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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimat. Islam 

mewajibkan umatnya untuk giat dalam menuntut ilmu. Ilmu apapun yang 

dipelajari, baik ilmu tentang dunia maupun ilmu tentang akhirat. Dengan 

kaidah ilmu tersebut memberikan maslahat atau kebaikan kepada umat. Allah 

SWT sangat mengapresiasi hamba-Nya yang giat menuntut ilmu, sehingga 

Allah akan mengangkat derajat orang berilmu sebagaimana firman Allah SWT 

di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 berikut : 

  

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. (QS. Al-

Mujadalah : 11)
1
 

Di dalam Islam, setiap pengorbanan yang dilakukan oleh seorang muslim 

dalam rangka beramal shalih diantaranya menuntut ilmu, pasti akan ada 

balasan pahala dan kebaikan yang banyak. Sekecil apa pun pengorbanan itu 

Allah pasti akan membalasnya, bahkan balasannya sering kali lebih besar dari 

apa yang dilakukannya. Allah akan memudahkan jalan menuju surga dan juga 

para malaikat ridha dengan usaha kita untuk menuntut ilmu. Sehingga para 

malaikat membentangkan sayapnya untuk menaungi orang yang sedang 

menuntut ilmu. 

Matematika adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan yang sangat 

urgen bagi kehidupan manusia, karena manfaatnya diseluruh aspek kehidupan. 
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Sehingga mempelajari matematika juga merupakan suatu hal yang utama dan 

di ridhai oleh Allah SWT Maka seseorang yang sedang belajar matematika 

akan di ridhai oleh Allah SWT dan para malaikat pun akan ridha dengan orang 

yang belajar matematika yang ikhlas karena Allah SWT Manusia tidak bisa 

lepas dari matematika, karena matematika akan meliputi kegiatan manusia. 

Bahkan di dalam Al-Qur‟an juga dibahas tentang matematika. Sebagaimana 

firman Allah SWT di dalam surah Al-Fajr ayat 1-3 berikut : 

 

Demi Fajar. Dan demi malam yang sepuluh. Dan yang genap dan ganjil. 

(QS. Al-Fajr : 1-3) 
2
 

Melalui ayat ini, Allah mengajak manusia untuk berpikir secara 

matematis mengenai bilangan ganjil dan genap. Sehingga banyak ilmuan yang 

sungguh-sungguh didalam mempelajari bilangan ini, sehingga muncul kajian 

tentang teori bilangan dan sangat banyak lagi rahasia Al-Qur‟an tentang 

matematika yang memungkinkan untuk dikaji lebih mendalam. Sehingga 

dengan adanya usaha tersebut, kemampuan berpikir kreatif matematis dapat 

diasah dengan baik. Matematika tidak hanya identik dengan perhitungan 

angka-angka, tetapi juga bagaimana berpikir logis, analitis, inovatif, kreatif, 

dan kritis. Allah SWT memerintahkan kita untuk memikirkan tanda-tanda 

kekuasaan-Nya dengan kemampuan-kemampuan tersebut. 

Apabila kita cermati, setiap orang akan terlibat dengan matematika, 

mungkin dalam bentuk yang sederhana dan bersifat rutin serta mungkin dalam 
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bentuknya yang sangat kompleks. Karena keadaan tersebut, dimana manusia 

selalu melibatkan matematika dalam kegiatan hidupnya maka hal ini 

menggambarkan karakteristik matematika sebagai suatu kegiatan manusia atau 

“mathematics as a human activity”. Selain itu, matematika juga berperan 

sangat signifikan untuk berkembangnya ilmu pengetahuan lain.
3
 

Salah satu tujuan peserta didik belajar matematika adalah agar peserta 

didik mampu berpikir kreatif. Berpikir kreatif di dalam matematika sangat 

diperlukan karena matematika itu luas cakupannya bukan saja sekedar 

menghafal rumus namun juga tentang bagaimana peserta didik mampu 

mengembangkan berpikir kreatif mereka sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 bahwa tujuan 

pembelajaran matematika adalah sebagai berikut :
4
 

1. Memahami konsep matematika, merupakan kompetensi dalam 

menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan menggunakan konsep 

maupun  algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam 

pemecahan masalah. 

2. Menggunakan pola sebagai dugaan dalam  penyelesaian masalah, dan 

mampu membuat generalisasi berdasarkan fenomena atau data yang 

ada. 

3. Menggunakan penalaran pada sifat, melakukan manipulasi 

matematika baik dalam penyederhanaan, maupun menganalisa 

komponen yang ada dalam pemecahan masalah dalam konteks 

matematika maupun di luar matematika (kehidupan nyata, ilmu, dan 

teknologi) yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

membangun model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperolehtermasuk dalam rangka 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari (dunia nyata). 

4. Mengkomunikasikan gagasan,penalaran serta mampu menyusun 

bukti matematika dengan menggunakan kalimat lengkap, simbol, 
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4
 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 
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tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau 

masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 

mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah. 

6. Memiliki sikap dan perilaku  yang sesuai dengan nilai-nilai dalam 

matematika dan pembelajarannya, seperti taat azas, konsisten,  

menjunjung tinggi kesepakatan, toleran, menghargai pendapat orang 

lain, santun, demokrasi, ulet, tangguh, kreatif, menghargai 

kesemestaan (konteks, lingkungan), kerjasama, adil, jujur, teliti, 

cermat, bersikap luwes dan terbuka, memiliki kemauan berbagi rasa 

dengan orang lain. 

7. Melakukan kegiatan–kegiatan motorik yang menggunakan 

pengetahuan matematika 

8. Menggunakan alat peraga sederhana  maupun hasil teknologi untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan matematika. 

 

Telah disebutkan secara jelas dalam UU tersebut bahwa salah satu tujuan 

pendidikan nasional adalah terciptanya peserta didik yang kreatif. Terlebih, 

pada era globalisasi ini setiap individu dituntut untuk dapat berpikir kreatif. Hal 

ini disebabkan adanya perkembangan teknologi dan informasi yang 

membutuhkan sumbangsih dan ide manusia dalam berbagai ilmu. Sehingga, 

sebagai bekal menghadapi era globalisasi, berpikir kreatif merupakan suatu 

keharusan. 

Tingkat kreativitas anak-anak Indonesia dibandingkan negara-negara lain 

berada pada peringkat yang rendah. Informasi ini didasarkan pada penelitian 

yang dilakukan oleh Hans Jellen dari Universitas Utah, Amerika Serikat dan 

Klaus Urban dari Universitas Hannover, Jerman dari 8 negara yang diteliti, 

kreativitas anak-anak Indonesia adalah yang terendah. Berikut berturut-turut 

dari yang tertinggi sampai yang terendah rata-rata skor tesnya adalah: Filipina, 
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Amerika Serikat, Inggris, Jerman, India, RRC, Kamerun, Zulu, dan terakhir 

Indonesia5. 

Melihat fenomena tersebut, berpikir kreatif merupakan salah satu 

kemampuan yang harus dikembangkan dalam diri peserta didik, proses 

pembelajaran matematika harus diselenggarakan dengan baik dan bermutu agar 

menunjang terciptanya kemampuan berpikir kreatif. Sudah tidak zamannya 

lagi, matematika menjadi sesuatu yang menakutkan bagi peserta didik di 

sekolah. Jika selama ini matematika dianggap sebagai ilmu tentang rumus-

rumus dan soal-soal, maka sudah saatnya bagi peserta didik untuk menjadi 

lebih akrab dengan matematika. Dengan itu, seorang guru pun dituntut berpikir 

kreatif supaya dapat menghadirkan pembelajaran matematika yang 

menyenangkan bagi peserta didik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru matematika Ibu 

Fise Dolarina yang dilakukan di SMPN 13 Pekanbaru, mengatakan bahwa 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik di sekolah tersebut belum 

dikuasi dengan baik, karena tingkat kreatifitas anak bervariasi, ada yang tinggi, 

ada yang sedang dan ada yang rendah, dan lebih tegas lagi Ibu Fise Dolarina 

mengatakan bahwa kemampuan berpikir kreatif peserta didik siswi SMPN 13 

Pekanbaru masih harus ditingkatkan. 

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi peneliti di sekolah baik secara 

umum maupun secara khusus di SMPN 13 Pekanbaru bahwa ditemukan gejala-

gejala yang menunjukkan masih rendahnya berpikir kreatif peserta didik 

                                                           
5
 Risqi Rahman, 2012, Hubungan Antara Self-Concept  Terhadap Matematika Dengan  

Kemampuan Berpikir Kreatif Matematik Siswa.Universitas Muhammadiyah.Jurnal Ilmiah 

Program Studi Matematika STKIP Siliwangi Bandung, (Vol 1, No.1, Februari), hlm 19. 
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diantaranya, Peserta didik sering terpaku pada rumus dan tidak dapat mencari 

banyak alternatif jawaban yang berbeda, selain itu kecendrungan peserta didik 

yang menganggap bahwa penyelesaian soal matematika hanya bisa 

diselesaikan dengan satu cara, dan ketika dilakukan tanya jawab saat proses 

pembelajaran di kelas, peserta didik kurang mampu menambahkan atau 

memerinci detil-detil dari suatu gagasan menjadi lebih menarik, peserta didik 

hanya menghafal konsep dan kurang mampu menggunakan konsep tersebut 

jika menemui masalah dalam kehidupan nyata yang berhubungan dengan 

konsep yang dimiliki, sehingga peserta didik tidak berani mengembangkan 

kemampuan berpikirnya dan kurang percaya diri untuk mencoba 

menyelesaikan persoalan tersebut dengan caranya sendiri. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut, dapat dikatakan 

bahwa tujuan dari pembelajaran matematika belum tercapai dengan baik dan 

masih rendahnya kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik. Adapun 

salah satu contoh jawaban peserta didik yang menunjukkan rendahnya 

kemampuan berpikir kreatif dilihat pada Gambar 1.1 berikut:  

  

            Gambar 1.1 Soal dan jawaban peserta didik tentang kemampuan 

berpikir kreatif 
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Soal di atas merupakaan soal berpikir kreatif, jawaban tersebut adalah 

salah satu contoh dari jawaban peserta didik yang diberikan pada kelas IX yang 

telah mempelajari materi statistik. Kemudian berdasarkan jawaban yang 

diberikan peserta didik tersebut, peneliti melakukan analisa sesuai dengan 

indikator kemampuan berpikir kreatif, yakni sebagai berikut: 

 

1. Indikator kelancaran(Fluency) yang meliputi mencetuskan banyak 

ide, banyak jawaban dan banyak penyelesaian masalah, Pada 

jawaban tersebut peserta didik rata-rata belum memberikan variasi 

jawaban dan peserta didik rata-rata masih salah dalam menjawab 

soal, ini membuktikan bahwa peserta didik masih kurang 

mempunyai bermacam-macam gagasan mengenai suatu masalah. 

Peserta didik kurang bisa menyalurkann jawaban mereka sendiri 

sesuai dengan ide yang mereka miliki, sehingga peserta didik  hanya 

mampu menjawab penyelesaian sesuai apa  yang mereka dapatkan 

dari guru 

2. Indikaktor Keluwsan (Elaboration) yang meliputi kemampuan 

peserta didik yang mampu melahirkan ungkapan baru dan unik dan 

memikirkan cara yang tidak lazim, pada jawaban tersebut peserta 

didik masih memberikan proses penyelesaian jawaban dengan cara 

yang biasa yang dan dengan cara yang di ajarkan guru tanpa mampu 

memberikan jawaban sendiri 

Dari fakta tersebut kita dapat melihat bahwa peserta didik belum mampu 

menyelesaikan soal kemampuan berpikir kreatif dengan baik, melihat 
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permasalahan rendahnya kemampuan berpikir kreatif matematika peserta didik 

diperlukan sebuah model pembelajaran yang dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir kreatif matematika peserta didik. Hal ini bukan semata-

mata menyangkut kegiatan guru mengajar, akan tetapi menitik beratkan pada 

aktivitas belajar peserta didik, membantu peserta didik jika ada kesulitan atau 

membimbingnya untuk memperoleh suatu kesimpulan yang benar. Menurut 

Indrawari model pembelajaran berfungsi untuk membantu dan membimbing 

guru memilih komponen proses dalam pembelajaran seperti teknik, strategi, 

dan metode pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai.
6
  Oleh karena itu, 

perlu dikembangkan model pembelajaran yang meningkatkan berpikir kreatif 

matematika dan melibatkan peserta didik untuk mandiri, kreatif, dan lebih 

aktif.  

Salah satu model pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir kreatif matematika adalah dengan menggunakan pendekatan Open-

Ended. Pendekatan Open-Ended diformulasikan memiliki multi jawaban yang 

benar yang mana dalam kegiatan pembelajarannya peserta didik diminta 

mengembangkan metode, cara, atau pendekatan yang berbeda dalam menjawab 

permasalahan yang diberikan dan bukan berorientasi pada jawaban (hasil) 

akhir, peserta didik dihadapkan dengan problem Open-Ended tujuan utamanya 

bukan untuk mendapatkan jawaban tetapi lebih menekankan pada cara 
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Indrawati, Model-Model Pembelajaran dan Implementasinya dalam Pembelajaran 

Fisika, Modul Kuliah, Jember:Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jember 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2011, hlm 1.6. 
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bagaimana sampai pada suatu jawaban.
7
 Sehingga tingkat kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik akan meningkat karena bukan hanya ada satu solusi 

jawaban permasalahan matematika yang diperoleh, melainkan beberapa atau 

banyak. 

Pernyataan tersebut tersebut semakin diperkuat oleh berbagai hasil 

penelitian di antaranya jurnal karya Nenden Faridah, dkk tentang “Pendekatan 

Open-Ended untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan 

Kepercayaan Diri” yang menyatakan bahwa peningkatan kemampuan berpikir 

kreatif matematis dengan pendekatan Open-Ended lebih baik daripada 

pendekatan konvensional
8
. Penelitian lain karya Tintin Desiyanti, dkk tentang 

„‟Pendekatan Open-Ended Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif 

Matematis dan Disposisi Matematis Peserta didik’’ yang menyatakan bahwa 

pendekatan Open-Ended dapat dijadikan alternatif pembelajaran yang 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis.
9
 

   Berdasarkan uraian permasalahan yang dikemukakan dan dengan 

adanya solusi yang ditawarkan, bila dikaitkan dengan minat belajar yang 

merupakan salah satu faktor penting dari keadaan individu yang mempengaruhi 

belajar dan dapat didefenisikan sebagai cara peserta didik untuk menunjukkan 

rasa tanggung jawab dalam mengatur, mendisiplinkan diri, serta kemampuan 

peserta didik dalam mengembangkan kemampuan belajarnya atas kemauannya 
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 Erman Suherman dkk, Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer.(Bandung: 

JICA UPI, 2013), hlm 113 
8
 Nenden Faridah, 2016, Pendekatan Open-Ended untuk Meningkatkan Kemampuan 

Berpikir Kreatif Matematis dan Kepercayaan Diri Jurnal Nasional (vol. 1, No.1) hlm. 1061 
9
Tintin Desiyanti, dkk, 2016, Pendekatan Open-Ended Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Berpikir Kreatif Matematis dan Disposisi Matematis Siswa, Jurnal Nasional vol. 1, No. 1.hlm. 

381 
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sendiri. Sehingga, minat belajar peserta didik dapat dijadikan tolak ukur untuk 

mencapai hasil yang baik. 

Minat merupakan suatu dorongan yang menyebabkan terikatnya 

perhatian individu pada objek tertentu seperti pekerjaan, pelajaran, benda, dan 

orang yang berhubungan dengan aspek kognitif, afektif, dan motorik, yang 

pada hakikatnya adalah sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang 

menguntungkan dan dapat menimbulkan kepuasan bagi dirinya. Semakin 

sering minat diekspresikan dalam kegiatan akan semakin kuat minat tersebut, 

sebaliknya minat akan menjadi pupus kalau tidak ada kesempatan untuk 

mengekspresikannya.
10

 

Melihat tingkat minat belajar peserta didik yang berbeda yang 

mempengaruhi kemampuan berpikir kreatif dalam penerapan pendekatan 

pembelajaranOpen-Ende yang merupakan salah satu pendekatan pembelajaran 

yang ditawarkan guna membantu peserta didik untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif dengan baik melalui diskusi kelompok. Oleh 

karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian eksperimen dengan 

judul “Pengaruh Penerapan Pendekatan Open-Ended Terhadap 

Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Ditinjau Dari Aspek Minat 

Belajar Matematika Peserta didik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 

13 Pekanbaru” 

B. Identifikasi Masalah 
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 Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan, (Jakarta, Prenada Media Group, 2011), hlm. 63 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

a. Peserta didik masih menghafal konsep dan belum efektif 

mengembangkan kemampuan berpikirnya 

b. Metode yang digunakan oleh guru masih belum efektif sehingga 

membuat peserta didik kurang dalam berpikir kreatif. 

c. Pengetahuan dan tingkat kemampuan berpikir kreatif peserta didik 

terhadapmatematika masih rendah. 

d. Minat belajar adalah salah satu faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar peserta didik. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematis 

antara peserta didik yang mengikuti pendekatan pembelajaran 

Open-Ended dengan peserta didik yang mengikuti pembelajaran 

konvensional? 

2. Apakah  terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran Open-

Ended dan minat belajar peserta didik dalam mempengaruhi 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan pembatasan masalah dan perumusan masalah di atas, 
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maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Terdapat atau tidaknya perbedaan kemampuan berpikir kreatif 

matematis peserta didik yang belajar menggunakan pendekatan 

pembelajaran Open-Ended dengan peserta didik yang belajar 

menggunakan pembelajaran konvensional. 

2. Terdapat atau tidaknya interaksi antara pendekatan pembelajaran 

Open-Ended dan minat belajar peserta didik dalam mempengaruhi 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik. 

 

E. Manfaat Penelitiaan 

1. Manfaat teoritis 

 Gambaran tentang penelitian ini, diharapkan secara teoritis 

bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pendidikan pada umumnya 

dan secara khusus untuk mengembangkan ilmu pendidikan dalam 

pembelajaran matematika terutama dalam menentukan metode, 

pendekatan dan strategi dalam pembelajaran matematika. 

2. Manfaat praktis 

 Hasil–hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Bagi kepala sekolah, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka 

perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

b. Bagi guru, penerapan pendekatan Open-Ended dapat 

memperbaiki strategi mengajar, sehingga diharapkan guru 

terinspirasi untuk selalu berusaha menggunakan strategi–strategi 
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lain dalam upaya meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif 

peserta didik. 

c. Bagi peserta didik, pendekatan Open-Ended dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif, logis, kritis dan sistematis dalam 

menyelesaikan permasalahan matematika  

d. Bagi peneliti, penelitian ini akan menambah pengetahuan dan 

wawasan peneliti dan hasil penelitian ini akan dijadikan 

landasan berpijak untuk meneliti ketahap selanjutnya. 

F. Defenisi Operasional 

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan dan untuk menghindari 

kesalahpahaman, maka perlu diberikan definisi istilah sebagai berikut: 

1. Kemampuan Berpikir Kreatif 

Kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan 

ide atau gagasan yang baru dalam menghasilkan suatu cara dalam 

menyelesaikan masalah, bahkan menghasilkan cara yang baru sebagai 

solusi alternatif.
11

 Kemampuan berpikir kreatif ini berawal dari adanya 

kepekaan terhadap situasi yang sedang dihadapi, bahwa situasi itu terlihat 

atau teridentifikasi adanya masalah yang harus diselesaikan. 

2. Pendekatan Open-Ended 

Pendekatan Open-Ended memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman menemukan, 

mengenali, dan memecahkan masalah dengan beberapa cara berbeda. 
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 Karunia Eka Lestari, dkk Penelitian Pendidikan Matematika, (Bandung:PT Refika 

Aditama, 2017), hlm. 89 
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Pendekatan Open-Ended merupakan salah satu pendekatan yang 

membantu peserta didik melakukan penyelesaian masalah secara kreatif 

dan menghargai keragaman berpikir yang timbul selama mengerjakan 

soal.
12

 Dengan adanya pendekatan Open-Ended akan memancing tingkat 

kreatif peserta didik karena soal yang disajikan bersifat non-rutin yang 

akan membuat peserta didik berpikir secara luwes, kreatif dan inovatif. 

3. Minat Belajar 

Minat belajar adalah kesenangan dalam melakukan kegiatan dan 

dapat membangkitkan gairah seseorang untuk memenuhi kesediaannya 

dalam belajar. Dari minat belajar ini peneliti akan melihat seberapa besar 

tingkat kemampuan berpikir kreatif peserta didik yang memiliki minat 

belajar tinggi, sedang ataupun rendah 
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 Lely Lailatus Syarifah, 2017 Pengaruh Pendekatan Open-Ended Terhadap Kemampuan 

Berpikir Kritis Matematika Siswa, Jurnal Nasional ( Vol. 6, No. 1), hlm. 94 


