya kognitif menunjukkan adanya variasi antar individu dalam 

menyelesaikan suatu tugas dan membuat keputusan. Penggunaan gaya 

kognitif dalam pelatihan kontruksi proses memiliki potensi untuk 

meningkatkan keefesiensi dan keefektifan seseorang dalam belajar, dan 
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mungkin juga dalam mengindikasi kesulitan belajar. Sebagai seorang guru 

haruslah mengetahui akan adanya keterkaitannya antara kreativitas yang 

dihasilkan dari masing-masing gaya kognitif. Gaya kognitif berdasarkan 

psikologi ada gaya kognitif field dependent dan field independent. 

Gaya kognitif field dependent dan field independent yaitu gaya 

kognitif yang mencerminkan cara analisis seseorang dalam berinteraksi 

dengan lingkungan. Gaya kognitif field dependent adalah individu yang dapat 

dipengaruhi oleh lingkungan. Individu dengan gaya kognitif field dependent 

dalam proses belajar lebih cenderung menerima informasi secara utuh, lebih 

memilih dibimbing dalam belajar, dan seorang  siswa yang memilki gaya 

kognitif field dependent lebih sukar dalam memproses, mudah mempersepsi 

apabila informasi dimanipulasi sesuia dengan konteksnya. Sedangkan gaya 

kognitif field independent adalah individu yang tidak dapat dipengaruhi oleh 

lingkungan. Individu dengan gaya kognitif field independent dalam proses 

belajar lebih cenderung menerima informasi secara relevan, memperkerjakan 

kurang dipandu tetapi pendekatan yang lebih analitis, ia akan dapat 

memisahkan stimulus dalam konteksnya.  

Pada kenyataanya masih banyak siswa yang kurang menyukai 

matematika, ini dikarenakan siswa masih merasa kesulitan untuk 

menyelesaikan masalah matematika secara divergen agar menemukan 

jawaban yang sesuai. Beberapa faktor yang menyebabkan siswa  kesulitan 

dalam menyelesaikan masalah secara divergen salah satunya adalah siswa 

kurang memahami apa yang dimaksud oleh soal. Maka penting bagi seorang 

guru untuk mengetahui gaya kognitif siswanya, karena setiap siswa memiliki 
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gaya kognitif yang berbeda-beda dan siswa yang memiliki gaya kognitif 

berbeda maka akan memiliki kreativitas yang berbeda pula dalam 

menyelesaikan masalah. 

MTs Muhammadiyah sirampog merupakan salah satu sekolah swasta 

yang berada di Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes. Sekolah ini menjadi 

salah satu sekolah swasta yang mampu bersaing dengan sekolah negeri, hal 

ini dibuktikan dengan banyaknya lulusan dari sekolah ini yang diterima di 

sekolah-sekolah favorit di Kabupaten Brebes. Sekolah ini tidak terlepas dari 

beberapa siswa yang masih kesulitan dalam belajar, salah satunya dalam 

belajar matematika, hal ini dikarenakan beberapa hal diantaranya cara guru 

mengajar di kelas, serta materi matematika yang kompleks. Siswa di sekolah 

ini memliki karakteristik yang berbeda-beda terutama dalam hal menerima, 

mengingat dan memproses informasi untuk menyelesaikan masalah 

matematika yang menyebabkan kemampuan kreativitas siswa dalam 

menyelesaikan masalah juga berbeda. 

Banyak penelitian menunjukkan adanya hubungan erat antara berpikir 

divergen dengan gaya kognitif seseorang. Seperti hasil penelitian Al-Salami 

(2010) yang mengatakan bahwa gaya kognitif memberikan dorongan dan 

latar belakang yang berguna dan potensial untuk memahami kreativitas. 

Beberapa peneliti mengatakan berpikir divergen dipengaruhi oleh gaya 

kognitif seseorang, salah satunya adalah gaya kognitif field dependent dan 

field indepedent. Sehingga mengetahui kreativitas siswa dengan gaya kognitif 

field dependent dan field indepedent dalam menyelesaikan masalah sangatlah 

bermanfaat. 

Analisis Kreativitas Siswa…, Anikhatun Kholikoh, FKIP UMP, 2016



6 

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Kreativitas Siswa dalam Menyelesaikan 

Masalah Matematika ditinjau dari Gaya Kognitif Field Dependent dan Field 

Independent di MTs Muhammadiyah Sirampog”.  

B. Fokus Penelitian  

1. Rumusan Masalah 

a. Bagaimanakah kreativitas siswa kelas VII A dengan gaya kognitif 

field dependent dalam menyelesaikan masalah matematika pada 

materi segitiga dan segiempat di MTs Muhammadiyah Sirampog ? 

b. Bagaimanakah kreativitas siswa kelas VII A dengan gaya kognitif 

field independent dalam menyelesaikan masalah matematika pada 

materi segitiga dan segiempat di MTs Muhammadiyah Sirampog ? 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini terbatas 

pada analisis kreativitas siswa dalam menyelesaikan masalah matematika 

ditinjua dari gaya kognitif field dependent dan field independent siswa 

kelas VII A MTs Muhammadiyah Sirampog pada materi segitiga dan 

segiempat.  

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis tentang : 

1. Kreativitas siswa kelas VII A dengan gaya kogitif field dependent dalam 

menyelesaikan masalah matematika pada materi segitiga dan segiempat 

di MTs Muhammadiyah Sirampog 
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2. Kreativitas siswa kelas VII A dengan gaya kognitif field independent 

dalam menyelesaikan masalah matematika pada materi segitiga dan 

segiempat di MTs Muhammadiyah Sirampog. 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain : 

1. Peserta didik akan mengetahui gaya kognitif masing-masing sehingga 

dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematika 

2. Guru akan lebih mudah memilih strategi pembelajaran dan model 

pembelajaran yang sesuai dengan gaya kognitif siswa sehingga proses 

pembelajaran akan berlangsung dengan baik 

3. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman baru untuk 

mengetahui kreativitas siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematika ditinjau dari gaya kognitif siswa.  
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