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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Matematika merupakan ilmu dasar yang memegang peranan penting dalam

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai ilmu dasar matematika

dapat memajukan daya pikir manusia, dan matematika juga merupakan salah satu

bidang studi yang harus diberikan kepada siswa pada setiap jenjang pendidikan,

agar mampu berpikir logis, kritis, sistematis dan kreatif, serta memiliki

kemampuan bekerjasama.

Menurut Masnur Muslich dalam bukunya yang berjudul KTSP menjelaskan

bahwa dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi untuk Sekolah Menengah Pertama

dari departemen pendidikan nasional menyatakan bahwa potensi matematika

siswa harus dapat dikembangkan secara optimal dan di dalam proses belajar

mengajar matematika siswa dituntut untuk mampu:

1. Melakukan kegiatan penelusuran pola dan hubungan
2. Mengembangkan kreativitas dengan imajinasi, intuisi, dan penalaran
3. Melakukan kegiatan pemecahan masalah
4. Mengomunikasikan pemikiran matematisnya kepada orang lain.1

Untuk mencapai kemampuan tersebut perlu dikembangkannya proses

belajar matematika yang menyenangkan, memperhatikan kegiatan siswa,

menciptakan suasana kelas yang mendukung kegiatan belajar, memberikan

1 Masnur Muslich, KTSP Pembelajaran berasis kompetensi dan kontekstual, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2007), h. 223.
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kegiatan yang menantang, memberikan kegiatan yang memberikan harapan

keberhasilan, menghargai setiap pencapaian siswa.

Proses pembelajaran pada hakikatnya untuk mengembangkan aktivitas dan

kretivitas peserta didik, melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar.2 Salah

satu komponen yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran

adalah penggunaan strategi atau metode yang tepat dengan materi pembelajaran.

Bagaimanapun lengkap dan jelasnya komponen lain, tanpa dapat

diimplementasikan melalui strategi yang tepat, maka komponen-komponen

tersebut tidak akan memiliki makna dalam proses pencapaian tujuan.3

Menurut Paling dalam buku karangan Mulyono Abdurrahman menyatakan

bahwa matematika adalah suatu cara untuk menemukan jawaban terhadap

masalah yang dihadapi manusia; suatu cara menggunakan informasi ,

menggunakan pengetahuan tentang bentuk dan ukuran, menggunakan

pengetahuan tentang menghitung, dan yang paling penting adalah memikirkan

dalam diri manusia itu sendiri dalam melihat dan menggunakan hubungan-

hubungan.4

2 Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Bandung: Rosda, 2010), h. 261-
262.

3 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,
(Jakarta: Kencana, 2010), h. 60.

4 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2003), h. 252.
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Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Ar-Rum Ayat 8:











Artinya: Dan Mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri
mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada
diantara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan waktu yang
ditentukan. dan Sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar
ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya.5

Menurut Buya Hamka, manusia seharusnya memikirkan:“tidaklah Allah

menciptakan semua langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya

melainkan dengan kebenaran”. Ayat ini menjelaskan mengapa mereka tidak

memikirkan, merenungkan, dan mendalami penciptaan Allah atas seluruh alam

berikut semua makhluk yang terdapat di dalamnya, karena semua itu tidak

diciptakan dengan sia-sia dan tanpa guna, namun diciptakan dengan hak, dan

bahwa semua makhluk itu ditangguhkan hingga hari kiamat.

Begitu juga dengan pembelajaran matematika terdapat suatu tujuan dari

mempelajarinya. Salah satu tujuannya adalah untuk mengembangkan kreativitas

siswa. Namun inilah yang menjadi salah satu permasalahan dalam pembelajaran

matematika di Madrasah Tsanawiyah Al-muttaqin Pekanbaru yaitu kurangnya

kreativitas siswa dalam belajar matematika. Hal ini dilihat dari hasil wawancara

5 Mohammad Noor. Dkk, Al- Quran Al- Karim dan Terjemahannya Departemen Agama
RI, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1996), h. 323.
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dan observasi penulis dengan salah seorang guru bidang studi matematika di

Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru, yaitu pada tanggal 27 Februari

2013 , terdapat gejala-gejala sebagai berikut:

1. Sebagian besar siswa tidak peka dengan permasalahan baru.
2. Sebagian besar siswa tidak dapat menyatakan pendapat secara spontan

dan masih malu-malu dalam menyampaikan pendapat.
3. Sebagian besar siswa tidak memiliki keberanian untuk mempertahankan

gagasan jika mendapat kritikan.
4. Sebagian besar siswa tidak dapat menganalisa permasalahan yang

diberikan guru.
5. Sebagian besar siswa tidak dapat bekerja sendiri.
6. Sebagian besar siswa tidak memiliki keasyikan dalam mengerjakan

tugas-tugas sulit.
7. Pembelajaran yang diterapkan guru kurang memberikan kesempatan

kepada siswa untuk memikirkan dan mengajukan cara penyelesaian
masalah.

8. Pembelajaran yang diterapkan guru tidak  melatih siswa untuk belajar
mandiri.

9. Pembelajaran yang diterapkan guru tidak memberikan kesempatan
kepada siswa untuk berperan serta dalam mengambil keputusan.

Gambaran permasalahan yang terjadi menunjukkan bahwa pembelajaran

matematika di Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru belum nampak

kretivitas pada siswa kelas VIII tersebut. Untuk itu perlu dilakukan model

pembelajaran yang dapat mengaktifkan dan mengembangkan kreativitas belajar

matematika pada siswa kelas VIII. Salah satu model pembelajaran untuk

mengaktifkan dan mengembangkan kreativitas siswa dengan mengikuti langkah-

langkah yang telah ditentukan meliputi klarifikasi masalah, pengungkapan

gagasan, evaluasi dan seleksi, serta implementasi ini adalah model pembelajaran
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creative problem solving. Karena memiliki keunggulan untuk membuat siswa

kreatif dengan suasana belajar siswa bebas berpendapat.

Mengenai model pembelajaran ini, Allah SWT telah berfirman dalam Al-

Quran Surah Saba’ Ayat 46 sebaai berikut:










Artinya: Katakanlah: "Sesungguhnya Aku hendak memperingatkan
kepadamu suatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah (dengan
ikhlas) berdua- dua atau sendiri-sendiri; Kemudian kamu fikirkan (tentang
Muhammad) tidak ada penyakit gila sedikitpun pada kawanmu itu. dia
tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum (menghadapi)
azab yang keras.6

Dalam ayat disuruh terlebih dahulu memusatkan persembahan semata-mata

kepada Allah itu ialah berdua-dua. Artinya ajaklah seorang teman dekat

mengadakan pertukaran pikiran dan persamaan faham. Dengan cara demikianlah

akan sama terbebaslah diri dan teman dari pengaruh orang banyak yang sedang

dihasut dengan propaganda yang bukan-bukan, sampai menuduh Nabi Muhammad

itu gila.7

Penjelasan dari ayat ini yaitu Allah menganjurkan untuk memikirkan

permasalahan melalui diskusi bersama teman, agar menemukan jalan keluar dari

suatu permasalahan. Dengan berdiskusi secara berkelompok-kelompok kecil,

6 Mohammad Noor. Dkk, Op. Cit, h. 346.
7 Hamka, Tafsir Al-Azhar Juzu’ XXII, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988), h. 190.
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maka mengambil keputusan itu berdasarkan hati nurani dan tidak sekedar ikut-

ikutan dengan kelompok besar. Teknik sistematis dalam mengorganisasikan

gagasan kreatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Untuk meransang kreativitas siswa, baik dalam mengembangkan kecakapan

berpikir maupun dalam melakukan suatu tindakan diperlukan pembelajaran kreatif

yang memiliki empat tahapan yaitu:

1. Persiapan, yaitu proses pengumpulan informasi untuk diuji.
2. Ingklubasi, yaitu suatu rentang waktu untuk merenungkan hipotesis

informasi tersebut sampai diperoleh keyakinan bahwa hipotesis tersebut
rasional.

3. Iluminasi, yaitu suatu kondisi untuk menemukan keyakinan bahwa
hipotesis tersebut benar, tepat dan rasional.

4. Verivikasi, yaitu pengujian kembali hipotesis untuk dijadikan sebuah
rekomendasi, konsep, atau teori.8

Model pembelajaran yang sesuai dengan tahapan tersebut adalah model

pembelajaran creative problem solving. Hal ini juga dikemukakan oleh beberapa

para ahli (J. Bruner dan J. Piage) ada beberapa hal yang menyebabkan creative

problem solving ini menarik dan dianjurkan untuk dilaksanakan di sekolah, yaitu:

1. Dalam pembelajaran creative problem solving, siswa berpeluang
mengambil bagian yang aktif dan jumlah siswa yang mengambil bagian
tersebut terlihat meningkat.

2. Melalui pembelajaran cretive problem solving, siswa mampu
menemukan rumus atau pola baik pada situasi yang melibatkan bahan
kognitif maupun abstrak serta mencadangkan informasi tambahan dengan
memikirkan lebih lanjut lagi tentang sesuatu data.

3. Siswa dapat merumuskan secara teratur pertanyaan-pertanyaan, dengan
menggunakannya untuk memperoleh informasi yang berguna dalam
membuat solusi untuk menyelesakan masalah.

8 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2011), h. 324-325.
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4. Pelajaran yang berbentuk penemuan dapat membantu siswa membina
cara bekerja sama, berbagi informasi dan belajar mendengar serta
menggunakan pendapat teman sejawatnya.

5. Terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa kemampuan konsep
dan prinsip yang dipelajari melalui penemuan lebih berarti kepada siswa
dan dapat diingat masa yang lama.

6. Kemampuan yang dipelajari dalam situasi pembelajaran creative problem
solving dalam beberapa kasus terlihat lebih mudah dipindahkan kepada
aktivitas pembelajaran yang baru serta dapat diaplikasikan kepada situasi
yang lain.9

Di dalam model pembelajaran creative problem solving, guru tidak

mentrasfer ilmunya kepada siswa secara langsung, tetapi dalam mengonstruksi

ilmunya siswa diajak untuk berpartisipasi aktif. Siswa dilatih untuk menemukan

solusi dari masalah yang diberikan oleh guru secara aktif, logis, dan kreatif

dengan mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan. Melalui proses belajar

mengajar yang dilakukan secara bertahap dengan melibatkan kemampuan

berpikir, diharapkan siswa memiliki kreativitas dan keterampilan dalam

pemecahan masalah dan secara tidak langsung dapat menguasai konsep matematis

yang dipelajari. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

menerapkan model pembelajaran creative problem solving untuk melihat apakah

model pembelajaran ini berpengaruh terhadap kreativitas siswa dalam belajar

matematika.

9 Nuraini Idris, Pedagogi Pendidikan Matematika, (Kuala Lumpur, 2005), h. 28.
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.

B. Definisi Istilah

Untuk menghindari salah pengertian dan maksud penelitian ini maka

sebelumnya akan dijelaskan istilah-istilah yang digunakan antara lain:

1. Model Pembelajaran Creative Problem Solving(CPS)

Model pembelajaran creatif problem solving (CPS) adalah suatu model

pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan

pemecahan masalah, yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Ketika

dihadapkan dengan suatu pertanyaan, siswa dapat melakukan keterampilan

memecahkan masalah untuk memilih dan mengembangkan tanggapannya.

Tidak hanya dengan cara menghapal tanpa dipikir, keterampilan masalah

memperluas proses berfikir.10

2. Kreativitas Belajar

Kreativitas adalah hasil dari sebuah latihan yang unik, berbeda, dan lebih

baik serta bermanfaat. Sedangkan belajar diartikan sebagai suatu proses usaha

yang dilakukan individu untuk memperoleh tingkahlaku baru secara

keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi

dengan lingkungan. Jadi kreativitas belajar adalah suatu keterampilan yang

10 Masnur Muslich, Op. Cit, h. 224.
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dihasilkan dari sebuah latihan-latihan (proses pembelajaran) yang diupayakan

terus menerus agar tidak menjadi lumpuh.11

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kreativitas

belajar adalah proses berpikir dimana siswa berusaha untuk menemukan

hubungan-hubungan baru, mendapatkan jawaban, pengalaman baru, metode

atau cara baru dalam memecahkan suatu masalah dalam pembelajaran.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Persoalan-persoalan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai

berikut:

a. Apakah yang menyebabkan siswa tidak memiliki keasyikan dalam

mengerjakan soal yang sulit?

b. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan siswa tidak mempunyai

keberanian dalam mempertahankan pendapat?

c. Bagaimanakah model pembelajaran yang dapat memunculkan kreativitas

siswa?

d. Apakah ada pengaruh penerapan model pembelajaran creative problem

solving terhadap kreativitas siswa dalam belajar matematika di Madrasah

Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru?

11http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2184728-pengertian-kreativitas-
belajar/#ixzz2007lyAS7.
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2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan yang muncul maka

untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, penulis merasa perlu

membatasi masalah-masalah yang akan diteliti dimana masalah ini dapat

mewakili semua permasalahan-permasalahan yang ada dalam identifikasi

masalah. Sehingga penelitian difokuskan pada pengaruh penerapan model

pembelajaran creative problem solving terhadap kreativitas siswa dalam

belajar matematika di Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru

pada pokok bahasan Fungsi.

Sementara itu peneliti juga membatasi subjek dalam penelitian ini

adalah siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru,

sedangkan objek dalam penelitian ini adalah kreativitas siswa dalam belajar

matematika di Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang

akan diteliti adalah:

a. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kreativitas siswa dalam

belajar matematika yang mengikuti model pembelajaran creative problem

solving dan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional di

Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru?
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b. Manakah yang lebih baik antara kreativitas siswa dalam belajar matematika

yang mengikuti model pembelajaran creative problem solving dan siswa

yang mengikuti model pembelajaran konvensional di Madrasah Tsanawiyah

Al-Muttaqin Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan antara

kreativitas belajar matematika yang mengikuti model pembelajaran creative

problem solving dan konvensional pada siswa kelas VIII Madrasah

Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui manakah yang lebih baik antara kreativitas belajar

matematika yang mengikuti model pembelajaran creative problem solving

dan konvensional pada siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin

Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan

mutu pendidikan sekolah.

b. Bagi guru, dapat dijadikan panduan bagi guru, mengenai metode seperti apa

yang sesuai dengan kondisi siswa sehingga bisa menumbuhkan serta

mengembangkan potensi kreatif siswa
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c. Bagi penulis, diharapkan dapat dijadikan landasan berpijak dalam rangka

penelitian berikutnya dalam ruang lingkup yang lebih luas.

d. Bagi siswa, sebagai usaha untuk memotivasi siswa untuk menjadi siswa

yang memiliki kreativitas.


