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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap 

upaya membina dan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber Daya 

Manusia (SDM) dapat dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran. Proses 

pembelajaran memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan, contohnya 

untuk menambah ilmu pengetahuan, ketrampilan, serta penerapan konsep diri. 

Maka dari itu pendidikan perlu perhatian, penanganan, serta prioritas secara 

sungguh – sungguh karena pendidikan merupakan fondasi terbangunnya suatu 

bangsa.  

 Matematika merupakan salah satu  cabang ilmu yang digunakan dalam 

segala segi kehidupan karena merupakan pelayanan ilmu yang lain, artinya 

banyak ilmu – ilmu yang penemuan dan pengembangannya bergantung dari 

matematika. Salah satu fokus pembelajaran matematika adalah pengembangan 

kemampuan berpikir kreatif. Karena dengan berpikir kreatif siswa dapat 

menyelesaikan masalah yang diberikan dengan berbagai penyelesaian. Dengan 

kemampuan berpikir kreatif siswa juga berani untuk mengungkapkan gagasan 

yang dimilikinya. Selain kemampuan berpikir kreatif, kemampuan pemecahan 

masalah juga merupakan kemampuan mendasar yang harus dimiliki siswa 

dalam belajar matematika.  
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 Dalam pemecahan masalah apabila menerapkan berpikir kreatif, akan 

menghasilkan banyak ide – ide yang berguna dalam menemukan penyelesaian 

masalah. Namun pada kenyataannya matematika sering dianggap sebagai ilmu 

yang hanya menekankan pada kemampuan berpikir logis dengan penyelesaian 

yang tunggal dan pasti. Hal ini yang menyebabkan matematika menjadi mata 

pelajaran yang ditakuti dan dijauhi siswa, sehingga tidak heran jika banyak 

siswa yang tidak senang terhadap matematika karena disebabkan oleh sulitnya 

memahami mata pelajaran tersebut. Dalam hal ini peranan guru sangat penting 

untuk meningkatkatkan kemampuan berpikir kreatif  dalam pemecahan 

masalah matematis. Guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. 

Karena guru tidak hanya menjadi pengajar tetapi juga sebagai pembimbing dan 

pendidik siswa. Proses pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, melainkan 

berpusat pada siswa di mana siswa terlibat langsung untuk menggali 

pengetahuan baru. 

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran 

matematika kelas X di SMA Islam Ta’alumul Huda Bumiayu diperoleh 

beberapa informasi mengenai fakta bahwa kemampuan berpikir kreatif dalam 

pemecahan masalah matematis siswa kelas X masih rendah atau masih kurang 

berkembang. Hal ini terlihat dari : 1) Terdapat beberapa siswa yang tidak 

memperhatikan guru saat menjelaskan materi, 2) Siswa mengalami kesulitan 

jika diberikan soal yang terkait dengan kehidupan sehari – hari, 3) Siswa malu 

bertanya jika belum paham, 4) Siswa hanya diam jika diberi kesempatan 

bertanya dan diberikan pertanyaan lisan, 5) Siswa masih kebingungan dalam 
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menentukan apa yang diketahui dan ditanyakan saat mengerjakan soal uraian, 

6) Sebagian siswa masih mengalami kesulitan dalam merencanakan 

penyelesaian soal, 7) Hanya sedikit siswa yang dapat mengerjakan soal dengan 

penyelesaian yang berbeda. 

 Guru juga memperlihatkan nilai hasil ulangan harian siswa kelas X SMA 

Islam Ta’alumul Huda Bumiayu tahun ajaran 2012/2013 dan terlihat kelas X.5 

mendapatkan nilai ulangan harian terendah dari kelas X lainnya.  Tidak hanya 

nilai ulangan harian, kelas X.5 juga merupakan kelas yang mendapat nilai rata 

– rata hasil ulangan semester terendah yaitu 31,8 dengan jumlah siswa 

sebanyak 35 siswa. Guru di sekolah menyatakan bahwa rendahnya nilai 

ulangan semester dikarenakan siswa kurang sistematis dalam mengerjakan soal 

dan biasanya siswa juga kurang memahami apa yang di tanyakan dalam soal 

tersebut. Kesulitan yang dialami siswa paling banyak pada strategi 

melaksanakan perhitungan yang tepat dan memeriksa ulang proses dan hasil 

perhitungan. Dari masalah yang ada masih terlihat bahwa kemampuan berpikir 

kreatif dalam pemecahan masalah siswa kelas X.5 SMA Islam Ta’alumul Huda 

Bumiayu rendah. 

Berkaitan dengan masalah yang dijumpai di atas  maka diperlukan 

suatu upaya nyata untuk menggunakan pendekatan atau pembelajaran yang 

berbasis pada pengembangan berpikir kreatif dan pemecahan masalah 

matematika. Suatu pembelajaran yang berbasis pada berpikir kreatif dan 

pemecahan masalah adalah pembelajaran Treffinger. Pembelajaran Treffinger 

merupakan salah satu dari sedikit model yang menangani masalah kreativitas 
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secara langsung dan memberikan saran-saran praktis bagaimana mencapai 

keterpaduan. Dengan melibatkan, baik ketrampilan kognitif maupuan afektif 

pada setiap tingkat dari model ini, pembelajaran Treffinger menunjukkan 

saling hubungan dan ketergantungan antara keduanya dalam mendorong 

belajar kreatif. Maka perlu dilakukan penelitian tindakan kelas untuk 

mengatasi rendahnya kemampuan berpikir kreatif dalam pemecahan masalah 

matematis siswa kelas X.5 SMA Islam Ta’alumul Huda Bumiayu dengan 

menggunakan pembelajaran Treffinger.  

B. Rumusan Masalah  

 Apakah pembelajaran Treffinger dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif dalam pemecahan masalah matematis siswa kelas X.5 SMA Islam 

Ta’alumul Huda Bumiayu ?  

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan peneltian tindakan kelas ini adalah meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif dalam pemecahan masalah matematis siswa dalam proses 

belajar mengajar pada materi Dimensi Tiga dengan pembelajaran Treffinger.  

D. Manfaat Penelitian  

1) Bagi siswa  

Meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dalam pemecahan masalah 

matematis. 

2) Bagi guru mata pelajaran matematika 

Memperoleh umpan balik dalam rangka memperbaiki kinerja dan 

menambah pengetahuan tentang model pembelajaran Treffinger.  
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3) Bagi sekolah  

Sebagai bahan evaluasi  dalam penyempurnaan kurikulum dan perbaikan 

pembelajaran guna meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya pada 

bidang studi matematika.  

4) Bagi peneliti  

Dapat memperkaya khasanah keilmuan di bidang pendidikan matematika 

serta untuk peneliti berikutnya dapat digunakan sebagai referensi terhadap 

penelitian yang relevan dengan permasalahan yang sama.  
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