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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pemecahan Masalah Matematis  

 Setiap individu selalu dihadapkan pada sebuah masalah dalam 

kehidupan sehari – harinya. Mereka dituntut untuk menyelesaikan masalah 

yang dihadapinya. Sama halnya pada pembelajaran matematika, siswa 

diminta menyelesaikan masalah matematika sesuai dengan pengetahuan 

yang dimiliki. Cooney menjelaskan bahwa pemecahan masalah adalah suatu 

tindakan (action) yang dilakukan guru agar para siswanya termotivasi untuk 

menerima tantangan yang ada pada pertanyaan (soal) dan mengarahkan para 

siswa dalam proses pemecahannya. Ketrampilan serta kemampuan berpikir 

yang didapat ketika seseorang memecahkan masalah diyakini dapat 

ditransfer atau digunakan orang tersebut ketika menghadapi masalah di 

dalam kehidupan sehari – hari (Shadiq, 2009).  

 Woolfolk menjelaskan bahwa ketrampilan pemecahan masalah 

merupakan suatu ketrampilan seseorang siswa dalam menggunakan proses 

berpikirnya untuk memecahkan masalah melalui pengumpulan fakta, 

analisis informasi, menyusun berbagai alternatif pemecahan, dan memilih 

pemecahan masalah yang paling efektif (Hamzah, 2009). 

  Menurut Tim PPPG (2004) langkah – langkah dalam pemecahan 

masalah matematika terdiri dari empat langkah, yaitu :  
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1) Memahami masalah  

Siswa harus dapat menentukan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan. Dengan membuat gambar, diagram atau tabel dimaksudkan 

untuk mempermudah memahami masalahnya dan mempermudah 

mendapatkan gambaran umum penyelesaian.  

2) Merencanakan cara penyelesaian  

Untuk memecahkan masalah diperlukan adanya cara atau aturan – 

aturan yang dibuat sendiri oleh siswa sehingga diperoleh alternatif 

penyelesaian masalah.  

3) Melaksanakan rencana 

Siswa melaksanakan rencana penyelesaian masalah yang sudah dibuat 

pada tahap sebelumnya. 

4) Pemeriksaan kembali 

Siswa mengevaluasi apakah prosedur yang diterapkan dan hasil yang 

diperoleh benar. Apakah ada prosedur lain yang lebih efektif, apakah 

prosedur yang dibuat dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah 

yang sejenis.    

 Peneliti menyimpulkan dari beberapa pendapat para ahli di atas bahwa 

pemecahan masalah matematis merupakan penggunaan proses berpikir 

siswa agar termotivasi memecahkan masalah melalui pengumpulan fakta, 

analisis informasi, menyusun berbagai alternatif pemecahan, dan memilih 

pemecahan masalah yang paling efektif. Dalam hal ini kemampuan berpikir 
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siswa saat memecahkan masalah dapat dimanfaatkan untuk menghadapi 

problema kehidupan sehari – hari.  

B. Kemampuan Berpikir kreatif  

 Kemampuan berpikir kreatif perlu dikembangkan karena kemampuan 

ini merupakan salah satu kemampuan yang dikehendaki di dunia kerja. Tak 

diragukan lagi bahwa kemampuan berpikir kreatif juga menjadi penentu 

keunggulan suatu bangsa. Daya kompetitif suatu bangsa sangat ditentukan 

oleh kreativitas sumber daya manusianya.Woolfolk menjelaskan bahwa 

kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan seseorang dalam 

menggunakan proses berpikirnya untuk menghasilkan suatu ide baru, 

konstruktif, dan baik berdasarkan konsep – konsep, prinsip – prinsip yang 

rasional, maupun persepsi yang intuisi (Hamzah, 2009). 

 Evan menjelaskan bahwa berpikir kreatif adalah suatu aktivitas mental 

untuk membuat hubungan – hubungan (connection) yang terus – menerus, 

sehingga ditemukan yang “benar” atau sampai seseorang itu menyerah. 

Berpikir kreatif juga dipandang sebagai suatu proses yang digunakan ketika 

seorang individu mendatangkan atau memunculkan suatu ide baru. Ide 

tersebut merupakan gabungan ide – ide sebelumnya yang belum pernah 

diwujudkan. Pengertian ini lebih memfokuskan pada proses individu untuk 

memunculkan ide baru yang merupakan gabungan ide – ide sebelumnya 

yang belum diwujudkan atau masih dalam pemikiran. Jadi berpikir kreatif 

mengabaikan hubungan – hubungan yang sudah mapan, dan menciptakan 

hubungan – hubungan tersendiri. Pengertian ini menunjukkan bahwa 
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berpikir kreatif merupakan kegiatan mental untuk menemukan suatu 

kombinasi yang belum dikenal sebelumnya. Adapun pengertian yang lebih 

spesifik dari kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan seseorang 

untuk menciptakan gagasan yang baru dan orisinil.   

Adapun Indikator dari Kemampuan Berpikir Kreatif (Munandar, 1987) 

adalah sebagai berikut :  

a) Ketrampilan Berpikir Lancar  

- Mencetuskan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian masalah, atau 

pertanyaan 

- Memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal  

- Selalu memikirkan lebih dari satu jawaban 

b) Ketrampilan Berpikir Luwes  

- Menghasilkan gagasan, jawaban, atau pertanyaan yang bervariasi  

- Dapat melihat susatu masalah dari sudut pandang yang berbeda – beda   

- Mencari alternatif atau arah yang berbeda – beda  

- Mamp mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran  

c) Ketrampilan Berpikir Orisinil  

- Mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik 

- Memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan diri  

- Mampu membuat kombinasi – kombinas yang tidak lazim dari bagian 

– bagian atau unsur - unsur 

d) Ketrampilan Berpikir Elaborasi 

- Mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk  
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- Menambahkan atau memperinci detail – detail dari suatu objek, 

gagasan, atau situasi sehingga menjadi lebih menarik  

 Kemampuan berpikir kreatif sangat diperlukan dalam memecahkan 

suatu masalah matematika karena berpikir kreatif merupakan proses berpikir 

yang menghasilkan bermacam – macam kemungkinan jawaban. Dalam 

pemecahan masalah apabila menerapkan berpikir kreatif, maka akan 

menghasilkan banyak ide yang berguna dalam menemukan penyelesaian 

masalah. Memecahkan masalah dapat dipandang sebagai proses dimana 

seorang siswa menemukan kombinasi aturan – aturan yang telah 

dipelajarinya lebih dahulu yang digunakannya untuk memecahkan masalah 

yang baru. Namun memecahkan masalah tidak hanya sekedar menerapkan 

aturan – aturan yang diketahui, akan tetapi juga menghasilkan pelajaran 

baru. Saat memecahkan masalah matematika siswa harus berpikir, 

menerapkankan hipotesis. Dalam hal ini diperlukan pemikiran dan gagasan 

yang kreatif untuk membuat (merumuskan) dan menyelesaikan model 

matematika serta menafsirkan solusi dari suatu masalah matematika.  Ketika 

siswa menerapkan berpikir kreatif dalam pemecahan masalah, pemikiran 

divergen menghasilkan banyak ide yang berguna dalam menyelesaikan 

masalah.  

 Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa berpikir kreatif 

dalam pemecahan masalah matematis adalah memecahkan masalah secara 

kreatif dalam setiap langkah – langkahnya dengan indikator sebagai berikut: 
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1) Pada tahap memahami masalah  

Berpikir kreatif dalam tahap identifikasi masalah ini didasarkan pada 

siswa dapat berpikir lancar yaitu siswa mempunyai pemikiran lancar 

dalam menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam 

soal.  

2) Pada tahap merencanakan penyelesaian  

Berpikir kreatif dalam tahap merencanakan penyelesaian masalah 

didasarkan pada siswa dapat berpikir lancar, luwes (flexibility), orisinil, 

dan elaboratif yaitu dalam mengerjakan soal siswa memberikan banyak 

cara penyelesaian, mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik, 

mampu memperkaya dan mengembangkan gagasannya, serta 

menghasilkan jawaban yang bervariasi.  

3) Pada tahap melaksanakan rencana  

Berpikir kreatif dalam tahap melaksanakan rencana didasarkan pada 

siswa dapat berpikir luwes yaitu siswa dapat mencari atau memikirkan 

alternatif atau arah yang digunakan untuk mengerjakan soal dengan cara 

yang beragam.   

4) Pada tahap pemeriksaan kembali  

Berpikir kreatif dalam tahap pemeriksaan kembali didasarkan pada 

siswa dapat berpikir luwes (flexibility) yaitu siswa memeriksa kembali 

jawaban yang dihasilkan apakah jawabannya benar atau tidak, solusi 

yang dihasilkan masuk akal atau tidak, serta memikirkan adakah cara 

lain untuk menyelesaikan masalah tersebut.  
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C. Pembelajaran Treffinger  

a. Pengertian  

  Pembelajaran Treffinger merupakan suatu model pembelajaran yang 

digunakan untuk mendorong belajar kreatif. Pembelajaran ini merupakan 

salah satu dari sedikit model yang menangani masalah kreativitas secara 

langsung dan memberikan saran – saran praktis bagaimana mencapai 

keterpaduan. Pembelajaran Treffinger melibatkan baik ketrampilan kognitif 

maupun afektif pada setiap tingkatnya, Treffinger menunjukkan saling 

hubungan dan ketergantungan antara keduanya dalam mendorong belajar 

kreatif (Semiawan, 1984). 

  Pembelajaran Treffinger disebut juga dengan model pemecahan 

masalah secara kreatif, dimana dalam pembelajarannya digunakan teknik-

teknik belajar kreatif yang berorientasi pada pengembangan potensi berpikir 

siswa, seperti sumbang saran, daftar penulisan gagasan, teknik pemecahan 

masalah yang merangsang siswa untuk berpikir tentang berbagai 

kemungkinan yang dapat dilakukan (Satiadarma, 2003). 

  Munandar (2009) menjelaskan pembelajaran Treffinger dapat 

membantu siswa untuk berpikir kreatif dalam memecahkan masalah, 

membantu siswa dalam menguasai konsep – konsep materi yang diajarkan, 

serta memberikan kepada siswa untuk menunjukkan potensi – potensi 

kemampuan yang dimilikinya termasuk kemampuan kreativitas dan 

kemampuan pemecahan masalah. Dengan kreativitas yang dimiliki siswa, 

berarti siswa mampu menggali potensi dalam berdaya cipta, menemukan 
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gagasan serta menemukan pemecahan atas masalah yang dihadapinya yang 

melibatkan proses berpikir. 

b. Tahapan dalam pembelajaran Treffinger  

 Pembelajaran Treffinger (Munandar, 2009) digambarkan melalui tiga 

tingkatan berpikir, yaitu :  

1) Tingkat I adalah basic tools.  

   Dalam tahap ini meliputi ketrampilan berpikir divergen dan teknik 

teknik kreatif. Teknik – teknik yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Memberikan pemanasan (warming up) 

Pemanasan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka yang 

menimbulkan minat dan rasa ingin tahu siswa atau mendorong siswa 

mengajukan pertanyaan terhadap suatu masalah.  

b. Sumbang saran (brainstorming) 

Sumbang saran dilakukan dalam kelompok kecil, meskipun dapat juga 

dilakukan sendiri, caranya salah seorang siswa mencatat dan 

menghitung jumlah jawaban yang diberikan. Setiap anggota kelompok 

harus mematuhi aturan sumbang saran. Aturan yang harus 

diperhatikan menurut Osborn (Munandar, 2009) dalam sumbang saran 

yaitu :  

a) Kritik tidak dibenarkan atau ditangguhkan 

b) Kebebasan dalam memberikan gagasan 

c) Gagasan sebanyak mungkin 

d) Kombinasi dan peningkatan gagasan 
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Guru dapat memudahkan proses dengan memberikan kerangka 

pemikiran yang berkaitan dengan masalah untuk meningkatkan 

kelenturan pemikiran yang merupakan salah satu aspek dari berpikir 

kreatif.  

c. Pertanyaan yang memacu gagasan (idea spurring question) 

Penggunaan teknik ini menyarankan macam – macam kemungkinan 

dan meningkatkan kelenturan pemikiran siswa.   

2) Tingkat II adalah practice with proses  

 Dalam tahap ini lebih memusatkan pada kesempatan siswa untuk 

menerapkan ketrampilan yang dipelajari pada tingkat I dalam situasi yang 

praktis. Salah satu teknik yang digunakan dalam tahap ini adalah syntetic. 

Pada teknik syntetic siswa dilatih untuk berpikir berdasarkan analogi dalam 

pemecahan masalah. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah 

merumuskan masalah yang ada pada suatu permasalahan yang ada agar 

semua dapat terlihat jelas. Kegiatan selanjutnya berlangsung dengan seluruh 

kelas dipimpin oleh guru atau dalam kelompok kecil dipimpin oleh siswa.  

3) Tingkat III adalah working with real problem  

Dalam tahap ini memusatkan pada proses pemecahan masalah secara 

kreatif. Proses ini meliputi lima langkah, yaitu : menemukan fakta, 

menemukan masalah, menemukan gagasan, menemukan solusi, dan 

menemukan penerimaan. Pada tahap ini siswa tidak hanya belajar 

ketrampilan berpikir kreatif, tetapi juga bagaimana menggunakan informasi 

ini dalam kehidupan mereka.   
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c. Kelebihan pembelajaran Treffinger 

Pembelajaran Treffinger  mempunyai kelebihan antara lain :  

1) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami konsep- konsep 

dengan cara menyelesaikan suatu permasalahan 

2) Membuat siswa aktif dalam pembelajaran  

3) Mengembangkan kemampuan berpikir siswa, karena disajikan masalah 

pada awal pembelajaran dan memberikan keleluasaan kepada siswa 

untuk mencari arah-arah penyelesaiannya sendiri.  

4) Mengembangkan kemampuan siswa untuk mendefinisikan masalah, 

mengumpulkan data, menganalisis data, membangun hipotesis dan 

percobaan untuk memecahkan suatu permasalahan.  

5) Membuat siswa dapat menerapkan pengetahuan yang sudah dimilikinya 

ke dalam situasi baru.   

  Berdasarkan kajian pustaka di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran Treffinger adalah suatu model pembelajaran yang mendorong 

siswa untuk belajar aktif yang melibatkan kemampuan kognitif dan afektif 

pada setiap tingkatan pada pembelajaran, keduanya sangat berhubungan dan 

saling ketergantungan dalam mendorong belajar kreatif. Dan langkah – 

langkah yang dilakukan pada proses pembelajaran adalah sebagai berikut :  

1) Pemberian masalah terbuka  

2) Pembagian kelompok belajar  

3) Pembagian Lembar Kerja Siswa (LKS) 

4) Diskusi kelompok  
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5) Presentasi hasil diskusi 

6) Pemberian reward 

D. Materi pelajaran Matematika pada pokok bahasan Dimensi Tiga  

Standar Kompetensi : 6. Menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang 

melibatkan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 

tiga.  

Kompetensi Dasar : 6.2 Menentuan jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang 

dalam ruang dimensi tiga.  

Indikator  :   

6.2.1 Menentukan jarak titik ke titik . 

6.2.2 Menentukan jarak titik ke garis.  

6.2.3 Menentukan jarak titik ke bidang. 

6.3.1 Menentukan jarak dua garis sejajar dalam ruang. 

6.3.2 Menentukan jarak antara garis dan bidang yang sejajar dalam ruang.  

6.3.3 Menentukan jarak antara dua bidang sejajar dalam ruang.  

 

 

 

 

 

 

 

Penerapan Pembelajaran Treffinger..., Caesa Puput Arini, FKIP UMP, 2014



17 
 

 
 

E. Kerangka Berpikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi awal : 

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 menentukan apa yang diketahui dan 

ditanyakan saat mengerjakan soal uraian. 

6. Terdapat beberapa siswa yang masih kesulitan dalam merencanakan 

penyelesaian soal. 

7. Hanya sedikit siswa yang dapat mengerjakan soal dengan penyelesaian 

yang berbeda. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kemampuan berpikir kreatif 

dalam pemecahan masalah matematis siswa kelas X.5 SMA Islam 

Ta’alumul Huda Bumiayu diduga masih rendah. 

Pembelajaran Treffinger 

Tingkatan dalam pembelajaran Treffinger : 

1. Tingkat I (Basic Tools) 

Guru memberikan masalah terbuka, tujuannya supaya siswa berani 

mengajukan pertanyaan dan menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. 

Kegiatan yang dilakukan pada tingkat I untuk menumbuhkan 

kelancaran, kelenturan, dan orisinalitas siswa dalam berpikir.  

2. Tingkat II (Practice with Proses) 

Guru memberikan perintah kepada siswa untuk mendiskusikan suatu 

masalah yang telah di sediakan oleh guru berupa LKS. Dalam 

tingkat II ini siswa dilatih untuk berpikir berdasarkan analogi dalam 

pemecahan masalah. Kemudian salah satu kelompok  

mempresentasikan hasil diskusi supaya kelompok lain dapat 

memberikan pertanyaan, gagasan maupun alternatif jawaban yang 

berbeda. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan ketrampilan siswa 

dalam menganalisis ataupun mengevaluasi.  

3. Tingkat III (Working with Real Problem) 

Dalam tahap ini guru lebih memusatkan siswa pada proses 

pemecahan masalah secara kreatif.  

 

 

 

A 
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F. Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka hipotesis tidakan yang diajukan 

adalah pembelajaran Treffinger dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

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

Ta’alumul Huda Bumiayu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan berpikir kreatif dalam pemecahan masalah matematis siswa 

kelas X.5 SMA Islam Ta’alumul Huda Bumiayu diduga meningkat. 

A 
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