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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Kajian Teori 

 

1. Kemampuan Berpikir Kreatif  

 

Kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan hal-hal yang  sama  sekali 

baru atau kombinasi dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Munandar 

(2009:12) mengemukakan bahwa kreativitas adalah  kemampuan untuk membuat 

kombinasi baru berdasarkan data, informasi, maupun unsur-unur yang sudah ada 

atau yang sudah dikenal sebelumnya. Unsur-unsur tersebut berdasarkan semua 

pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh seseorang selama hidupnya 

baik itu di lingkungan sekolah, keluarga, maupun dari lingkungan masyarakat. 

Semiawan (2009:44) mengemukakan kreativitas adalah kemampuan memodi-

fikasi sesuatu yang sudah ada menjadi konsep baru. Cropley dalam Haylock 

(1997:1) mengemukkaan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk mendapat-

kan ide-ide yang asli dan unik. Kreativitas melibatkan sintesis ide-ide, membang-

un ide-ide baru dan melibatkan  kemampuan  untuk membuat keputusan  juga 

menghasilkan produk yang baru. 

 

Bishop dalam (Pehkonen 1997: 63) menyatakan bahwa seseorang memerlukan 

dua keterampilan kreativitas dalam matematika, yaitu kemampuan berpikir kreatif 
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yang sering diidentikkan dengan intuisi dan kemampuan berpikir analitik yang 

diidentikkan dengan kemampuan berpikir logis. Noer  (2007)  menyatakan bahwa 

kreativitas dalam matematika lebih pada kemampuan berpikir kreatif. Karena 

secara umum sebagian besar aktivitas yang dilakukan seseorang yang belajar 

matematika adalah berpikir. Beberapa ahli mengatakan bahwa berpikir kreatif 

dalam matematika merupakan kombinasi berpikir logis dan berpikir divergen 

yang didasarkan intuisi 

 

Berpikir kreatif merupakan suatu kegiatan berpikir yang dimulai  karena adanya 

kesadaran terhadap sesuatu masalah yang menuntut seseorang untuk secepatnya 

menyelesaikan masalah tersebut,  sehingga diperlukan tindakan cepat dan tepat 

untuk memecahkan masalah tersebut.  Tall (1991:46) mengatakan bahwa berpikir 

kreatif matematika adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau 

perkembangan berpikir pada struktur-struktur dengan memperhatikan aturan 

penalaran deduktif, dan hubungan dari konsep-konsep dihasilkan untuk 

mengintegrasikan pokok penting dalam matematika. Menurut Livne (2008:17)  

berpikir kreatif matematis merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan solusi 

bervariasi yang bersifat baru terhadap masalah matematika yang bersifat terbuka. 

Kemampuan berpikir kreatif matematis tersebut mencakup aspek-aspek 

kelancaran, keluwesan, kebaruan, dan keterincian. 

Terdapat dua ciri-ciri berpikir kreatif, yaitu ciri-ciri kognitif dan ciri-ciri  afektif. 

Menurut Munandar (2009:21), ciri-ciri kognitif berpikir kreatif antara lain: (1)  

Keterampilan berpikir lancar (fluency), yaitu mampu mencetuskan banyak 

gagasan, jawaban, penyelesaian atau pertanyaan, memberikan banyak cara atau 
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saran untuk melakukan berbagai hal, selalu memikirkan lebih dari satu jawaban; 

(2) Keterampilan berpikir luwes (fleksibility), yaitu mampu menghasilkan gagasan, 

jawaban atau pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat masalah dari sudut 

pandang yang berbeda-beda, mencari banyak alternatif atau arah yang berbeda-

beda, mampu mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran; (3) Keterampilan 

berpikir original (kebaharuan), yaitu mampu melahirkan ungkapan yang baru dan 

unik, memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan diri, mampu 

membuat kombinasi-kombinasi yang tidak lazim; (4) Keterampilan memperinci 

(mengelaborasi), yaitu mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan 

atau produk, menambahkan atau memperinci detil-detil dari suatu obyek, gagasan, 

atau situasi sehingga lebih menarik; (5) Keterampilan menilai (mengevaluasi), 

yaitu menentukan patokan penilaian sendiri dan menentukan apakah suatu 

pertanyaan benar, suatu rencana sehat atau suatu tindakan bijaksana, mampu 

mengambil keputusan terhadap situasi yang terbuka, tidak hanya mencetuskan 

gagasan, tetapi juga melaksanakannya. 

 

Menurut Noer (2007) kemampuan berpikir kreatif dibangun melalui pendidikan, 

pendidikan memungkinkan siswa dalam mengembangkan bakat dan kemampuan 

secara optimal. Selain itu, menurut Munandar (2009:94-95), dari berbagai 

penelitian diperoleh hasil bahwa memberi waktu kepada anak untuk berpikir, 

merenung, dan berkhayal serta membiarkan anak mengambil keputusan sendiri 

akan menumbuhkan kreativitas anak.  Jadi kemampuan berpikir kreatif siswa 

dapat didorong melalui pendidikan yang dapat memfasilitasi siswa untuk 

mengembang-kan daya khayal mereka sehingga mampu mengambil keputusan 

yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. 
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Untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif, beberapa ahli mengembangkan 

instrumen. Balka dalam Mann (2005:239) mengembangkan Creative Ability 

Mathematical Test (CAMT), ia memperkenalkan kriteria untuk mengukur 

kemampuan kreatif matematika. Dalam test ini mencakup dua cara berpikir, yaitu  

berpikir konvergen dan divergen. Dalam berpikir konvergen ditandai dengan 

menentukan pola dan melanggar dari pola pikir yang ditetapkan. Sementara dalam 

berpikir divergen, didefinisikan sebagai merumuskan hipotesis matematika, 

mengevaluasi ide matematika, merasakan apa yang hilang dari masalah, dan 

membagi masalah umum menjadi submasalah tertentu. Dalam test ini kreativitas 

matematika diukur dengan indikator fleksibilitas, kelancaran, dan orisinalitas.  

 

Kemudian Torrance mengembangkan Torrence Test of Creative Thinking (TTCT). 

Menurut Munandar (2009:65-66) Tes Torrance dimaksudkan untuk memicu 

ungkapan secara simultan dari beberapa operasi mental kreatif, terutama 

mengukur kelancaran, kelenturan, orisinalitas, dan kerincian. Tes Torrance 

tentang berpikir kreatif terdiri dari bentuk verbal dan figural. Bentuk verbal terdiri 

dari tujuh sub-tes: mengajukan pertanyaan, menerka sebab, menerka akibat, 

memperbaiki produk, penggunaan tidak lazim, pertanyaan tidak lazim, dan 

aktivitas yang diandaikan. Bentuk figural terdiri dari tiga sub-tes: tes bentuk, 

gambar yang tidak lengkap, dan tes lingkaran. Tes verbal diskor untuk kelancaran, 

kelenturan, dan orisinalitas. Sementara tes figural ditambah dengan skor untuk 

elaborasi. Tes Torrance juga diberi batas waktu atas dasar pertimbangan bahwa 

sampai derajat tertentu harus ada tekanan untuk memicu fungsi mental kreatif 

dengan tetap memberikan dorongan untuk merangsang berpikir kreatif. 
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Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi lima indikator yang terdapat dalam 

Noer (2009) untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif matematis yaitu 

kepekaan (sensitivity), kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility), keaslian 

(originality), dan elaborasi (elaboration). Kepekaan (sensitivity) berpikir 

merupakan kemampuan siswa memahami makna soal yang diberikan, sehingga 

dapat memilih prosedur yang tepat untuk menyelesaikannya. Kelancaran (fluency) 

berpikir merupakan kemampuan seseorang untuk mengungkapkan ide-idenya 

secara lancar dan mempunyai banyak gagasan mengenai suatu masalah. 

Keluwesan (flexibility) berpikir merupakan kemampuan seseorang untuk 

menghasilkan gagasan, jawaban, atau pertanyaan yang bervariasi. Keaslian 

(originality) berpikir adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan ide-ide 

baru dan memikirkan cara yang tidak lazim agar dapat mengungkapkan diri serta 

mampu membuat berbagai kombinasi yang tidak lazim dari bagian-bagian atau 

unsur-unsur.  Elaborasi merupakan kemampuan seseorang untuk memperkaya 

atau mengembangkan suatu gagasan atau produk dan kemampuan untuk 

menambahkan atau memerinci detail-detail dari suatu objek, gagasan, atau situasi 

sehingga lebih menarik. 

 
2. Model Pembelajaran Langsung 

 

Model pembelajaran langsung sangat diperlukan dalam membelajarkan mata 

pelajaran matematika terutama yang terkait dengan keterampilan dalam 

matematika berupa kemampuan pengerjaan (operasi) dan melakukan suatu 

prosedur atau aturan yang harus dikuasai oleh siswa dengan kecepatan dan 

ketepatan yang tinggi untuk memperoleh suatu hasil tertentu. Menurut Arrends 
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(2001) model pembelajaran langsung adalah pembelajaran  yang dapat membantu 

siswa dalam mempelajari keterampilan dasar dan pengetahuan secara tahap demi 

tahap. Keterampilan dasar yang dimaksudkan dapat berupa aspek kognitif maupun 

psikomotorik, dan juga informasi lainnya yang merupakan landasan untuk 

membangun hasil belajar yang lebih kompleks.  

 

Dalam pelaksanaannya, guru mempunyai peran tanggung jawab  untuk 

mengidentifikasi tujuan pembelajaran dan tanggung jawab yang besar terhadap 

penstrukturan materi atau keterampilan, menjelaskan kepada siswa, mendemons-

trasikan yang dikombinasikan dengan latihan, memberikan kesempatan pada 

siswa untuk berlatih menerapkan konsep atau keterampilan yang telah dipelajari 

serta memberikan umpan balik. Kardi dan Nur (2000:6) menyatakan pembelajaran 

langsung didesain secara khusus untuk membantu proses pengajaran siswa pada 

pengetahuan deklaratif (dapat diungkapkan dengan kata-kata). Proses 

pembelajaran dengan model pengajaran langsung ini diharapkan  pemahaman 

pengetahuan deklaratif dan prosedural dapat meningkatkan keterampilan dasar 

dan keterampilan akademik siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Carin 

(1993:82) bahwa  pembelajaran langsung secara sistematis menuntut dan 

membantu siswa untuk meningkatkan hasil belajar dari masing-masing tahap 

demi tahap. 

 

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa pembelajaran langsung adalah model 

pengajaran yang dilakukan guru secara langsung dalam mengajarkan keterampilan 

dasar dan di demonstrasikan langsung kepada siswa dengan tahapan yang 

terstruktur. Model pengajaran langsung diharapkan  dapat menjadi penunjangnya 
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proses kegiatan belajar mengajar untuk guru dan siswa, sehingga tujuan 

pembelajaran yang diharapkan dapat meningkat dengan baik pula.. 

 

Pembelajaran langsung  bertujuan untuk merujuk pada pola-pola pembelajaran di 

mana guru banyak menjelaskan konsep atau keterampilan kepada sejumlah 

kelompok siswa dan menguji keterampilan siswa dengan latihan-latihan 

terbimbing.  Tujuan utama pembelajaran langsung  adalah untuk memaksimalkan 

penggunaan waktu belajar siswa. Beberapa temuan dalam teori perilaku di 

antaranya adalah pencapaian siswa yang dihubungkan dengan waktu yang 

digunakan oleh siswa dalam belajar dan kecepatan siswa untuk berhasil dalam 

mengerjakan tugas sangat positif. Dengan demikian, model pembelajaran 

langsung dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar terstruktur dan 

berorientasi pada pencapaian akademik. 

 

Carin (1993:84) mengungkapkan ada lima tahap yang harus diketahui guru dalam 

menggunakan pembelajaran langsung, yaitu (1) guu memulai pembelajaran 

dengan menjelaskan tujuan pembelajaran khusus serta menginformasikan latar 

belakang dan  pentingnya materi pembelajaran, (2) guru menginformasikan 

pengetahuan secara  bertahap atau mendemonstrasikan dengan benar, (3) guru 

membimbing pelatihan awal dengan cara meminta siswa melakukan kegiatan 

yang sama dengan kegiatan yang telah dilakukan guru dengan panduan LKS, (4) 

guru mengamati kegiatan siswa untuk mengetahui kebenaran pekerjaannya sambil 

memberi umpan balik, (5) guru memberikan  kegiatan pemantapan agar siswa 

berlatih sendiri menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam 
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bentuk tugas. Langkah pembelajaran secara sistematis  dapat dilihat pada Tabel 

2.1 

Tabel 2.1 Langkah Pembelajaran Langsung 

Suprijono (2009:47) 

Model pembelajaran langsung dirancang secara khusus untuk menunjang proses 

belajar siswa yang berkaitan dengan keterampilan dasar yang diajarkan selangkah 

demi selangkah. Keterampilan dasar yang didemonstrasikan atau dimodelkan 

dengan selangkah demi selangkah akan meningkatkan hasil belajar siswa. Guru 

yang mengorganisasikan kelasnya yang memungkinkan berlangsungnya 

pembelajaran terstruktur menghasilkan rasio keterlibatan siswa yang tinggi dan 

hasil belajar yang tinggi pula. Adapun kelemahan model pengajaran langsung 

adalah kurang cocok untuk mengajarkan keterampilan sosial atau kreativitas, 

proses berpikir tingkat tinggi dan konsep-konsep yang abstarak.  

 

 

 

 

Fase Kegiatan yang  dilakuan oleh Guru 

Fase 1  

Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan siswa 

 

 

 

 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

informasi latar belakang pelajaran, pentingnya 

pelajaran, mempersiapkan siswa untuk belajar 

 
Fase 2  
Mendemonstrasikan 

pengetahuan dan keterampila 

 

 

Guru mendemonstrasikan keterampilan dengan 

benar, atau menyajikan informasi tahap demi 

tahap 

Fase 3   
Membimbing pelatihan 

 

Guru merencanakan dan memberi bimbingan 

pelatihan awal 

Fase 4  
Mengecek pemahaman dan 

memberikan umpan balik 

 

 

Mengecek apakah siswa telah berhasil 

melakukan tugas dengan baik, memberi umpan 

balik 

Fase 5   
Memberikan kesempatan untuk 

pelatihan lanjutan 

 

 

 

Guru memberikan kesempatan melakukan 

pelatihan lanjutan, dengan perhatian khusus pada 

penerapan kepada situasi lebih kompleks dan 

kehidupan sehari-hari. 

dijelaskan secara  

detail seperti berikut: 

27 

 

1) Menyampaikan Tujuan dan 

Mempersiapkan Siswa  
a) Menjelaskan Tujuan 

Para siswa perlu mengetahui dengan jelas, 

mengapa  

mereka berpartisipasi dalam suatu pelajaran 

tertentu, dan 

mereka perlu mengetahui apa yang harus dapat 

mereka lakukan 

setelah selesai berperan serta dalam pelajaran itu. 

Guru 

mengkomunikasikan tujuan tersebut kepada 

siswa–siswanya 

melalui rangkuman rencana pembelajaran 

dengan cara 

menuliskannya di papan tulis, atau menempelkan 

informasi 

tertulis pada papan buletin, yang berisi tahap-

tahap dan isinya, 



18 
 

3. Pendekatan Problem Posing 

 

Problem posing  merupakan salah satu pendekatan pembelajaran matematika. 

Problem posing, yang sebagian ahli menyebutnya dengan pengajuan masalah, 

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 atau menggunakan pola pikir matematis. Thobroni & Mustofa 

(2012: 357) berpendapat bahwa model problem posing mengarah pada kegiatan 

pengajuan soal, dan merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat melatih 

siswa untuk kreatif, disiplin, dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa. 

Duncer dalam Hamzah (2003:15) mendefinisikan problem posing sebagai suatu 

usaha untuk menyusun atau merumuskan masalah dari situasi yang diberikan. 

Dillon dalam Hamzah (2003:16) mendefinisikan problem posing sebagai problem 

finding, yaitu suatu proses berpikir yang dihasilkan berupa pertanyaan matematika 

dari suatu situasi tertentu yang diberikan untuk  diselesaikan. 

 

Thobroni & Mustofa (2012:238) mengungkapkan bahwa dalam melaksanaakn 

model pembelajaran problem posing, ada prinsip-prinsip dasar yang  perlu 

diperhatikan. (1) Problem posing (pengajuan soal) harus berhubungan dengan apa 

yang dimunculkan dari aktivitas siswa di dalam kelas; (2) Pengajuan soal harus 

berhubungan dengan materi yang akan dipecahkan oleh siswa; (3) Pengajuan soal 

dapat dihasilkan dari permasalahan yang ada dalam buku teks, dengan modifikasi 

dan membentuk ulang karakteristik bahasa. 
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Menurut Tatag (2004:75)  memaparkan bahwa metode pengajuan soal (problem 

posing) bertujuan membantu siswa dalam mengembangkan keyakinan dan 

kesukaan terhadap pelajaran sebab ide-ide siswa dicobakan untuk memahami 

masalah yang sedang dikerjakan. Problem posing juga bertujuan membentuk 

siswa yang mampu  berpikir kritis dan kreatif, sebab dengan aktivitas yang 

terkandung dalam problem posing, siswa mampu memiliki pola pikir yang 

berkembang dan fleksibel. Melalui problem posing (pengajuan soal), siswa 

diharapakan memiliki kemampuan berpikir kreatif yang tinggi sebab pengajuan 

soal memberi penguatan-penguatan dan memperkaya konsep-konsep dasar . 

Menurut Stoyanova (1996) berdasarkan situasinya, problem posing dapat 

dikalisifikasikan menjadi 3 tipe, yaitu: (1) free problem posing situation (situasi 

problem posing bebas), siswa diminta untuk membuat soal secara bebas 

berdasarkan situasi kehidupan sehari-hari baik dalam sekolah maupun luar 

sekolah mereka. Siswa diminta mengajukan masalah. Siswa dipandu dengan 

menggunakan kalimat ”buatlah soal yang sederhana atau kompleks”,  buatlah soal 

yang kamu sukai; (2) semi-structured problem posing situation (situasi problem 

posing semi-terstruktur), siswa diberikan suatu situasi “open-ended” dan siswa 

diajak untuk mengeksplorasinya dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan, 

atau konsep yang telah mereka miliki. Bentuk soal yang dapat diberikan adalah 

soal terbuka (open-ended problem), masalah berdasarkan teorema yang spesifik, 

masalah berdasarkan gambar, serta soal cerita; (3) structured problem posing 

situation (situasi problem posing terstruktur), siswa diminta untuk membuat 

masalah baru berdasarkan masalah yang diberikan oleh guru.  
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Pengajuan masalah  oleh siswa dapat dibantu dengan menggunakan pendekatan 

untuk mempermudah pengajuan masalah tersebut. Brown & Walter (2005: 64-65), 

mendesain rancangan pendekatan dalam pengajuan masalah baru oleh siswa. 

Pendekatan itu disebut dengan “What If Not”. Pendekatan ini menekan pada 

manipulasi beberapa elemen dalam masalah beserta dampaknya. Pendekatan ini 

mengharuskan siswa melalui lima tahapan atau level. Pertama, level 0 adalah 

choosing a starting point. Level ini mengharuskan siswa memulai memilih 

masalah apa yang akan diajukan.  Masalah yang diajukan dapat berupa teorema 

atau aplikasi matematika.  Kedua, Level I adalah listing attributes.  Langkah 

kedua ini,  siswa mendaftar sifat-sifat atau atribut dari permasalah yang diberikan 

oleh guru.  Ketiga, level II adalah what-if-not. Aktivitas pada level ini adalah 

siswa melakukan manipulasi dari beberapa fakta. Keempat, level III adalah 

question asking or problem posing. Level ini, siswa mengajukan permasalahan 

baru dari permaslahan yang diberikan. Kelima, level IV adalah analyzing the 

problem. Siswa pada level ini menganalisis atau menyelesaikan pertanyaan dari 

permasalahan baru. 

 

Menurut Silver dan Cai (1996), aktivitas siswa dalam pembelajaran menggunakan 

pendekatan problem posing mengacu pada salah satu dari tiga aktivitas 

matematika.  Aktivitas matematika yang dimaksud adalah : (1) Pre-solution 

posing, siswa mengajukan permasalah dari situasi yang diberikan oleh guru. 

Situasi yang diberikan oleh guru dapat berupa situasi terbuka atau berupa gambar. 

Siswa diharapkan merespon dari situasi yang diberikan oleh guru; (2) Within-

solution posing. Masalah diajukan oleh siswa ketika siswa sedang menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan oleh guru. Guru memberikan masalah untuk 
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diselesaikan oleh siswa. Kemudian siswa mengajukan masalah baru setelah 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru; (3) Post-Solution Posing. 

Guru memberikan masalah untuk diselesaikan oleh siswa. Kemudian siswa 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah siswa menyelesaikan masalah 

tersebut, kemudian siswa mengajukan masalah baru. 

 

Utomo (dalam Wahyuni 2011:23) mengemukakan beberapa kelebihan penerapan 

pendekatan problem posing yaitu (a) Peserta didik dapat berpartisipasi dengan 

aktif dan lebih sering mengekspresikan idenya; (b) Peserta didik mempunyai 

kesempatan lebih untuk mengunakan pengetahuan dan keterampilan secara 

komprehensif; (c) Peserta didik yang kurang pandai dapat merespon pertanyaan 

dengan caranya sendiri; (d) Peserta didik termotivasi secara intrinsik untuk 

memberikan jawaban-jawaban yang lebih banyak; (e) Peserta didik mempunyai 

pengalaman yang kaya dari proses penemuan yang dilakukan dan ide-ide 

temannya.  

 

Menurut Brown dan Walter (2005; 12-19) problem posing terdiri dari 2 tahap 

penting yaitu (a) Accepting, berkaitan dengan kemampuan siswa memahami 

situasi yang diberikan oleh guru atau situasi yang sudah ditentukan; (b) 

Challenging, berkaitan dengan sejauh mana siswa merasa tertantang terhadap 

situasi yang diberikan sehingga mampu untuk mengajukan masalah. Menurut 

Hamzah (2008:20), terdapat 3 unsur penting yang saling terkait dalam 

pembelajaran dengan pendekatan problem posing yaitu situasi masalah, pengajuan 

masalah, pemecahan masalah.  
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Dengan menggabungkan tahap problem posing menurut pendapat Brown dan 

Walter (Accepting dan  Challenging), dengan pendapat Hamzah Upu (situasi 

masalah, pengajuan masalah, pemecahan masalah) serta tahap dalam 

pengembangan berpikir kreatif (Persiapan, Inkubasi, Iluminasi, dan Verifikasi) 

dapat disusun langkah-langkah pendekatan problem posing, yaitu (a) Persiapan, 

penyampaian tujuan pembelajaran dan menggali pengetahuan awal siswa tentang 

materi; (b) Pemahaman, penjelasan singkat guru tentang materi yang akan 

dipelajari siswa; (c) Situasi Masalah, pemberian situasi masalah atau informasi 

terbuka pada siswa, situasi masalah dapat berupa study kasus atau informasi 

terbuka berupa teks dan gambar; (d) Pengajuan masalah, siswa mengajukan 

pertanyaan dari situasi masalah atau informasi terbuka yang diberikan guru; (e) 

Pemecahan masalah, siswa memberikan jawaban atau penyelesaian soal dari 

pertanyaan yang telah diajukan oleh siswa; (f) Verifikasi, mengecek pemahaman 

siswa terhadap materi yang dipelajari.  

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka langkah-langkah model pembelajaran 

problem posing yang peneliti gunakan adalah: (1) guru menjelaskan materi 

pelajaran kepada siswa, (2) guru menggunakan alat peraga, atau media untuk 

memperjelas konsep pembelajaran, (3) guru membagi siswa menjadi  beberapa 

kelompok, (4) guru memberikan latihan kepada siswa, mengenai cara pembuatan 

soal, (5) guru membagikan lembaran teks bacaan sesuai dengan materi, (6) siswa 

menganalisis teks dan membuat pertanyaan, (7) pertanyaan yang telah siswa buat 

ditukarkan dengan kelompok lain, (8) siswa yang mendapatkan pertanyaan 

bertugas untuk menjawab soal tersebut, kemudian mempresentasikannya di depan 

kelas, (9) guru mempersilahkan untuk menyajikan hasil kerja mereka di depan 
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kelas, (10) kelompok yang mempresentasikan adalah kelompok yang menjawab 

pertanyaan, dan kelompok yang membuat pertanyaan harus menanggapi jawaban 

rekannya, (11) guru membimbing siswa selama kegiatan diskusi berlangsung, (12) 

guru bersama dengan siswa melakukan refleksi dan evaluasi dari pelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

4. Efekrivitas Pembelajaran 
 

 

Slamet (2001:32) menyatakan efektivitas sebagai ukuran yang menyatakan sejauh 

mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai.  Hamalik (2004; 171) 

menyatakan bahwa pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sendiri dengan melakukan 

aktivitas-aktivitas belajar.  Penyediaan kesempatan untuk belajar secara mandiri 

ini diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami makna pembelajaran 

yang sedang dipelajarinya. Sutikno (2005:88) menyatakan bahwa efektivitas 

pembelajaran adalah kemampuan melaksanakan pembelajaran yang telah 

direncanakan yang memungkinkan siswa untuk dapat belajar dengan mudah dan 

dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. 

 

Efektivitas pembelajaran salah satunya, tercermin pada ketuntasan belajar yang 

dicapai. Ketuntasan belajar merupakan kriteria dan mekanisme penetapan 

ketuntasan minimal yang ditetapkan sekolah. Menurut Trianto (2010: 241) 

berdasarkan ketentuan KTSP, penentuan ketuntasan belajar ditentukan sendiri 

oleh masing-masing sekolah yang dikenal dengan kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) dengan berpedoman pada tiga pertimbangan, yaitu kemampuan setiap 

peserta didik yang berbeda-beda, fasilitas (sarana) setiap sekolah yang berbeda-
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beda dan daya dukung setiap sekolah yang berbeda-beda. Ketuntasan belajar 

siswa yang sesuai dengan KKM pelajaran matematika di sekolah mencakup 

semua kemampuan matematika siswa.  

 

Depdiknas (2006:14) menyatakan bahwa siswa tuntas dalam belajar apabila siswa 

telah menguasai sekurang-kurangnya 75% dari kemampuan matematis siswa, 

Kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu kemampuan matematis yang 

tergolong tinggi. Olek karena itu, dalam penelitian ini pembelajaran dikatakan 

efektif apabila persentase siswa yang memiliki kemampuan berpikir kreatif lebih 

dari 60%.  Siswa dinyatakan memiliki kemampuan berpikir kreatif apabila ia 

tuntas belajar yaitu jika siswa mendapatkan nilai lebih dari  nilai KKM, yaitu 70. 

 

Berdasarkan penjabaran diatas, dalam penelitian ini Penggunaan model 

pembelajaran  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. 

b. Persentase siswa yang memiliki kemampuan berpikir kreatif pada 

pembelajaran langsung dengan pendekatan problem posing lebih dari 60%. 

5. Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.oPenelitian ini dilakukan oleh  Roheti pada tahun 2012 dengan judul Pendekatan 

Problem Posing Pada Pembelajaran Matematika Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Dan Self Esteem Siswa Sekolah 

Menengah Atas.. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 
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kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 

dengan pendekatan problem posing lebih baik daripada siswa yang 

memperoleh pembelajaran konvensional . 

2.oPenelitian ini dilakukan oleh  Hidayati pada tahun 2012 dengan judul 

Efektivitas Model Pembelajaran direct Instruction Terhadap  Hasil Belajar 

Matematika.  Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa 

bahwa model pembelajaran Direct Instruction efektif terhadap hasil belajar 

matematika. 

3.oPenelitian ini dilakukan oleh  Bharata pada tahun 2001 dengan judul 

Pembelajaran Problem Posing Dibandingkan Dengan Pembelajaran Biasa 

Terhadap Hasil Belajar.  Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan 

bahwa pembelajaran  Problem Posing  dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa. 

B. Kerangka Berpikir 

Penelitian tentang efektivitas model pembelajaran langsung dengan pendekatan 

problem posing terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Penelitian ini terdiri 

dari dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel bebas adalah model pembelajaran langsung dengan 

pendekatan problem posing, sedangkan kemampuan berpikir kreatif sebagai 

variabel terikat . 

 

Tingkat keberhasilan kegiatan belajar matematika tergantung dari bagaimana 

proses belajar mengajar itu terjadi sementara tingkat keberhasilan kegiatan belajar 

dapat dilihat dari hasil belajar siswa. Salah satu aspek dari hasil belajar 
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matematika adalah tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa. Kemampuan 

berpikir kreatif merupakan salah satu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, perlu diperhatikan beberapa 

indikator dalam penilaiannya. Indikator tersebut antara lain: (1) fluency 

(kelancaran); (2) elaboration (elaborasi); (3) sensitivity (kepekaan); (4) flexibility 

(keluwesan), dan (5) originality (keaslian)  

 

Pembelajaran dimulai dengan penjelasan singkat dari guru melalui pembelajaran 

langsung untuk menumbuhkan pemahaman mereka akan materi yang dipelajari 

sehingga mereka dapat mudah dalam mengajukan soal,  kemudian siswa diminta 

untuk mengajukan persoalan yang nantinya akan mereka selesaikan sendiri. 

Problem posing diterapkan secara berkelompok untuk membiasakan siswa aktif 

berpikir kreatif dengan menganalisis beberapa pendapat dan akhirnya menemukan 

suatu solusi terbaik sehingga siswa dapat menguasai pelajaran secara tuntas agar 

hasil yang diperoleh dapat meningkat 

  

Kegiatan pengajuan soal (problem posing) merupakan salah satu pendekatan 

pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih aktif di dalam pembelajaran. Salah 

satu  kegiatan yang termuat dalam model pembelajaran problem posing adalah pre 

solution posing yaitu siswa membuat pertanyaan berdasarkan situasi yang dibuat 

oleh guru. Pada aktivitas ini, siswa dituntut untuk aktif dalam mengetahui materi 

dasar yang telah dijelaskan oleh guru dan mengomunikasikannya secara tertulis 

dengan menuangkannya dalam bentuk tulisan. Untuk mengajukan persoalan 

tentunya siswa harus mengetahui materi dasar dalam pembelajaran tersebut, 

disinilah peran model pembelajaran langsung, guru akan menanamkan 
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pengetahuan dasar yang membuat mereka memahami materi sehingga mereka 

akan dapat mengajukan persoalan. Pengajuan soal akan membuat siswa terpacu 

untuk mencari informasi yang dibutuhkan dalam membuat suatu pertanyaan. 

Aktivitas-aktivitas yang terkandung dalam pengajuan soal,  seperti penemuan ide, 

dan menganalisis jawaban  ini tentunya akan melatih kemampuan berpikir kreatif 

siswa 

 

Atas dasar pemikiran diatas maka diharapkan pembelajaran langsung dengan 

pendekatan problem posing yang dilakukan secara berkelompok dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas VIII SMPN 20 

Bandarlampung Semester Genap Tahun ajaran 2014/2015. 

 

C. Anggapan Dasar 

 

Penelitian ini bertolak pada anggapan dasar sebagai berikut: 

1. Setiap siswa memperoleh mata pelajaran matematika sesuai dengan 

kurikulum matematika yang berlaku disekolah. 

2. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan berpikir kreatif selain 

model pembelajaran langsung dengan pendekatan  problem posing dianggap 

memberikan kontribusi yang sama dan tidak diperhatikan. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

 

Berdasarkan kajian pustaka dan rumusan masalah, hipotesis yang akan diuji 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Hipotesis Umum 

Model pembelajaran langsung dengan pendekatan problem posing efektif 

terhadap kemampuan berpikir kreatif. 

2. Hipotesis Kerja 

a. Peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa yang mengikuti 

pembelajaran langsung dengan pendekatan problem posing lebih tinggi 

daripada kemampuan berpikir kreatif siswa yang mengikuti pembelajaran  

konvensional. 

b. Persentase siswa yang tuntas belajar pada pembelajaran langsung dengan 

pendekatan  problem posing  lebih dari  60% 


