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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam menghadapi perkembangan zaman,  siswa dituntut menjadi individu yang 

mampu mengembangkan diri dan memiliki kreativitas yang tinggi.  Siswa yang 

memiliki kreativitas tinggi mampu memandang masalah dari berbagai perspektif 

sehingga memungkinkan mereka memperoleh berbagai solusi dari permasalahan 

yang mereka hadapi.  Mereka tidak menganggap masalah tersebut sebagai sesuatu 

yang harus dihindari, melainkan sebagai suatu tantangan yang harus dihadapi. 

Bahkan mereka mampu menghadapi masalah tersebut dengan cara yang berbeda 

dari kebanyakan orang. 

Matematika sebagai salah satu ilmu pengetahuan diyakini mampu membentuk 

karakter siswa siswa yang memiliki pola berpikir kreatif.  Melalui pembelajaran 

matematika, siswa diharapkan memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, dan kreatif, serta mempunyai kemampuan bekerja sama 

(Depdiknas, 2006).  Dengan memahami matematika,  seseorang dapat melakukan 

penelaahan ilmiah secara baik,  sebab matematika memberikan keterampilan yang 

tinggi pada seseorang dalam hal analisis permasalahan dan penalaran logika. 

Keterampilan analisis permasalahan dan penalaran logika yang baik menyebabkan 
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siswa mampu memunculkan solusi-solusi kreatif untuk menyelesaikan masalah 

yang ia hadapi. 

Pembelajaran matematika yang berlangsung saat ini kurang mampu melatih 

kemampuan berpikir kreatif siswa. Matematika selama ini terlalu dipandang 

sebagai  alat yang siap pakai.  Pandangan ini mendorong guru bersikap cenderung 

memberitahu konsep atau teorema semata. Pembelajaran matematika dikelas 

biasanya hanya menekankan pemahaman siswa tanpa melibatkan kemampuan 

berpikir kreatif.  Siswa tidak diberi kesempatan menemukan jawaban ataupun cara 

yang berbeda dari yang sudah diajarkan guru. Guru sering membiarkan siswa 

tidak mengkonstruk pendapat atau pemahamannya sendiri terhadap konsep 

matematika sehingga kemampuan berpikir kreatif mereka sulit berkembang. 

Studi dari Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 

menunjukkan bahwa kemampuan siswa kelas dua (eight grade) Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) Indonesia masih berada di bawah rata-rata inter-

nasional.  Indonesia pada tahun 1999 berada di peringkat 34 dari 38 negara 

dengan skor rata-rata 403, tahun 2003 berada di peringkat 35 dari 46 negara 

dengan skor rata-rata 411,  pada tahun 2007 berada di peringkat 36 dari 49 negara 

dengan skor rata-rata 397,  dan pada tahun 2011 Indonesia berada di peringkat 38 

dari 49 negara dengan skor 397.  Pencapaian rata-rata siswa Indonesia selalu 

mengalami penurunan.  Jika dikualifikasi, skor rata-rata Indonesia tergolong pada 

tingkat yang rendah (400: rendah, 475: sedang, 550: tinggi, dan 625: tingkat 

lanjut).  Soal-soal yang diajukan oleh TIMSS tergolong pada soal-soal yang 

pengerjaannya memerlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi, seperti 
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kemampuan  berpikir kreatif.  Dari nilai yang diperoleh oleh siswa  Indonesia 

pada keikutsertaan pada penilaian yang dilakukan oleh TIMSS tersebut 

mengindikasikan bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa Indonesia masih 

rendah. 

Hal ini tentu tidak dapat dibiarkan berlangsung terus menerus, harus ada 

pembenahan pada proses pembelajaran yang berlangsung saat ini. Siswa 

hendaknya diberikan pembelajaran yang dapat melatih kemampuan berpikir 

kreatif siswa. Siswa bisa dibiasakan untuk berlatih membuat soal dan menjawab 

sendiri soal yang mereka telah buat, namun tentu saja masih berada dibawah 

bimbingan guru dalam porsi yang tepat. Dengan merancang sendiri soal yang 

mereka buat, siswa akan mendapat pengalaman yang lebih bermakna. Melalui  

bimbingan guru, siswa akan mampu mengkonstruksi konsep materi yang 

dipelajari. Pembelajaran seperti ini akan melatih kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa.  Siswa tidak hanya menerima mentah-mentah konsep dari guru, 

melainkan mereka dapat mempertimbangkan informasi baru yang diberikan oleh 

guru. Selanjutnya konsep-konsep tersebut mereka konstruksi untuk menjadi 

pemahaman yang tepat.  Selain itu, karena mereka sering berlatih sendiri mem-

buat persoalan,  mereka akan menemukan ide-ide dalam proses pembuatan soal 

tersebut. Proses ini tentunya akan mengembangkan kemampuan berpikir kreatif 

siswa. 

Pengalaman pembelajaran seperti penemuann ide, menghubungkan antar konsep, 

dan menyelesaikan permasalahan sendiri akan melatih kemampuan berpikir 

kreatif siswa.  Siswa tidak hanya mengandalkan guru semata,  tetapi mereka juga 
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aktif dan melibatkan diri secara langsung dalam proses pembelajaran.  Dengan 

memiliki kemampuan berpikir kreatif,  siswa akan lebih mudah dalam memaknai 

persoalan,  menemukan alternatif penyelesaian dari permasalahan,  dan mengurai-

kan permasalahan secara terperinci.  Hal ini akan membuat siswa mampu memilih 

prosedur yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan,  bahkan menemukan 

beberapa alternatif solusi dari suatu permasalahan. 

Salah satu pendekatan pembelajaran yang dianggap dapat memunculkan ke-

mampuan berpikir kreatif matematis siswa adalah problem posing. Silver (1994)  

menyatakan bahwa problem posing merupakan suatu bentuk pendekatan dalam 

pembelajaran yang menekankan pada perumusan soal dan menyelesaikannya 

berdasarkan situasi yang diberikan kepada siswa. Karena soal dan 

penyelesaiaannya dirancang sendiri oleh siswa, maka dimungkinkan bahwa 

problem posing dapat mengembangkan  kemampuan berpikir matematis seperti 

kemampuan berpikir kreatif. 

Salah satu pendekatan pembelajaran yang dianggap dapat memunculkan ke-

mampuan berpikir kreatif matematis siswa adalah problem posing. Silver (1994)  

menyatakan bahwa problem posing merupakan suatu bentuk pendekatan dalam 

pembelajaran yang menekankan pada perumusan soal dan menyelesaikannya 

berdasarkan situasi yang diberikan kepada siswa. Karena soal dan 

penyelesaiaannya dirancang sendiri oleh siswa, maka dimungkinkan bahwa 

problem posing dapat mengembangkan  kemampuan berpikir matematis seperti 

kemampuan berpikir kreatif. 

 



5 

Dalam merumuskan persoalan, tentunya siswa harus memahami terlebih dahulu 

materi  pembelajaran.  Pemahaman materi pembelajaran  dapat diperoleh melalui 

proses pembelajaran yang menggunkan model pembelajaran langsung. Melalui 

model pembelajaran langsung,  siswa dapat mempelajari keterampilan dasar dan 

pengetauan secara tahap demi tahap untuk memahami materi pembelajaran. 

Setelah mampu memahami materi pembelajaran,  siswa dapat berlatih membuat 

persoalan yang diajukan oleh guru sehingga kemampuan berpikir kreatif mereka 

dapat berkembang. 

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa problem posing berpengaruh dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Silver (1997) mengungkapkan 

bahwa pengajuan masalah (problem posing) banyak memberi manfaat dalam 

pembelajaran matematika. Salah satunya dalam mendorong kemampuan berpikir 

kreatif siswa. Problem posing dapat meningkatkan kemampuan kreativitas 

melalui dimensi kreativitas yaitu pemerincian, kefasihan, fleksibilitas, dan 

kebaruan.  Penelitian berikutnya dilakukan Bharata (2001), dalam penelitiannaya 

diungkapkan bahwa hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran 

menggunakan problem posing lebih baik dibandingkan hasil belajar siswa yang 

mengikuti pembelajaran biasa. 

Penelitian lain dilakukan oleh Roherti. Roherti (2012) mengungkapkan bahwa 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 

dengan pendekatan problem posing lebih baik daripada siswa yang memperoleh 

pembelajaran konvensional. Pada saat  pembelajaran terjadi interaksi yang baik 
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antara guru dan siswa sehingga mampu meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa. 

Penelitian yang dilakukan Hidayati (2012) mengungkapkan bahwa model 

pembelajaran langsung dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. 

Model pembelajaran langsung dirancang khusus menunjang proses belajar siswa 

yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang 

terstruktur dengan baik. Hal ini menyebabkan siswa dapat mempelajari keteram-

pilan dasar lebih optimal sehingga memungkinkan siswa mengembangkan 

keterampilan-keterampilan yang lebih kompleks. 

Rendahnya kemampuan berpikir kreatif terindikasi terjadi pada siswa kelas VIII 

SMP Negeri 20 Bandarlampung. Hal ini didasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan dengan guru bidang studi matematika kelas VIII di SMP Negeri 20  

Bandarlampung Tahun Pelajaran 2014/2015.  Berdasarkan hasil wawancara, 

secara implisit diketahui bahwa guru masih menerapkan metode pembelajaran 

konvensional. Guru menjadikan dirinya sebagai pusat pembelajaran, sementara 

siswa hanya berdiam diri mendengarkan ceramah guru. Siswa tidak dilibatkan 

secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga kemampuan berpikir kreatif 

mereka tidak mampu berkembang. 

Setelah peneliti melakukan pembicaraan dengan guru matematika SMP Negeri 20 

Bandar Lampung,  ternyata kemampuan berpikir kreatif siswa masih rendah, se-

lain itu pembelajaran langsung dengan pendekatan problem posing belum pernah 

dilakukan. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian “Efektivitas 

Pembelajaran Langsung dengan Pendekatan Problem Posing ditinjau dari 
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Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa SMP Negeri 20 Bandarlampung Kelas VIII 

Semester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah pembelajaran langsung dengan 

pendekatan Problem Posing efektif ditinjau dari kemampuan berpikir kreatif 

siswa kelas VIII SMP Negeri 20 Bandarlampung ?“ 

 

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat dijabarkan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut.  

1. Apakah peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa yang mengikuti 

pembelajaran langsung dengan pendekatan problem posing lebih tinggi 

daripada kemampuan berpikir kreatif siswa yang mengikuti pembelajaran 

konvensional? 

2. Apakah persentase siswa yang tuntas belajar pada pembelajaran langsung 

dengan pendekatan problem posing lebih dari 60% ?  

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan 

model pembelajaran langsung dengan pendekatan problem posing terhadap 

kemampuan berpikir kreatif siswa kelas VIII semester genap SMP Negeri 20 

Bandarlampung Tahun Pelajaran 2014/2015. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tingkat teoritis 

kepada pembaca maupun guru dalam melakukan pembelajaran langsung 

dengan pendekatan problem posing guna menjadikan pembelajaran dikelas 

lebih baik lagi. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap praktisi 

pendidikan sebagai bahan pertimbangan terkait dengan penggunaan model 

pembelajaran langsung dengan pendekatan problem posing sebagai upaya 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 
 

 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam penelitian ini, peneliti membatasi 

istilah yang berhubungan dengan judul penelitian. 

1. Efektivitas artinya suatu ukuran keberhasilan dari suatu kegiatan 

pembelajaran dalam mencapai tujuan. Penggunaan model pembelajaran 

langsung dengan pendekatan problem posing dikatakan efektif apabila: 

a. Kemampuan berpikir kreatif siswa yang mengikuti pembelajaran 

langsung dengan pendekatan problem posing lebih tinggi daripada 

kemampuan berpikir kreatif siswa yang mengikuti pembelajaran 

konvensional. 
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b. Persentase siswa yang tuntas belajar pada pembelajaran langsung dengan 

pendekatan problem posing lebih dari 60%. 

c. Siswa dinyatakan tuntas belajar jika siswa mendapatkan nilai lebih dari  

nilai KKM, yaitu 70. 

2. Pembelajaran langsung adalah pembelajaran  yang dapat membantu siswa 

dalam mempelajari keterampilan dasar dan pengetahuan secara tahap demi 

tahap. 

3. Pendekatan problem posing merupakan kegiatan pengajuan soal. Pengajuan 

soal dilakukan oleh siswa, siswa diminta untuk membuat masalah baru dan 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Soal yang diajukan harus disusun dan 

dirumuskan berdasarkan situasi yang diberikan oleh guru.  

3. Kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan penyelesaian masalah yang 

dapat memunculkan solusi-solusi kreatif untuk menyelesaikan masalah yang 

ada dalam kegiatan pembelajaran. Aspek-aspek yang dikembangkan dalam 

kemampuan berpikir kreatif yaitu: Kepekaan (Sensitivity), Kelancaran 

(Fluency), Keluwesan (Flexibility), Keaslian (Originalilty), dan Elaboratif 

(Elaboration). 

4. Pembelajaran Konvensional adalah pembelajaran yang bepusat pada guru. 

Pada pembelajaran konvensional siswa ditempatkan sebagai obyek belajar 

yang berperan sebagai penerima informasi secara pasif. Pada umumnya 

penyampaian pelajaran menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan 

penugasan. 


