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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu usaha manusia untuk menuju ke arah 

hidup yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 1 menyatakan 

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. 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan 

memajukan pola pikir manusia. Dalam dunia pendidikan, matematika 

merupakan bidang studi yang dipelajari oleh semua peserta didik dari Sekolah 

Dasar hingga Sekolah Menengah Atas, dan bahkan sampai ke Perguruan 

Tinggi. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 23 Tahun 2006 

mengenai Standar Kompetensi Kelulusan pada mata pelajaran matematika 

untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, telah dipaparkan bahwa salah 

satu tujuan mata pelajaran matematika adalah untuk membekali peserta didik 

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

kemampuan bekerjasama. Karena peraturan menteri tersebut merupakan dasar 
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untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), maka 

pembelajaran matematika di sekolah perlu mengembangkan strategi-strategi 

pembelajaran yang mendorong kemampuan berpikir kreatif.  

Berdasarkan tujuan dan Peraturan Menteri Nasional tersebut terlihat 

bahwa kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu point penting dalam 

pelaksanaan pembelajaran matematika di sekolah. Menurut Munandar (2009) 

bahwa berpikir divergen (berpikir kreatif) ialah memberikan macam-macam 

kemungkinan jawaban berdasarkan informasi yang diberikan dengan 

penekanan pada keragaman jumlah dan kesesuaian. Selain itu, kemampuan 

berpikir kreatif merupakan salah satu kemampuan yang dikehendaki dunia 

kerja. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kreatif sudah seharusnya 

dikembangkan serta mendapatkan perhatian dari tenaga pengajar. Bagi siswa 

yang tidak memiliki kemampuan berfikir kreatif maka akan sulit menghadapi 

macam-macam tantangan pekerjaan, baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, 

politik, maupun dalam bidang budaya dan sosial karena sekarang perusahaan-

perusahaan mengakui makna yang sangat besar dari gagasan-gagasan baru, 

dan selain itu banyak departemen pemerintah mencari orang-orang yang 

memiliki potensi kreatif-inventif. Selain itu, perkembangan teknologi dan 

informasi tidak lepas dari kemampuan berpikir kreatif . 

Kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan menemukan banyak 

kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah, dimana penekanannya adalah 

pada kuantitas, ketepatgunaan, dan keragaman jawaban. Selain itu, 

kemampuan berpikir kreatif matematis juga merupakan kemampuan untuk 
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menghasilkan solusi bervariasi yang bersifat baru terhadap masalah 

matematika yang terbuka. Dari pengertian berpikir kreatif tersebut tampak 

bahwa kemampuan berpikir kreatif sangat diperlukan dalam menghadapi suatu 

masalah. 

Belajar adalah segenap rangkaian kegiatan ataupun aktivitas yang 

dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan suatu perubahan 

dalam dirinya berupa penambahan pengetahuan atau kemahiran berdasarkan 

alat indera dan pengalamannya (Rahyubi, 2011). Setiap individu memiliki cara 

belajarnya masing-masing agar lebih mudah memahami materi yang sedang 

dipelajari. Seberapa cepat siswa memahami materi yang sedang dipelajari 

tentu sangat tergantung pada kemampuan siswa tersebut memahami dan 

menyerap informasi.   

Kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap informasi 

sudah pasti berbeda tingkatnya. Ada yang cepat, sedang, dan ada pula yang 

sangat lambat. Oleh karena itu, mereka seringkali harus menempuh cara 

berbeda untuk bisa memahami sebuah informasi atau pelajaran yang sama. 

Hal ini disebabkan setiap siswa memiliki modalitas atau gaya belajar yang 

berbeda-beda.  

Menurut Nasution (1998), gaya belajar adalah cara konsisten yang 

dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara 

mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Gaya belajar merupakan 

cara/langkah-langkah yang cenderung dipilih siswa untuk bereaksi dan 

menggunakan perangsang-perangsang dalam menyerap dan kemudian 
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mengatur serta mengolah informasi pada proses belajar. Gaya belajar juga 

merupakan cara konsisten yang ditunjukan individu untuk menyerap 

informasi, mengatur, mengelola informasi tersebut dengan mudah dalam 

proses penerimaan, berfikir, mengingat, dan pemecahan masalah dalam 

menghadapi proses belajar mengajar agar tercapai hasil maksimal sesuai 

dengan kemampuan, kepribadian, dan sikapnya. Jika guru mengetahui gaya 

belajar dari masing-masing siswanya, maka guru dapat mengajar sesuai 

modalitas sebagian besar siswanya. Sehingga pembelajaran akan berlangsung 

efektif dan siswa mudah memahami materi yang diajarkan. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa gaya belajar yang dimiliki 

peserta didik merupakan salah satu modalitas yang berpengaruh dalam 

pembelajaran, pemrosesan, dan komunikasinya. Hal yang serupa, bila siswa 

tersebut mengetahui karakteristik gaya belajarnya sendiri maka siswa akan 

lebih mudah memotivasi dirinya dalam pembelajaran. 

Peneliti memandang adanya manfaat informasi terkait karakteristik 

gaya belajar siswa. Dengan adanya informasi terkait karakteristik gaya belajar 

siswa yang akan diajari, maka guru diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif matematis. Dengan dasar pemikiran tersebut, 

maka peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian tentang “ Analisis 

Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Ditinjau dari Gaya Belajar Siswa 

Kelas VIII SMP Negeri 1 Lumbir”. 
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B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus dari penelitian ini adalah 

bagaimana gambaran kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 Lumbir berdasarkan gaya belajar visual, auditorial, dan 

kinestetik?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisis kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Lumbir berdasarkan gaya belajar visual, auditorial, dan 

kinestetik. 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat : 

1. Bagi Guru 

Sebagai alat evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan sehingga kekurangan–kekurangan dalam mengajar dapat 

diperbaiki untuk pembelajaran yang akan datang. 

2. Bagi Siswa 

Siswa dapat mengetahui seberapa besar kemampuan berpikir kreatif 

matematis dan dapat mengetahui gaya belajarnya sehingga siswa dapat 

memperoleh prestasi lebih baik. 
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3. Bagi Peneliti 

Menambah pengalaman dan sebagai pelatihan bagi peneliti dalam 

kemampuan siswa disekolah. 
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