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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan mata pelajaran yang penting dalam dunia 

pendidikan, karena matematika digunakan secara luas dalam berbagai bidang 

kehidupan. Menurut Ibrahim dan Suparni (2009) tujuan dari pembelajaran 

matematika yaitu “untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, dan kreatif”. Pembelajaran matematika hendaknya 

mampu mendorong siswa untuk belajar secara bermakna tanpa 

mengesampingkan ciri khas mata pelajaran matematika yang abstrak. 

Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah untuk membekali 

siswa dengan kemampuan berpikir kreatif. Aspek kreatif otak dapat membantu 

menjelaskan konsep-konsep yang abstrak, sehingga memungkinkan siswa untuk 

mencapai penguasaan yang lebih besar khususnya pada mata pelajaran 

matematika dan sains.  

Pada jenjang SMP, umumnya fase berpikir anak berada pada fase 

peralihan dari operasional kongkrit menuju operasional formal (Sanjaya, 2012). 

Siswa SMP telah dapat diajak berpikir secara abstrak misalnya melakukan 

analisis, inferensi, menggunakan penalaran, dan lain-lain, namun seharusnya 

berangkat atau dimulai dari situasi nyata terlebih dahulu. Memunculkan 

kemampuan berpikir melalui pemanfaatan potensi otak, merupakan peran 

pendidikan. Pada fase ini, anak didorong untuk mampu memecahkan masalah 
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secara kritis dan logis serta aktif berkreasi menemukan gagasan baru melalui 

proses berpikir kreatif.  

Russefendi (1988) menjelaskan untuk mengungkapkan atau menjaring 

manusia kreatif itu sebaiknya kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka 

(divergen), pertanyaan yang jawabannya bisa lebih dari sebuah dan tidak bias 

diperkirakan dari sebelumnya. Di samping itu pertanyaan divergen menuntut 

yang ditanya untuk menduga, membuat hipotesis, mengecek benar tidaknya 

hipotesis, meninjau penyelesaian kita secara menyeluruh dan mengambil 

kesimpulan. Hal ini juga diperkuat oleh Silver (1997) yang mengatakan bahwa 

menggunakan masalah terbuka dapat memberi siswa banyak pengalaman dalam 

menafsirkan masalah, dan mungkin membangkitkan gagasan yang berbeda bila 

dihubungkan dengan penafsiran yang berbeda. 

Berdasarkan pengamatan peneliti di SMP Gunungjati Kembaran  yang 

terletak di Desa Ledug Kecamatan kembaran Kabupaten banyumas. Setiap siswa 

memilki kemampuan berpikir kreatif yang berbeda dalam memecahkan suatu 

masalah yang diberikan oleh guru. Dalam proses pembelajaran matematika 

masih berpusat pada hasil ketimbang prosesnya, biasanya soal-soal yang 

disajikan terutama mengenai ingatan/hafalan. Sehingga siswa tidak berpikir 

untuk menemukan jawaban ataupun cara yang berbeda  dalam menyelesaikan 

masalah. 

Selain itu, terdapat anggapan bahwa mengajarkan berpikir kreatif 

menuntut siswa menyelesaikan masalah yang kompleks. Padahal kenyataannya, 
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soal yang umum atau soal yang rutin dapat juga dimodifikasi menjadi soal 

terbuka dan memunculkan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

B. Rumusan Masalah 

Agar penelitian ini dapat terarah dan mendalam serta tidak terlalu luas 

cakupannya, maka penelitian ini dibatasi hanya untuk mendeskripsikan 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas VIIIA SMP Gunungjati 

Kembaran. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa kelas VIII A SMP Gunung jati Kembaran. 

D. Mafaat Penelitian 

a) Bagi Siswa 

Agar siswa dapat mengatahui seberapa besar kemampuan berpikir 

kreatif matematis. 

b) Bagi Guru 

Mendapat gambaran pemetaan tentang kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa, guna mempermudah guru untuk melakukan tindakan di kelas. 

c) Bagi Sekolah 

Dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk melakukan kebijakan 

dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

d) Bagi Peneliti 

Sebagai pengalaman dan pengetahuan tentang bagaimana gambaran 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa.  
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