
A. Latar Belakang Masalah 

BABI 

PENDAHULUAN 

Tuntutan dalam dunia pendidikan telah mengalami banyak perubahan. 

Paradigma baru pendidikan lebih menekankan kepada peserta didik sebagai 

manusia aktif dan kreatif yang memiliki potensi untuk selalu belajar dan 

berkembang mengikuti perkembangan zaman. Matematika adalah ilmu dasar 

yang dapat digunakan sebagai alat bantu memecahkan masalah dalam 

berbagai bidang ilmu. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa 

matematika adalah salah satu ilmu dasar yang sangat mempengaruhi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pembelajaran matematika diberikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar 

(SD) sampai perguruan tinggi. Menurut Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, 

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 bekerja sama. 

Unsur kreatif menjadi salah satu tujuan kurikuler mata pelajaran matematika. 

Matematika sebagai salah satu pelajaran yang mengembangkan kemampuan 

bemalar dan kemampuan berpikir logis mempunyai peran untuk membekali 

dan mendorong peserta didik untuk memiliki kemampuan berpikir kreatif. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengisyaratkan agar tiap 

pembelajaran matematika di sekolah dimulai dengan memberikan soal-soal 
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kontekstual dengan solusi atau strategi penyelesaian tidak tunggal. 

Pembelajaran matematika lebih menekankan pada kemampuan siswa untuk 

berpikir terbuka atau open-ended yang tidak hanya sebatas pada materi yang 

baru saja disampaikan atau hal-hal yang bersifat rutin. Hal tersebut bertujuan 

untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Guna mendorong kemampuan berpikir kreatif dalam pembelaj aran 

matematika salah satunya dengan terbiasa memecahkan masalah (Siswono 

2008). Jenis pemecahan masalah yang dapat mempengaruhi peran berpikir 

kreatif adalah masalah terbuka (open-ended problem). Pada umumnya siswa 

belum terbiasa dalam memecahkan masalah yang bersifat terbuka. Akibatnya, 

siswa kurang memiliki kesempatan untuk megeksplorasi kemampuan berpikir 

kreatif dalam memecahkan masalah matematika. Sedangkan Marzano, dkk 

(Wibawa, 2016) menjelaskan bahwa berpikir kreatif adalah kemampuan untuk 

membentuk kombinasi ide-ide baru untuk memenuhi suatu kebutuhan atau 

untuk mendapatkan hasil yang orisinil dan tepat, dan sesuai dengan kriteria 

yang diharapakan. 

Mengingat pentingnya kemampuan berpikir kreatif bagi siswa, guru 

harus menyadari bahwa setiap siswa memiliki kemampuan berpikir kreatif. 

Berdasarkan hal tersebut guru perlu mengetahui kemampuan berpikir kreatif 

yang dimiliki oleh siswa. Pada dasarnya siswa memiliki kemampuan berpikir 

kreatif, yang membedakan adalah derajat kemampuan berpikir kreatif yang 

dimiliki oleh masing-masing siswa. Perbedaan tersebut menunjukkan pada 

guru adanya tingkatan kemampuan berpikir kreatif, sehingga dapat disusun 
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jenjang atau tingkatan kemampuan berpikir kreatif sesuai dengan kondisi dan 

kriteria tertentu. Tingkat kemampuan berpikir kreatif menurut Siswono (2008) 

adalah suatu jenjang berpikir yang hirarkhis dengan dasar pengkategoriannya 

berupa produk berpikir kreatif (kreativitas). Dengan mengetahui tingkat 

kemampuan berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah matematika, 

guru dapat merancang metode, strategi, maupun model pembelaj aran yang 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Siswono (2008) 

membagi Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif (TBK) menjadi lima tingkat 

yaitu TBK 4 (sangat kreatif), TBK 3 (kreatif), TBK 2 (cukup kreatif), TBK 1 

(kurang kreatif), dan TBK 0 (tidak kreatif). Masing-masing TBK digologkan 

berdasarkan komponen-komponen berpikir kreatif, yaitu kefasihan (fluency), 

fleksibilitas (flexibility), dan kebaruan (novelty). 

Untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif yang dimiliki siswa, dapat 

dengan pemberian masalah terbuka (open-ended) yaitu masalah yang 

memiliki banyak jawaban benar sehingga memungkinkan siswa untuk 

memperlihatkan proses berpikir divergennya, atau melalui tugas-tugas 

mengena1 pemecahan masalah dan pengajuan masalah. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Anat Levav-Waynberg dan Roza Leikin 

(2011), kemampuan berpikir kreatif siswa dapat diukur dengan pemberian 

Multiple Solution Task (MST). MST merupakan suatu tugas yang secara 

eksplisit meminta siswa untuk menyelesaikan masalah matematika yang 

diberikan dengan cara penyelesaian yang berbeda (Leikin 2009). MST 

merupakan salah satu jenis soal terbuka (open-ended) yakni terbuka proses 
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penyelesaiannya, karena dalam MST siswa diminta untuk menemukan banyak 

cara penyelesaian yang mungkin dari masalah yang diberikan. Komponen 

yang digunakan dalam MST adalah kefasihan (fluency), fleksibilitas 

(flexibility), dan kebaruan (novelty). Pada MST, kefasihan mengacu pada 

banyaknya solusi benar yang dihasilkan siswa, fleksibilitas mengacu pada 

kemampuan dalam mengajukan berbagai cara pemecahan masalah, dan 

kebaruan mengacu pada sesuatu yang tidak biasa. Karena MST meminta siswa 

untuk menghasilkan cara berbeda sebanyak yang mereka bisa, maka setiap 

cara penyelesaian berbeda yang dihasilkan siswa memiliki skor yang 

mencerminkan kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan. Prosedur pemberian skor 

tersebut tersusun dalam scoring sheme. 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada wawancara yang telah 

dilakukan dengan guru mata pelajaran matematika SMP Negeri 2 Banyumas 

dimana guru menganggap sebagian dari siswanya tidak kreatif. Penelitian ini 

memberikan informasi kepada guru SMP Negeri 2 Banyumas mengenai 

bagaimana cara mengukur kemampuan berpikir kreatif yang dimiliki siswa 

dengan menggunakan Multiple Solution Task (MST). Sehingga, ketika guru 

mengetahui tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis yang dimiliki siswa 

dalam satu kelas pada materi tertentu guru dapat merancang strategi, 

pendekatan, metode ataupun teknik pembelajaran yang sesuai dan tepat. 

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi 

tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa melalui Multiple Solution 

Task (MST) siswa kelas VIII F SMP Negeri 2 Banyumas. 
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B. Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini dapat terarah dan mendalam serta tidak terlalu luas 

jangkauannya, maka penelitian ini terbatas pada bagaimana mengidentifikasi 

tingkat kemampuan berpikir kreatif (TBK) matematis siswa melalui Multiple 

Solution Task (MST) pokok bahasan lingkaran VIII F SMP Negeri 2 

Banyumas. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan tingkat kemampuan 

berpikir kreatif matematis siswa melalui Multiple Solution Task (MST) pada 

pokok bahasan lingkaran di kelas VIII F SMP Negeri 2 Banyumas. 

D. Manfaat Basil Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain: 

1. Bagi guru matematika, dapat mengetahui tingkat kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

bagi guru matematika untuk merancang metode pembelaj aran untuk 

meningkatkan dan mengembangkan berpikir kreatif matematis s1swa 

dalam memecahkan atau mengajukan masalah matematika. 

2. Bagi siswa, dapat membantu siswa mengetahui tingkat kemampuan 

berpikir kreatif matematisnya, sehingga siswa termotivasi untuk 

mempertahankan, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan 

berpikir kratif matematisnya. 
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3. Bagi peneliti, akan memberikan pengetahuan dan informasi tentang 

tingkat kemampuan berpikir kreatif (TBK) matematis siswa melalui 

Multiple Solution Task (MST). 
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