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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu aspek yang sangat penting untuk menentukan 

kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Pendidikan juga berguna untuk 

menghadapi tuntutan perubahan jaman. Dengan pendidikan, manusia berusaha 

untuk menuju ke arah hidup yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2003 bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara”. Untuk mencapai suatu perubahan, diperlukan pemikiran-pemikiran baru 

yang dapat terwujud jika seseorang mampu memanfaatkan kreativitas yang ada 

pada dirinya. 

Salah satu mata pelajaran yang menumbuhkan kreativitas siswa yaitu 

matematika. Matematika mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu 

dan memajukan pola pikir manusia. Sesuai dengan Permendiknas Nomor 22 tahun 

2006, bahwa matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari 

sekolah dasar untuk membekali mereka dengan kemampuan berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. 

Berdasarkan Permendiknas tersebut, salah satu aspek penting dalam 

pelaksanaan pembelajaran matematika di sekolah adalah kemampuan berpikir 
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kreatif. Siswa perlu memiliki kemampuan berpikir kreatif karena mereka sering 

dihadapkan pada permasalahan matematika yang rumit atau tidak rutin. Melalui 

berpikir kreatif matematis, siswa mampu melihat masalah matematika dari 

berbagai sudut pandang sehingga mampu memberikan beragam jawaban dari 

permasalahan matematika yang dihadapinya. Siswa juga memiliki beragam cara 

yang bersifat baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Subur, 2013). 

Hal tersebut memberikan dampak yang baik bagi siswa karena siswa dapat 

menemukan suatu cara yang paling efektif dan efisien dalam menyelesaikan 

permasalahan matematika. 

Kemampuan berpikir kreatif merupakan hal yang sangat diperlukan dalam 

pembelajaran matematika, oleh sebab itu peneliti dapat melihat hal-hal yang 

selama ini belum terungkap mengenai kelemahan dan kekurangan siswa dalam hal 

tersebut. Kemampuan berpikir kreatif matematis perlu dideskripsikan di setiap 

jenjang pendidikan dan di setiap kelas, termasuk kelas VIII. 

SMP Negeri 1 Kedungbanteng adalah salah satu sekolah menengah pertama 

di Kabupaten Banyumas yang terletak di Jalan Raya Kedungbanteng No. 1 

Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Jumlah kelas di sekolah 

tersebut pada tahun ajaran 2016/2017 adalah 21 kelas yang terdiri dari kelas VII 

berjumlah 7 kelas, kelas VIII berjumlah 7 kelas dan kelas IX juga berjumlah 7 

kelas. SMP Negeri 1 Kedungbanteng dipilih sebagai tempat penelitian 

dikarenakan sekolah ini memiliki siswa-siswi yang berprestasi baik dalam bidang 

akademik maupun non-akademik. 
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 Dalam kesehariannya untuk pergi ke sekolah siswa menggunakan angkutan 

umum, bersepeda, diantar keluarganya dan berjalan kaki. Latar belakang ekonomi 

siswa di sekolah tersebut berasal dari bermacam-macam kalangan, dari kalangan 

ekonomi bawah sampai atas. Pekerjaan orang tua siswa juga bermacam-macam, 

ada yang bekerja sebagai PNS, petani, pedagang dan lain-lain. Latar belakang 

ekonomi dan pekerjaan orang tua siswa yang bermacam-macam memungkinkan 

adanya perbedaan karakter yang ada pada masing-masing siswa. Dari perbedaan 

karakter pada masing-masing siswa tersebut memungkinkan adanya perbedaan 

dalam kemampuan memahami dan menyerap informasi yang diberikan di sekolah. 

Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

siswa.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kemampuan berpikir 

kreatif matematis itu penting, sehingga peneliti bermaksud melakukan penelitian 

dengan judul “Deskripsi Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa Kelas 

VIII SMP Negeri 1 Kedungbanteng Ditinjau dari Prestasi Belajar”. 

B. Fokus Penelitian 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian 

ini adalah bagaimana kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMP 

Negeri 1 Kedungbanteng ditinjau dari prestasi belajar? 

2. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan tidak terlalu luas jangkauannya, maka 

penelitian ini terbatas pada gambaran kemampuan berpikir kreatif matematis 
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siswa SMP Negeri 1 Kedungbanteng tahun ajaran 2016/2017 ditinjau dari 

prestasi belajar. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMP Negeri 1 

Kedungbanteng tahun ajaran 2016/2017 ditinjau dari prestasi belajar. 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 

1. Bagi Siswa 

Memberikan gambaran kemampuan berpikir kreatif matematis berdasarkan 

prestasi belajar yang dimiliki siswa. 

2. Bagi Guru 

Sebagai alat evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan 

sehingga kekurangan-kekurangan dalam mengajar dapat diperbaiki untuk 

pembelajaran yang akan datang. 

3. Bagi Sekolah  

Sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran 

matematika di sekolah terutama dalam meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa. 

4. Bagi Peneliti  

Menambah ilmu dan pengalaman bagi peneliti dalam mendeskripsikan 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa berdasarkan prestasi belajar.  
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