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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan hal-hal 

baru sesuai dengan tuntutan zaman. Sebab pada kenyataannya masyarakat 

tidak bersifat statis, akan tetapi berifat dinamis yang selalu mengalami 

perubahan. Dalam rangka inilah kurikulum memilki peran kreatif. 

Kurikulum harus mampu menjawab setiap tantangan sesuai dengan 

perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang cepat berubah. Dalam 

peran kreatif, kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat 

membantu peserta didik dalam mengembangkan setiap potensi yang 

dimiliki agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosisal masyarakat 

yang bergerak secara dinamis (Sanjaya, 2008:11). Perkembangan dinamis 

yang ada di masyarakat terkhusus bagi peserta didik harus diajarkan sesuai 

dengan tingkat kemampuan masing-masing dari mereka. Hal itu, 

mengindikasikan bahwa adanya pembelajaran sebagai sarana untuk 

membentuk watak mereka. Pembentukan watak dengan berlandaskan pada 

kurikulum 2013 sesuai dengan pendapat Rohmadi (2004:25) 

pengembangan kurikulum mengikuti zaman. Pemikiran dan konsep dari 

kurikulum memiliki empat kompetensi mendasar, yakni K1 dan K2 yang 

mencakup religius dan sosial, serta KI3 dan KI4 yang mencakup 

keterampilan dan pengetahuan. Jika dikaji lebih mendalam kurikulum 

2013 diberikan pada peserta didik untuk membekali mereka dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

kemampuan bekerja sama. Berdasarkan tujuan pendidikan nasional tersirat 

bahwa salah satu hasil yang diharapkan yaitu agar menjadi peserta didik 

yang kreatif. 

Apabila merujuk pendapat Pehkonen & Helsinki (1997) kreativitas 

tidak hanya terjadi pada bidang-bidang tertentu, seperti seni, sastra, atau 
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sains, melainkan juga ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan 

termasuk matematika. Pada pengalaman seorang anak yang memiliki 

skema tentang burung merpati sebagai binatang yang bersayap dan bisa 

terbang, sehingga ia akan mengatakan setiap binatang yang memilki sayap 

adalah bururng dan setiap burung pasti dapat terbang. Selanjutnya proses 

asimilasi terbentuk, ketika ia melihat burung-burung yang lain sama-sama 

bisa terbang  misalnya burung pipit yang lebih kecil  dari burung merpati, 

yaitu burung pipit dan burung yang lebih besar seperti burung elang. 

Dengan demikian, ia akan menyempurnakan skema tentang burung yang 

telah terbentuknya, bahwa burung itu ada yang besar dan ada yang kecil. 

Kemudian proses akomodasi akan terbentuk, misalnya ketika anak tersebut 

melihat seekor ayam. Anak akan menjadi ragu sehingga ia akan ada pada 

posisi ketidakseimbangan. Sebab, walaupun binatang tersebut bersayap, 

anak akan menolak kalau ayam yang dlihatnya dimasukkan pada skema 

burung yang telah ada, sebab ayam memiliki karakteristik lain, misalnya 

bulannya lebih besar dan tidak bisa terbang. Melalui pengalaman itulah 

anak memaksa untuk membuat skema baru tentang binatang yang 

bersayap, yaitu sekama tentang ayam. Inilah yang dinamakan dengan 

proses akomodasi, yakni proses pembentukan skema baru berkat 

pengalaman. Dengan demikan konsep tentang binatang bersayap mengenai 

ayam dan burung merupakan hasil dari proses asimilasi dan akomodasi 

yang dibentuk dan dikontruksi oleh anak yang bersangkutan, bukan hasil 

pemberitahuan orang lain. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa berpikir 

kreatif menjadi salah satu kemampuan yang harus dikembangkan dalam 

pembelajaran matematika.  

Menurut Schwartz (1996) berpikir kreatif berarti menemukan cara-

cara baru yang lebih baik untuk mengerjakan apa saja. Sedangkan menurut 

Yusuf (2011) berpikir kreatif yaitu kemampuan berpikir dengan cara-cara 

baru dan menemukan pemecahan masalah secara unik. Berpikir kreatif 

adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk merumuskan 

penyelesaian masalah (Sternberg, 1999), dengan kata lain individu dengan 
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kemampuan berpikir kreatif yang baik akan membuat individu tersebut 

juga memiliki kemampuan yang baik dalam memecahkan masalah yang 

mereka hadapi (Gee, 2003). Dengan demikian kemampuan berpikir kreatif 

merupakan kemampuan seseorang dalam menghasilkan ide atau suatu cara 

yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah.  

Dalam berpikir kreatif terdapat indikator didalamnya. Menurut 

Guillford (1970) terdapat 15 aspek dalam berpikir kreatif, tetapi hanya 

akan ada 3 aspek utama yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai 

indikator yaitu kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility), dan kebaruan 

(originality) yang dijelaskan lebih lanjut seperti berikut ini dalam Evans 

(1991: 41) : 

1. Fluency (kefasihan atau kelancaran) adalah kemampuan membangun 

banyak ide secara mudah. Mengapa fluency itu penting? Karena makin 

banyak ide yang didapat makin besar peluang untuk mendapatkan ide 

yang bagus.  

2. Flexibility (keluwesan atau kelenturan) mengacu pada kemampuan 

membangun ide yang beragam. Dalam pemecahan masalah keluwesan 

terkait dengan kemampuan untuk mencoba berbagai pendekatan 

dalam menyelesaikan suatu masalah.  

3. Originality (keaslian) adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide 

yang tidak umum atau luar biasa, menyelesaikan masalah dengan cara 

yang tidak umum atau tidak baku atau menggunakan sesuatu atau 

memanfaatkan situasi dengan cara yang tidak umum. 

Menurut Siswono (2005: 4) meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif artinya menaikkan skor kemampuan siswa dalam memahami 

masalah, kefasihan, fleksibilitas dan kebaruan penyelesaian masalah. 

Krutetski (Park, 2004) mendefinisikan kemampuan berpikir kreatif 

matematis sebagai kemampuan menemukan solusi terhadap suatu masalah 

matematika secara mudah dan fleksibel. Menurut Alexander (2007), 

kesuksesan hidup individu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk 

secara kreatif menyelesaikan masalah, baik dalam skala besar maupun 
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kecil. Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan berpikir kreatif penting untuk menyelesaikan masalah. 

Studi yang dilakukan oleh (Stolte et al., 2019) kaitannya dengan 

hambatan kognitif sebagai pemoderasi antara kemampuan matematika dan 

kreativitas matematika pada siswa sekolah dasar menunjukkan bahwa 

pengurangan hambatan dapat memperkuat hubungan antara kemampuan 

matematika dan fleksibilitas matematika, dan hubungan antara 

kemampuan matematika dan orisinilitas matematika, namun tidak terdapat 

hubungan antara kemampuan matematika dan kefasihan. Pada anak 

berkemampuan matematika tinggi dapat mengatasi hambatan dengan 

mudah sehingga anak-anak dapat memenuhi indikator flexibility dan 

originality. Sedangkan pada anak berkemampuan matematika rendah lebih 

banyak mengalami hambatan kognitif, dengan hal ini pendidik dapat 

memberikan dorongan perhatian dan kreativitas yang didistribusikan 

selama pengembangan dan pendidikan yang berbeda. 

Dalam pembelajaran matematika, kemampuan berpikir kreatif yang 

dianggap penting yaitu kemampuan berpikir kreatif matematis yang 

didalamnya terdapat beberapa aspek yang digunakan sebagai acuan dalam 

penilaian kemampuan berpikir kreatif matematis. Kemampuan berpikir 

kreatif matematis dapat berkembang apabila tersedianya lingkungan yang 

menyediakan ruang bagi pengembang kemampuan kreatif tersebut seperti 

yang dipaparkan oleh Brookfield (2017:52) para siswa akan belajar lebih 

baik, lebih kritis dalam berpikir, dan lebih mampu berpikir kreatif jika 

mereka belajar di lingkungan yang aman. Upaya yang dapat dilakukan 

dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, seperti mengedepankan 

ide kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Dengan peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif matematika akan memberikan ruang yang 

cukup bagi pengembangan potensi siswa, seperti pengembangan minat, 

mengasah bakat dan kemampuan, serta memuaskan individu untuk sukses. 

Baik saat ini maupun yang akan datang, apalagi dalam menghadapi situasi 
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dunia yang terus berubah, kemampuan berpikir kreatif dalam matematika 

sangat diperlukan. 

Berdasarkan hasil observasi pertama yang dilakukan, penulis 

menemukan bahwa peserta didik mengalami kesulitan terutama dalam 

memahami soal dan menentukan penyelesaian soal yang tepat. Kesulitan 

pemahaman soal mengindikasikan berbagai permasalahan yang dihadapi 

oleh peserta didik sehingga perlu segera ditemukan solusinya. Dari hal itu 

dapat diambil pengertian bahwa aktivitas kognitif dapat mempengaruhi 

hasil belajar. Apabila merujuk pendapat Tung (2015:151) pendekatan 

cognitive contruction yang menekankan pada kontruksi kognisi anak akan 

pemahaman dan pengetahuan. Pendekatan tersebut memerlukan peran 

serta dan peserta didik sebagai penentu hasil dan bukan guru.  

Ada beberapa faktor yang memepengaruhi pribadi siswa 

diantaranya : Fungsi kogitif yang mecakup : taraf intelegensi dan daya 

kreativitas, bakat khusus, organisasi kognitif, taraf kemampuan berbahasa, 

daya fantasi, gaya belajar, teknik-teknik studi; Fungsi konatif dinamik 

yang mencakup : karakter-hasrat-berkehendak, motivasi belajar, perhatian-

konsentrasi; Fungsi afektif yang mencakup : temperamen, perasaan, sikap, 

minat; Fungsi sensorik-motorik; beberapa hal lain yang menyangkut 

keprbadian siswa :individualitas biologis, kondisi mental, vitalitas psikis, 

lingkungan hidup, perkembangan kepribadian dalam kaitan dengan 

diferensiasi dan integrasi, Winkel (2004:156). Selain itu terdapat kognitif 

manusia menghadapi objek-objek dalam suatu bentuk representatif yang 

menghadirkan semua objek itu dalam kesadaran. Hal ini paling jelas 

nampak dalam aktivitas mental berpikir. Hasil observasi yang penulis 

lakukan selama dua kali di SMP Muhammadiyah 2 Masaran menemukan 

permasalahan yang ada di sekolahan tersebut. Salah satu permaslahan yang 

penulis temukan adanya perbedaan berpikir kognitif antara peserta didik 

laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut sangat terlihat dan 

mempengaruhi hasil belajar mereka. Misalnya kaitannya dengan prestasi 

dari peringkat masing-masing kelas adanya dominasi perempuan di kelas 
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VII sampai XI, sehingga penulis berkeinginan melakukan kajian yang 

lebih mendalam mengenai “Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

dalam Menyelesaikan Soal Open-ended Siswa Kelas VII SMP 

Muhammadiyah 2 Masaran Ditinjau dari Perbedaan Gender Tahun 

Pelajaran 2019/2020”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kemampuan berpikir kreatif siswa laki-laki dalam 

menyelesaikan masalah open ended pada materi pertidaksamaan linear 

satu variabel? 

2. Bagaimana kemampuan berpikir kreatif siswa perempuan dalam 

menyelesaikan masalah open ended pada materi pertidaksamaan linear 

satu variabel? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif laki-

laki dalam menyelesaikan masalah open ended pada materi 

pertidaksamaan linear satu variabel. 

2. Menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif 

perempuan dalam menyelesaikan masalah open ended pada materi 

pertidaksamaan linear satu variabel. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Studi ini memberikan sumbangan konseptual utamanya pada 

pembelajaran matematika, pendidikan matematika, dan pengembangan 

kurikulum matematika. Sebagai studi pendidikan matematika yang 

aplikatif, studi memberikan manfaat dalam dunia pendidikan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Adapaun manfaat penelitan ini adalah 

sebagai berikut : 
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a. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan membantu 

pemahaman mengenai penyelesaian soal open ended pada peserta 

didik dan memecakan berbagai permasalahan yang dihadapi 

perbedaan gender yang ada di sekolahan. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan  

manfaat bagi peserta didik, guru, sekolah, dan peneliti: 

a) Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam menentukan kurikulum, pemetaan 

soal berdasarkan perbedaan gender, dan perumusan materi yang 

tepat guna meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta 

didik. 

b) Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan strategi pembelajaran yang 

tepat, pembuatan soal-soal yang dilihat dari kelas gender, dan 

membantu sekolah untuk mengetahui tingkat berpikir kreatif 

peserta didik. 

c) Bagi peserta didik, hasil penelitian ini dapat mendeskripsikan 

kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik dalam 

menyelesaikan soal open-ended dan mengetahui tingkat 

kreativitas peserta didik dalam menyelesaikan soal. 

d) Bagi peneliti selanjutya, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai tolok ukur untuk dasasr pijakan penelitian yang ada 

kesamaan tema dan kajian. 

 

 

 


