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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi yang ditandai dengan cepatnya perubahan di 

berbagai bidang kehidupan, diperlukan manusia yang dengan cepat mampu 

beradaptasi sejalan dengan perubahan yang terjadi. Teknologi yang 

berkembang begitu cepat dalam berbagai bidang diperlukan manusia-manusia 

yang tangguh dan kreatif, karena harus menghadapi berbagai kemajuan yang 

telah dicapai oleh bangsa lain. Kaitan dengan perkembangan sains dan 

teknologi yang demikian cepat tanpa kreativitas yang memadai maka 

perkembangan sains dan teknologi hanya akan menjadi tontonan. 

Kreativitas tidak hanya ditemukan dalam bidang tertentu, misalnya seni 

dan sains melainkan juga merupakan bagian kehidupan sehari-hari. Kreativitas 

dapat ditemukan juga dalam matematika. Belajar matematika pada dasarnya 

seseorang tidak terlepas dari kemampuan berpikir, karena dalam proses 

pembelajaran matematika di sekolah siswa selalu dihadapkan kepada 

permasalahan yang harus diselesaikan dengan kemampuan berpikir kreatif 

siswa. 

Diperlukan suatu lingkungan belajar yang menunjang tumbuh dan 

kembangnya kemampuan berpikir kreatif siswa. Dalam belajar matematika 

siswa tidak hanya dituntut untuk menghafal serta terampil dalam menjawab 

dengan benar soal-soal yang diberikan oleh guru. Siswa juga perlu diberi 

kesempatan untuk mencari sendiri ide permasalahan yang baru yang dapat 
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diselesaikannya dengan pemikirannya sendiri sehingga menumbuhkan 

kemampuan berpikir kreatifnya. 

Proses pembelajaran matematika disekolah harus dilakukan dengan cara 

yang tepat, sehingga pencapaian tujuan pembelajaran dapat terpenuhi. Hal ini 

menuntut guru dalam mengajar harus menguasai materi dan pengembangkan 

materi pelajaran, serta harus mengontrol kegiatan peserta didik. Namun, 

kebanyakan guru dalam proses pembelajaran masih kurang memperhatikan 

variasi cara pembelajaran.  

Peneliti melakukan observasi terhadap cara pembelajaran dikelas. Hasil 

observasi dapat dideskripsikan sebagai berikut: dari hasil pengamatan yang 

saya lakukan kegiatan pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas masih 

berpusat pada guru. Ketika guru sedang menjelaskan materi siswa hanya diam 

dan mendengarkan penjelasan guru. Siswa cenderung pasif mendengarkan, 

menyimak dan mencatat penjelasan yang diberikan oleh guru sehingga masih 

banyak siswa yang tidak memperhatikan pelajaran dan hanya mengobrol 

sendiri. Ketika mengerjakan soal yang diberikan guru jawaban siswa pun 

semua sama dan tidak bervariasi. Siswa menjawab soal seperti yang 

dicontohkan oleh guru siswa tidak menggunakan pemikirannya sendiri 

sehingga kemampuan berpikir siswa juga tidak berkembang. Siswa belum bisa 

berpikir secara luas siswa masih terpaku kepada guru, sehingga dalam 

mengerjakan soal siswa juga belum bisa menjawab secara bervariasi dan 

dengan pemikirannya sendiri. 
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Pembelajaran guru di kelas juga masih menggunakan metode 

pembelajaran yang tidak membuat siswa aktif dalam pembelajaran. Guru 

menggunakan model pembelajaran konvensional, sehingga dalam 

pembelajaran siswa tidak aktif dan siswa hanya terpaku kepada guru. Kurang 

aktifnya siswa dalam pembelajaran akan berakibat pada kemampuan berpikir 

siswa, karena dalam pembelajaran siswa belum mampu menggunakan 

pemikirannya sendiri dalam menyelesaikan masalah.Keadaan tersebut 

berpengaruh terhadap menurunnya kemampuan berpikir kreatif siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika. 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan guru matematika MTs 

Muhammadiyah 05 Tamansari kecamatan Karangmoncol pada bulan Januari 

2013 diketahui bahwa hasil UAS siswa kelas VII semester gasal tahun ajaran 

2012/2013 masih rendah.Hasil wawancara dengan guru matematika dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: 1) sikap siswa yangmudah menyerah apabila 

menghadapi pertanyaan yang guru berikan, siswa selalu mengeluh apabila 

mendapat soal yang tidak seperti apa yang dicontohkan oleh guru. 2) siswa 

tidak lancar menggunakan cara atau strategi yang bervariasi dalam 

menyelesaikan masalah, dalam menyelesaikan permasalah siswa tidak pernah 

menggunakan cara atau pemikirannya sendiri siswa masih terpaku dengan cara 

yang diberikan oleh guru. 3) kurangnya rasa ingin tahu siswa, pemikiran siswa 

untuk mencari hal yang berbeda masik kurang, karena dalam pembelajaran 

siswa masih pasif siswa hanya diam dan mendengarkan penjelasan guru. 4) 

kurangnya keberanian siswa untuk bertanya atau mengungkapkan pendapatnya, 
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dalam pembelajaran siswa belum mampu untuk mengungkapkan pendapatnya 

sehingga kemampuan berpikir siswa juga tidak berkembang, dan 5) kurangnya 

daya kreatif siswa dalam menyelesaikan permasalahan, dalam menyelesaikan 

permasalahan siswa kurang kreatif karena siswa hanya terpaku pada guru dan 

siswa tidak menggunakan cara atau pemikirnnya sendiri. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap siswa kelas VII di MTs Muhammadiyah 05 Tamansari dapat diduga 

bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa masih rendah, sehingga perlu 

ditingkatkan. Peneliti memilih kelas VII B sebagai subyek penelitian dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa khususnya pada pembelajaran 

matematika. 

Mengatasi masalah di atas harus digunakan model pembelajaran yang 

sesuai untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam 

menyelesaiakan soal matematika. Model pembelajaran yang dapat memberikan 

keleluasaan siswa dalam berpikir sehingga siswa dapat menjawab soal sesuai 

dengan pemikirannya sendiri. Siswa juga dapat menjawab soal dengan 

penyelesaian yang bervariasi sehingga diharapkan kemampuan berpikir kreatif 

siswa dapat meningkat. Dalam hal ini, guru dituntut mampu menerapkan model 

pemebelajaran yang mampu membuat siswa aktif sehingga siswa dapat 

menggunakan kemampuan berpikirnya untuk menyelesaikan soal. 

Model pembelajaranCOREadalah model yang menekankan pada 

kemampuan berpikir siswa untuk menghubungkan mengorganisasikan, 

mendalami mengelola dan mengembangkan informasi yang didapat. Model 
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pembelajaran CORE mencakup empat aspek yaitu Connecting 

(menghubungkan informasi lama dengan informasi baru),aktivitas berpikir 

siswa akan luas karena siswa harus mengingat kembali materi lama.  

Organizing (mengorganisasikan pengetahuan), siswa harus dapat 

mengorganisasikan pengetahuan yang telah didapat. Reflecting (menjelaskan 

kembali informasi yang telah diperoleh),siswa mampu untuk menjelaskan 

pengetahuan sesuai dengan pemikirannya,dan  Extending (memperluas 

pengetahuan) siswa dapat memperluas pengetahuan dengan menggunakannya 

dalam penyelesaian(Suyatno, 2009). Tahapan pembelajaran dengan model 

CORE menawarkan sebuah proses pembelajaran yang memberi ruang bagi 

siswa untuk berpendapat, mencari solusi serta membangun pengetahuannya 

sendiri. Hal ini memberikan pengalaman yang berbeda sehingga diharapkan 

bisa meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada pembelajaran matematika.  

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diadakan penelitian dengan judul 

“Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Dengan Model 

Pembelajaran CORE( Connecting, Organizing, Reflecting, Extending ) Siswa 

Kelas VII B MTs Muhammadiyah 05 Tamansari”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka permasalahan 

yang muncul dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut “Apakah 

pembelajaran dengan menggunakan model CORE( Connecting, Organizing, 

Reflecting, Extending ) dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa 

kelas VII B MTs Muhammadiyah 05 Tamansari? “ 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut “ Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

matematis dengan model pembelajaran CORE    ( Connecting, Organizing, 

Reflecting, Extending ) siswa kelas VII B MTs Muhammadiyah 05 Tamansari “ 

 

D. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan setelah melakukan penelitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti 

Peneliti mendapat pengalaman dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif khususnya pada pembelajaran matematika melalui model 

pembelajaran CORE siswa kelas VII B di MTs Muhammadiyah 05 

Tamansari. 

2. Bagi siswa 

Meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan matematika. 

3. Bagi guru 

 Memberikan alternatif bagi guru dalam mengajar materi mata 

pelajaran matematika dengan menggunakan pembelajaran yang bervariasi, 

dan memberikan masukan kepada guru dalam meningkatakan kemampuan 

berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran matematika melalui model 

pembelajaran CORE. 
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