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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu kunci dari masa depan manusia, 

sehingga manusia dan pendidikan tidak dapat dipisahkan. Lembaga pendidikan 

atau sering dikenal dengan sebutan sekolah merupakan wahana bagi masyarakat 

guna menimba ilmu pengetahuan maupun keterampilan. Kinerja warga sekolah 

antara lain kepala sekolah, guru, karyawan, pustakawan dan laboran dalam 

mencapai tujuan dari sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sistem 

pengelolaan sekolah yang baik dan kondisi pembelajaran yang kondusif. 

Pengelolaan sekolah yang bermutu dapat memberikan dampak stimulus positif 

terhadap kemajuan pendidikan bagi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.  

Pada dasarnya hakikat pembelajaran dan tujuan pembelajaran dapat 

dicapai melalui program yang terarah, terpadu, dan disertai dengan semangat 

yang tinggi untuk selalu memperbaharui mekanisme dan pola pembelajaran 

kearah tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini 

sejalan dengan, Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal(1) Pendidikan merupakan usaha sadar dan 

bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia dalam membentuk karakter 

yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kesadaran 

untuk mengembangkan kualitas dengan menumbuhkan inovasi-inovasi sistem 

pengelolalan sekolah perlu disebarluaskan.  

Matematika adalah ilmu yang berhubungan dengan konsep abstrak yang 

disusun secara hierarki dan penalaran deduktif yang membutuhkan pemahaman 

secara bertahap dan beruntun (sistematis). Matematika merupakan salah satu 

ilmu dasar dari semua pengetahuan yang ada sehingga tidak dapat dipisahkan 

dari perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi(IPTEK). Semua ilmu 

pengetahuan pasti memanfaatkan matematika untuk implementasi ilmu tersebut, 

salah satunya yaitu, dalam dunia pendidikan implementasi ilmu matematika 

mempunyai peran yang sangat penting.   
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Matematika sebagai salah satu ilmu dasar yang diajarkan hampir di 

semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, hingga 

perguruan tinggi telah berkembang pesat, baik materi maupun kegunaannya. 

Tujuan mata pelajaran matematika dalam standar isi mata pelajaran matematika 

(Depdiknas, 2013) diisyaratkan bahwa penalaran (reasoning), pemecahan 

masalah (problem solving), dan komunikasi (communication) merupakan 

kompetensi yang harus dikuasai siswa setelah belajar matematika. Pencapaian 

tujuan pembelajaran matematika di Indonesia dalam mengembangkan pola pikir 

kreatif dan kritis siswa tergolong masih rendah. Sesuai dengan hasil survei 

terakhir yang dilakukan oleh TIMSS (Trend in International Mathematics and 

Science)  dan PISA (Program for International Student Assessment) yang 

dipublikasikan dalam Forum Bincang Edukasi pada Desember 2013. Hasil 

survei TIMSS memperlihatkan bahwa sekitar 57% peserta Indonesia tidak 

mencapai standar terendah TIMSS 2011 dalam bidang matematika. Hal ini 

berbanding lurus dengan prestasi matematika  dilihat dari nilai rata-rata ujian 

tengah semester  siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Sawit yang hampir 50% masih 

dibawah kriteria ketuntasan minimal(KKM). 

Faktor-Faktor yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar matematika 

antara lain yakni kurangnya motivasi siswa, pembelajaran yang hanya berpusat 

pada guru, rendahnya kemapuan siswa dalam mengangkap, mengolah, 

menyampaikan informasi ,rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan matematika, kurangnya inovasi dalam pembelajaran, dan lain-lain. 

Terutama dalam pembelajaran materi pythagoras, dibutuhkan penalaran yang 

kreatif dan pemikiran yang logis. Sebagian besar siswa beranggapan materi 

pythagoras sebagai salah satu materi yang cukup sulit untuk dipelajari.  

Pythagoras merupakan materi tingkat SMP yang harus memiliki 

pemahaman permasalahan yang cukup sulit. Dalam segitiga siku-siku, sisi-

sisinya terdiri dari dua sisi yang saling tegak lurus yang disebut sisi siku-siku, 

dan satu sisi dihadapan sudut siku-siku disebut sisi miring atau juga 

disebut hipotenusa. Dalam segitiga siku-siku berlaku jumlah kuadrat sisi 

siku-sikunya sama dengan kuadrat hipotenusanya. Oleh karena itu, teorema 
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pythagoras adalah jumlah kuadrat sisi siku-sikunya sama dengan kuadrat 

hipotenusanya. 

Berpikir adalah proses yang melibatkan memanipulasi dan transformasi 

informasi dalam memori yang merupakan tugas eksekutif sentral (John W. 

Santrock, 2007: 294). Kemampuan untuk menciptakan gagasan-gagasan baru 

dan orisinil disebut dengan berpikir kreatif. (Florence Beetlestone,2011)Gardner 

memandang kreatifitas sebagai salah satu dari ‘multipel intelejensi’ yang 

meliputi berbagai macam fungsi otak. Sebuah tingkat kognitif pelajar akan 

bekerja secara luas apabila menggunakan kreatifitas. Aspek kreatif otak dapat 

membantu menjelaskan dan menginterpretasikan konsep-konsep yang abstrak, 

sehingga memungkinkan anak untuk mencapai penguasaan yang lebih besar, 

khususnya pada mata pelajaran seperti matematika dan sains yang seringkali 

sulit dipahami.  

Proses berpikir kreatif dapat dilihat dari perspektif Teori Wallas. Wallas 

dalam bukunya “The Art of Thought” (New World Encyclopedia, 

Graham_Wallas.htm) menyatakan bahwa proses kreatif meliputi empat tahap 

yaitu, preparasi (mengumpulkan informasi yang relevan), inkubasi (istirahat 

sebentar untuk mengendapkan masalah dan informasi yang diperoleh), iluminasi 

(mendapat ilham), dan verifikasi (menguji dan menilai gagasan yang diperoleh). 

Thorndike, bapak psikologi pendidikan menyatakan dalam teori 

Thorndike bahwa intelegensi terdiri atas berbagai kemampuan spesifik yang 

ditampakkan dalam wujud perilaku inteligen. Perilaku yang menunjukkan  

peserta didik berbakat  cenderung memiliki tingkat intelektualitas tinggi atau 

diatas rata-rata. Peserta didik berbakat merupakan peserta didik yang mampu 

mencapai prestasi yang tinggi karena mempunyai kemampuan-kemampuan yang 

unggul. Kemampuan-kemampuan tersebut meliputi : kemampuan intelektual 

umum, kemampuan akademik khusus, kemampuan berpikir kreatif-produktif, 

kemampuan memimpin, kemampuan dalam salah satu bidang seni, dan 

kemampuan psikomotor. Oleh karena itu, dengan memiliki intelegensi yang 

tinggi siswa diharapkan dapat memiliki prestasi belajar yang tinggi pula. Hal ini 
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sejalan dengan definisi intelegensi bahwa intelegensi merupakan intelligence 

quotient atau modal awal untuk bakat tertentu.(Hamzah Uno,2009)  

Tes Raven Progressive Matrices terbagi menjadi 3 jenis tes Raven yaitu, 

Standard Progressive Matrices(SPM), Advances Progressive Matrices(APM), 

dan Culture Fair Intelegence Test(CFIT).  Standard Progressive Matrices(SPM) 

merupakan tes Raven yang bersifat nonverbal. Raven menyebut skala ini sebagai 

tes kejelasan pengamatan dan kejelasan berfikir. Tes SPM  ditujukan untuk usia 

6-65 tahun. Tes ini terbagi menjadi 5 tahapan dengan masing-masing tahapan 

terdapat 12 soal, waktu pengerjaan 30-45 menit. SPM menyajikan hasil dalam 

tingkat intelektualitas, yaitu (1) Grade I, Kapasitas Intelektual Superior; (2) 

Grade II,Kapasitas Intelektual di atas Rata-rata; (3)Grade III,Kapasitas 

Intelektual Rata-rata; (4) Grade IV;Kapasitas Intelektual di bawah Rata-rata; (5) 

Grade V, Kapasitas Intelektual Terhambat. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengetahui 

bagaimana proses berpikir kreatif siswa kelas VIIII dalam memecahkan masalah 

pythagoras berdasarkan tahapan Wallas ditinjau dari indikator intelegensi siswa 

dalam penelitian yang berjudul “Proses Berpikir Kreatif Siswa Dalam 

Memecahkan Masalah Pythagoras Berdasarkan Tahapan Wallas Ditinjau dari 

Intelegensi Siswa Pada Kelas VIII SMP N 2 Sawit”. 

 

B. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian untuk menghindari meluasnya permasalahan serta agar 

masalah yang dikaji terarah dan lebih fokus adalah sebagai berikut. 

1. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII di SMP N 2 Sawit 

2. Penulis akan meneliti tentang proses berpikir kreatif siswa dalam 

memecahkan masalah phytagras berdasarkan tahapan Wallas ditinjau dari 

intelegensi siswa. 

3. Tipe penelitian adalah penelitian kualitatif. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana proses berpikir kreatif siswa kelas VIII dalam 

memecahkan masalah pythagoras berdasarkan tahapan Wallas ditinjau dari 

intelegensi siswa? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan proses berpikir kreatif siswa kelas VIII dalam 

memecahkan masalah pythagoras berdasarkan tahapan Wallas ditinjau dari 

intelegensi siswa.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara 

teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini 

adalah. 

1. Teoritis  

Menambah wawasan pengetahuan tentang proses berpikir kreatif siswa guna 

dasar pertimbangan, bahan acuan, atau bahan referensi penelitian lebih 

lanjut bagi peneliti lain. 

2. Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam dunia pendidikan 

matematika. Manfaat yang diharapkan antara lain : 

a. Bagi kepala sekolah  

Sebagai bahan pertimbangan kepala sekolah dalam mengingkatkan 

mutu sekolah. 

b. Bagi guru  

Sebagai bahan pertimbangan guru matematika Sekolah Menengah 

Pertama(SMP) dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat 

agar dapat meningkatkan kreativitas siswa. 

 



6 
 

 

c. Bagi siswa  

Memberi kesempatan pada siswa untuk berpikir kreatif dalam 

memecahkan masalah. 

d. Bagi pembaca 

Memberikan wawasan baru yang dapat digunakan untuk referensi atau 

bahan pertimbangan studi. 

e. Bagi peneliti  

Memberikan pengalaman penelitian yang dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam melaksanakan pembelajaran. 

 

F. Definisi Variabel  

1. Berpikir Kreatif 

Keterampilan berpikir menurut Krulik & Rudmick (dalam Harlinda,2014) 

secara umum terdiri atas empat tingkat, yaitu: menghafal(recall thingking), 

dasar (basic thingking), kritis(critical thingking), dan kreatif(creative 

thingking). Kemampuan berpikir yang seringkali terabaikan dalam dunia 

pendidikan formal di Indonesia adalah berpikir kreatif. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Guilford (dalam Munandar,2009) dalam pidatonya yang 

terkenal pada tahun 1950 memberikan perhatian terhadap masalah 

kreativitas dalam pendidikan, menyatakan bahwa pengembangan keativitas 

dalam pendidikan formal, padahal amat bermakna bagi pengembangan 

potensi anak secara utuh. Secara tersiat, pendidikan formal lebih condong 

pada tahapan cara berpikir konvergen dibandingkan cara berpikir divergen 

berpikir kreatif tidak menunjukkan bahwa pikiran kreatif itu berbeda secara 

kualitatif, melainkan proses reflektif yang merupakan bagian integral dari 

proses kreatif. 

2. Memecahkan Masalah 

Pemecahan masalah (Siswono, 2009:35) mengartikan suatu proses atas 

upaya individu untuk merespon atau mengatasi halangan atau kendala ketika 

suatu jawaban atau metode jawaban belum tampak jelas. 
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3. Pythagoras 

Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh tiga ruas garis dan 

mempunyai tiga titik sudut. Jenis-jenis segitiga dapat dibedakan berdasarkan 

panjang sisi-sisinya atau berdasarkan besar sudut-sudutnya. Jenis-jenis 

segitiga berdasarkan besar sudutnya yakni, segitiga siku-siku adalah segitiga 

yang salah satu sudutnya 900, segitiga lancip adalah segitiga yang besar 

tiap-tiap sudutnya kurang dari 900, dan segitiga tumpul adalah segitiga yang 

salah satu sudutnya lebih besar dari 900. Dalam segitiga siku-siku berlaku 

jumlah kuadrat sisi siku-sikunya sama dengan kuadrat hipotenusanya. Oleh 

karena itu, teorema phytagoras adalah jumlah kuadrat sisi siku-sikunya 

sama dengan kuadrat hipotenusanya.J.Dris(2011) 

4. Tahapan Wallas 

Teori Wallas. Wallas dalam bukunya “The Art of Thought” (New World 

Encyclopedia, Graham_Wallas.htm) menyatakan bahwa proses kreatif 

meliputi empat tahap yaitu, preparasi (mengumpulkan informasi yang 

relevan), inkubasi (istirahat sebentar untuk mengendapkan masalah dan 

informasi yang diperoleh), iluminasi (mendapat ilham), dan verifikasi 

(menguji dan menilai gagasan yang diperoleh). 

5. Intelegensi 

Intelegensi merupakan intelligence quotient atau modal awal untuk bakat 

tertentu.(Hamzah Uno,2009). Intelegensi bukan merupakan kemampuan 

tunggal dan seragam, melainkan merupakan komposit dari berbagai fungsi, 

sehingga mencakup gabungan kemampuan-kemampuan yang diperlukan 

untuk bertahan dan maju dalam budaya tertentu. 

Jenis tes kemampuan intelektual(tes intelegensi) banyak dikembangkan 

sesuai masing-masing asumsi dari beberapa tokoh. Standard Progressive 

Matrices(SPM) menyajikan hasil dalam tingkat intelektualitas, yaitu  

a. Grade I, Kapasitas Intelektual Superior;  

b. Grade II, Kapasitas Intelektual di atas Rata-rata;  

c. Grade III, Kapasitas Intelektual Rata-rata;  
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d. Grade IV, Kapasitas Intelektual di bawah Rata-rata;  

e. Grade V, Kapasitas Intelektual Terhambat. 

 

 




