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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Berpikir Kreatif 

Desmita (2010) menjelaskan Kreativitas adalah kemampuan untuk 

menciptakan sesuatu yang baru. Hidup kreatif berarti mengembangkan talenta 

yang dimiliki, belajar menggunakan kemampuan diri sendiri secara optimal, 

menjajaki gagasan baru, tempat-tempat baru, aktivitas-aktivitas baru, 

mengembangkan kepekaan terhadap masalah lingkungan, masalah orang lain, 

masalah kemanusiaan. 

Menurut Mustaqim (1991) Berpikir kreatif mengandung proses mental 

yang dipergunakan juga dalam bentuk-bentuk berpikir yang lain seperti 

pengalaman, kesan mental diterima, diingat kembali, direfleksikan dan 

dipergunakan. Dari proses-proses ini sering tumbuh ekspresi yang kreatif dan 

penghargaan. Pengertian ini menunjukan bahwa berpikir kreatif  merupakan 

kegiatan mental untuk menemukan suatu kombinasi yang belum dikenal 

sebelumnya. Adapun pengertian yang lebih spesifik tentang kemampuan 

berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan gagasan  baru dan 

orisinil. 

Guilford mengemukakan kreativitas perlu dikembangkan melalui jalur 

pendidikan guna mengembangkan potensi anak secara utuh dan bagi kemajuan 

ilmu pengetahuan dan seni (Desmita, 2010). Guilford menyebutkan adanya 2 

kemampuan berpikir, yaitu kemampuan berpikir konvergen dan divergen. 

Kemampuan berpikir konvergen atau penalaran logis menunjuk pada 
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pemikiran yang menghasilkan satu jawaban dan mencirikan jenis pemikiran 

berdasarkan tes intelegensi standar. Sedangkan kemampuan berpikir divergen 

merujuk pada pemikiran yang menghasilkan banyak jawaban atas pertanyaan 

yang sama dan lebih merupkan indikator dari kreativitas. Berpikir divergen 

merupakan aktivitas mental yang asli, murni, dan baru, yang berbeda dari pola 

pikir sehari-hari dan menghasilakan lebih dari satu pemecahan masalah 

(Desmita, 2010)  . 

Munandar (2009) menyebabkan aspek-aspek berpikir kreatif adalah 

sebagai berikut : 

1. Berpikir lancar (fluency) 

a) Mencetuskan banyak gagasan jawaban, penyelesaian masalah atau 

jawaban. 

b) Memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal 

c) Selalu memikirkan lebih dari satu jawaban 

2. Berpikir luwes (fexibility) 

a) Menghasilkan jawaban, gagasan atau pertanyaan yang bervariasi 

b) Dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda 

c) Mencari banyak alternatif atau arah yang berbeda-beda 

d) Mampu mengubah cara pendekatan atau pemikiran 

3. Berpikir orisinil (originality) 

a) Mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik 

b) Memikirkan cara-cara yang tak lazim unntuk mengungkapkan diri 
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c) Mampu membuat kombiinasi-kombinasi yang tak lazim dari bagian-

bagian atau unsur-unsur 

4. Berpikir elaboratif (elaborations) 

a) Mampu memperkaya dan mengembangkan sutu gagasan atau produk 

b) Menambahkan atau merinci detail-detail dari suatu objek gagasan atau 

situasi sehingga menjadi lebih baik. 

Munandar (Desmita , 2010) mengembangkan beberapa falsafah mengajar 

yang perlu dikembangkan guru dalam mendorong kreativitas peserta didiknya, 

yaitu: 1) Belajar adalah sangat penting dan sangat menyenangkan, 2) Anak 

patut dihargai dan disayangi sebagai pribadi yang unik, 3) Anak hendaknya 

menjadi pelajar yang aktif. Mereka perlu didorong untuk membawa 

pengalaman, gagasan, minat, dan bahan mereka ke kelas. Mereka 

dimungkinkan untuk membicarakan bersama dengan guru mengenai tujuan 

belajar setiap hari, dan perlu diberi otonomi dalam menentukan bagimana 

mencapainya, 4) Anak perlu merasa nyaman dan dirangsang didalam kelas, 

tanpa adanya tekanan  dan ketegangan, 5) Anak harus mempunyai rasa 

memiliki dan kebangsaan didalam kelas, 6) Guru hendaknya berperan sebagai 

narasumber, 7) Anak perlu merasa bebas untuk mendiskusikan masalah secara 

terbuka, baik dengan guru maupun dengan teman sebaya, 8) Kerja sama selalu 

lebih dari pada kompetisi, 9) Pengalaman belajar hendaknya dekat dengan 

pengalaman dari dunia nyata. 
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Peneliti dapat mengambil kesimpulan dari berbagai pendapat di atas 

bahwa, kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan 

gagasan yang baru atau pemikiran-pemikiran yang menghasilkan lebih dari 

satu pemecahan masalah. 

Indikator kemampuan berpikir kreatif yang digunakan peneliti adalah 

sebagai berikut : a) Berpikir lancar, siswa banyak memberikan contoh yang 

berkaitan dengan materi, b) Berpikir luwes, siswa dapat menyelesaikan 

permasalahan matematika dengan beberapa cara penyelesaian, c) Berpikir 

orisinil, siswa menyelesaikan permasalahan dengan caranya sendiri, d) Berpikir 

elaboratif, siswa dapat mengmbangkan ide atau pendapatnya sendiri. 

 

B. Model Pembelajaran CORE(Connecting, Organizing, Reflecting, Extending 

) 

Rusman (2010) menjelaskan model pembelajaran adalah suatu rencana 

atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, merancang 

bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas. Dimana 

model mengarahkan kita untuk merancang pembelajaran guna membantu 

peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

Suyatno (2009) menyatakan model pembelajaran COREmencakup empat 

aspek kegiatan yaituconnecting, organizing, reflecting, danextending. Adapun 

keempat aspek tersebut adalah : 

1.  Connecting, merupakan kegiatan mengoneksikan informasi lama dan 

informasi baru. 
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2. Organizing, merupakan kegiatan mengorganisasikan ide-ide untuk 

memahami materi. 

3. Reflecting, merupakan kegiatan memikiirkan kembali, mendalami, dan 

menggali informasi yang sudah didapat 

4. Extending, merupakan kegiatan untuk menegembangkan, memperluas, 

menggunakan dan menemukan 

Kegiatan mengoneksikan konsep lama dengan konsep baru siswa dilatih 

untuk mengingat informasi lama dan menggunakan informasi atau konsep lama 

tersebut untuk digunakan dalam informasi atau konsep baru. Kegiatan 

mengorganisasikan ide-ide dapat melatih kemampuan siswa untuk 

mengorganisasikan dan mengelola informasi yang telah dimilikinya. Kegiatan 

refleksi merupakan kegiatan memperdalam, menggli informasi untuk 

memperkuat konsep yang telah dimilikinya. Extending, dengan kegiatan ini 

siswa  dilatih untuk mengembangkan, memperluas informasi yang sudah di 

dapatnya, dan menggunakan informasi tersebut sehingga dapat menemukan 

konsep dan informasi baru. 

Peneliti dapat mengambil kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa, 

model pembelajan CORE adalah model pembelajaran 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 diri siswa khususnya pada pembelajaran matematika 
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Menurut peneliti aspek-aspek yang mencakup model pembelajaran 

CORE meliputi : a) Connecting, merupakan kegiatan menghubungkan 

pengetahuan lama dengan pengetahuan baru, b) Organizing, merupakan 

kegiatan mengorganisasikan pengetahuan yang telah dimiliki, c) Reflecting, 

merupakan kegiatan untuk menjelaskn kembai informasi yang telah diperoleh, 

d) Extending, merupakan kegiatan menerapkan pengetahuan ke dalam 

penyelesaian matematika. 

 

C. Materi Pembelajaran Pokok Bahasan Segi Empat 

Berdasarkan Kurikulum Tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan Silabus 

pembelajaran tahun 2011/2012 pada materi Segitiga dan Segi Empat adalah 

sebagai berikut : 

Standar Kompetensi : 

Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar  :  

1) Mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, persegi trapesium, jajar  

genjang, belah ketupat, dan layang-layang. 

2) Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

Indikator : 

a) Menjelaskan pengertian jajargenjang, persegi, persegi panjang, belah 

ketupat, trapesium, dan layang-layang menurut sifatnya. 
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c) Menjelaskan pengertian segi empat di tinjau dari sisi, sudut, dan 

diagonalnya. 

d) Menghitung keliling bangun segi empat 

e) Menghitung luas bangun segi empat 

f) Menghitung masalah yang berkaitan keliling dan luas bangun segi empat 

 

D. Kerangka Berfikir 

Meningkatkan kemampuan bepikir kreatif siswa dalam pembelajaran 

matematika dapat dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran CORE 

karena dalam model pembelajaran CORE menekankan kepada kemampuan 

berpikir siswa untuk menghubungkan mengorganisasikan, mendalami, 

mengelola, dan mengembangkan informasi yang di dapat, dengan adanya 

kegiatan-kegiatan diatas diharapkan dapat meningkatkan indikator kemampuan 

berpikir kreatif siswa. 

Tahap-tahap dalam model pembelajaran CORE  adalah tahapyang 

pertama Connecting yaitu kegiatan untuk menghubungkan pengetahuan lama 

ke dalam pengetahuan baru siswa. Pada tahap ini siswa harus menghubungkan 

pengetahuan lama ke dalam  pengetahuan baru. Pengetahuan itu misalnya dari 

materi yang pernah didapatkan oleh siswa pada pendidikan sebelumnya. Tahap 

Connectingini akan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif yang ketiga 

yaitu kemampuan berpikir orisnil, karena pada tahap ini siswa dapat 

menghubungkan pengetahuan sesuai dengan pemikirannya sendiri.  
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Tahap yang ke dua pada model pembelajaran COREadalah Organizing, 

yaitu kegiatan untuk mengorganisasikan pengetahuan yang didapat. Pada tahap 

ini siswa harus mengorganisasikan pengetahuan yang telah didapat dari 

tahapConnecting. Tahap Organizingini akan meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif siswa yang pertama yaitu kemampuan berpikir lancar, karena 

pada tahap ini siswa mengorganisasikan pengetahuan yang didapat, sehingga 

siswa dapat pula untuk menyebutkan contoh-contoh yang berkaitan dengan 

materi.  

Tahap yang ketiga adalahReflecting, yaitu kegiatan untuk menjelaskan 

kembali pengetahuan yang telah didapat. Pada tahap ini siswa harus dapat 

menjelaskan kembali pengetahuan yang telah didapat dalam kelompoknya. 

TahapReflecting ini akan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa 

yang keempat yaitu kemampuan berfikir elaboratif, karena pada tahap ini siswa 

harus menjelaskan kembali pengetahuan yang telah didapat dalam 

kelompoknya sehingga siswa dapat pula memberikan penjelasan sesuai dengan 

pemikirannya sendiri. 

Tahap yang terakhir pada model pembelajaran COREadalahExtending, 

yaitu kegiatan untuk menggunakan pengetahuan yang telah didapat untuk 

menyelesaikan permasalahan. Pada tahap ini siswa harus menggunakan 

pengetahuan yang telah didapat untuk menyelesaikan pemasalahan dalam LKS. 

Kegiatan Extendingini akan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa 

yang kedua yaitu kemampuan berpikir luwes, karena pada tahap ini siswa harus 

menggunakan pengetahuan yang didapat. Dalam menggunakan pengetahuan 
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untuk menyelesaikan permasalahan siswa juga dapat menggunakan beberapa 

cara penyelesaian.  

Oleh karena itu dapat diduga bahwa model pembelajaran CORE dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada pembelajaran 

matematika. 

E. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pikir maka dirumuskan 

hipotesis dalam penelitian ini adalah kemampuan berpikir kreatif matematis 

siswa kelas VIII B MTs Muhammadiyah 05 Tamansari dapat ditingkatkan 

melalui model pembelajaran CORE. 
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