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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berbagai macam ilmu pengetahuan dan ketrampilan diberikan kepada peserta 

didik di dalam pendidikan, salah satunya adalah matematika.  Matematika merupakan 

dasar untuk melatih berpikir kritis, sistematis, logis, kreatif, dan mempunyai 

kemampuan bekerjasama yang efektif (PMPN No. 22 Tahun 2006). 

Di Indonesia sendiri pendidikan matematika dimulai sejak pendidikan dasar 

hingga perguruan tinggi, dan syarat penguasaan terhadap matematika tidak bisa 

dikesampingkan begitu saja. Kurikulum pendidikan di Indonesia mengisyaratkan 

pentingnya kreativitas, aktivitas kreatif dan pemikiran (berpikir) kreatif dalam 

pembelajaran matematika.  

Sehubungan dengan pentingnya kemampuan berpikir kreatif siswa dalam 

pembelajaran matematika maka kemampuan ini harus senantiasa dimiliki oleh siswa 

karena membantu untuk melatih siswa menemukan masalah sendiri, serta dapat 

menggunakan imajinasinya dalam mengemukakan macam-macam gagasan atau 

kemungkinan jawaban terhadap suatu persoalan yang dihadapi siswa dalam 

matematika atau dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kemampuan berpikir kreatif 

matematika diperlukan agar siswa dapat menemukan ide-ide baru dan gagasan sendiri 

untuk memecahkan suatu masalah.  

Menurut (Riyadi, 2014: 351) Berpikir kreatif dalam matematika dan dalam 

bidang lainnya merupakan bagian keterampilan hidup yang perlu dikembangkan 
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terutama dalam menghadapi era informasi dan suasana bersaing semakin ketat. 

Individu yang diberi kesempatan berpikir kreatif akan tumbuh sehat dan mampu 

menghadapi tantangan. Pentingnya pengembangan kreativitas bagi siswa juga telah 

tertulis dalam tujuan pendidikan nasional Indonesia dan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional nomor. 22 tahun 2006 tentang standar isi khususnya untuk 

pembelajaran matematika. 

Namun pada kenyataannya kreativitas siswa masih kurang mendapat 

perhatian dalam proses pembelajaran terutama pada mata pelajaran matematika. 

Kreativitas siswa yang kurang diperhatikan dan diapreasiasi dalam proses 

pembelajaran ini menyebabkan siswa tidak mau bahkan takut untuk melakukan suatu 

hal yang baru. Padahal kreatif bukan hanya kemampuan untuk menghasilkan produk 

saja melainkan kemampuan menciptakan sebuah solusi yang tidak terpaku pada satu 

jawaban benar pun dapat dikatakan kreatif.  

Faktor yang membuat siswa sulit untuk berpikir kreatif yaitu guru hanya 

memberikan soal-soal rutin, tidak menyajikan masalah-masalah yang dapat membuat 

siswa berpikir kreatif dan siswa tidak terbiasa menyelesaikan masalah yang dapat 

membuat siswa berpikir kreatif. Sehingga pada akhirnya siswa sulit untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Ronal Sidu pada tahun 2013 yang 

menyatakan bahwa rata-rata tertinggi kemampuan berpikir kreatif matematika siswa 

terdapat pada aspek “kelancaran” sebesar 61,35%. Kemudian aspek “keluwesan” 

sebesar 60,35%. Sementara rata-rata terendah terdapat pada aspek “kebaruan” dengan 
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perolehan sebesar 55,73%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif 

siswa perlu ditingkatkan lagi melalui aspek pendidikan di Sekolah. Padahal 

seharusnya ketiga aspek berpikir kreatif tersebut harus dimiliki oleh siswa dan harus 

menunjukkan hasil yang tinggi pula pada ketiga aspek tersebut. 

Oleh karena itu diperlukan suatu permasalahan yang dapat membangun 

kreativitas (dalam berpikir) siswa. Salah satu cara yaitu melalui kegiatan pemecahan 

masalah. Berpikir kreatif mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan kemampuan 

pemecahan masalah. Pemecahan masalah digunakan untuk menemukan dan 

memahami materi atau konsep matematika. Pemecahan masalah memiliki porsi yang 

besar untuk diajarkan dalam pembelajaran matematika guna melatih berpikir kreatif 

siswa. Selain itu, pemecahan masalah juga melibatkan proses berpikir secara 

maksimal. 

 Seseorang yang mempunyai kemampuan berpikir kreatif tidak hanya mampu 

memecahkan masalah-masalah non rutin, tetapi juga mampu melihat berbagai 

alternatif dari pemecahan masalah itu. Silver dalam Siswono (2004: 2) mengatakan 

bahwa pemecahan masalah dan pengajuan masalah dapat meningkatkan kemampuan 

kreativitas melalui dimensi kreativitas, yaitu pemerincian (namely), kefasihan 

(fluency), fleksibilitas dan kebaruan (novelty). 

Di dalam kurikulum 2013 salah satu materi matematika wajib yang 

menekankan kreativitas dalam berpikir dan menemukan solusi dari permasalahan 

adalah materi sistem persamaan linear. Materi sistem persamaan linear ini sangat erat 

kaitannya dalam kehidupan sehari-hari dengan salah satu kompetensi dasar yang 
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harus dicapai pada materi ini yaitu kemampuan memahami konsep sistem persamaan 

linear dan mampu menerapkan berbagai strategi yang efektif dalam menentukan 

himpunan penyelesaian dari berbagai permasalahan. Kompetensi dasar tersebut dapat 

memfasilitasi kemampuan berpikir kreatif siswa karena berpikir kreatif merupakan 

kunci dari berpikir untuk merancang, memecahkan masalah, melakukan perubahan 

dan perbaikan serta memperoleh gagasan baru. Selain itu, dalam materi sistem 

persamaan linear mencakup sistem persamaan linear tiga variabel yang terdapat pada 

jenjang SMA permasalahan yang disajikan lebih kompleks dan menuntut pemahaman 

dan kreativitas dalam menyelesaikannya. 

Selain kemampuan berpikir kreatif, seorang guru juga harus memperhatikan 

karakteristik dan gaya belajar peserta didik dalam belajar. Seperti halnya siswa di 

dalam mengkonstruksi pengetahuan tentunya berbeda-beda mulai dari proses hingga 

kesimpulan yang didapatkan. Dalam memecahkan masalah matematika, setiap orang 

memiliki cara dan gaya berpikir yang berbeda-beda karena tidak semua orang 

memiliki kemampuan berpikir yang sama.  

Ardana (Ngilawajan, 2013:73) menyatakan bahwa setiap orang memiliki cara-

cara khusus dalam bertindak, yang dinyatakan melalui aktivitas-aktivitas perseptual 

dan intelektual secara konsisten. Aspek perseptual dan intelektual mengungkapkan 

bahwa setiap individu memiliki ciri khas yang berbeda dengan individu lain. Setiap 

individu berbeda dalam memakai strategi untuk merespon suatu stimulus dari luar, 

menerima, mengorganisasikan, merespon, mengolah informasi dan menyusunnya 

berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dialaminya. Sesuai dengan tinjauan aspek 
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tersebut, dikemukakan bahwa perbedaan individu dapat diungkapkan oleh tipe-tipe 

kognitif yang dikenal dengan istilah gaya kognitif. Gaya kognitif merupakan kunci 

utama untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. 

 Menurut Uno H.B (2012:185) gaya kognitif merupakan cara siswa yang khas 

dalam belajar, baik berkaitan dengan cara penerimaan dan pengolahan informasi, 

sikap terhadap informasi, maupun kebiasaan yang berhubungan dengan lingkungan 

belajar. Menurut Witkin dalam Uno H.B (2012:186) gaya kognitif sebagai ciri khas 

siswa dalam belajar. Sementara menurut Keefe dalam Uno H.B (2012:186) gaya 

kognitif merupakan bagian dari gaya belajar yang menggambarkan kebiasaan 

berperilaku yang relatif tetap dalam diri seseorang dalam menerima, memikirkan, 

memecahkan masalah maupun menyimpan informasi. Salah satu gaya kognitif yang 

secara khusus perlu dipertimbangkan dalam pendidikan adalah gaya kognitif field 

dependent dan field independent. Perbedaan mendasar dari kedua gaya kognitif 

tersebut yaitu dalam hal bagaimana melihat suatu persoalan. Karakteristik dasar dari 

kedua gaya kognitif tersebut sangat cocok untuk diterapkan dalam penelitian yang 

melibatkan proses berpikir dalam penyelesaian soal maupun permasalahan 

matematika. Gaya kognitif ini merupakan tipe gaya kognitif yang mencerminkan cara 

analisis seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. 

 Individu dengan gaya FD cenderung menemukan suatu pola sebagai suatu 

keseluruhan. Mereka sulit untuk memfokuskan pada satu aspek dari satu situasi, atau 

menganalisa pola menjadi bagian-bagian yang berbeda. Sebaliknya, individu dengan 
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gaya FI lebih menerima bagian-bagian terpisah dari yang menyeluruh dan mampu 

menganalisa pola ke dalam komponen-komponennya. 

 Lebih lanjut, Desmita (2014:148) mengemukakan bahwa seorang siswa gaya 

kognitif field dependent (FD) menemukan kesulitan dalam memproses, namun mudah 

mempersepsi apabila informasi dimanipulasi sesuai dengan konteksnya. Ia akan dapat 

memisahkan stimuli dalam konteksnya, tetapi persepsinya lemah ketika terjadi 

perubahan konteks. Sementara itu, siswa dengan gaya kognitif field independent (FI) 

cenderung menggunakan faktor-faktor internal sebagai arahan dalam memproses 

informasi. Mereka mengerjakan tugas secara tidak berurutan dan merasa efisien 

bekerja sendiri. Secara psikologis, karakter orang yang memiliki gaya kognitif field 

independent dapat memilih stimulus berdasarkan situasi, sehingga persepsinya hanya 

sebagian kecil terpengaruh ketika ada perubahan situasi. Sedangkan orang yang 

memiliki gaya kognitif field dependent mengalami kesulitan dalam membedakan 

stimulus melalui situasi yang dimilikinya sehingga persepsinya mudah dipengaruhi 

oleh manipulasi dari situasi sekelilingnya.  

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara pebelajar 

yang belajar dengan gaya kognitif field dependent dan field independent. Salah 

satunya penelitian yang dilakukan oleh Adibah  (2015: 123) bahwa pebelajar yang 

memiliki gaya kognitif field independent lebih tinggi perolehan belajar matematika 

dibandingkan dengan pebelajar gaya kognitif field dependent. Temuan tersebut 

memperlihatkan keunggulan individu yang bergaya kognitif field independent dengan 

individu yang bergaya kognitif field dependent khususnya dalam hal berfikir kreatif. 
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Dengan demikian menarik untuk diteliti bagaimana berfikir kreatif siswa yang 

bergaya kognitif field dependent dan field independent dalam pemecahan masalah 

matematika.  

Jadi sebagai subjek dalam penelitian ini yaitu siswa yang memiliki gaya 

kognitif field dependent dan field independent. Subjek atau sumber data dalam 

penelitian ini ialah siswa kelas X SMA Negeri 1 Batanghari. Peneliti memilih siswa 

SMA Negeri 1 Batanghari dengan beberapa pertimbangan dan alasan diantaranya 

pada penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan di SMA Negeri 1 Batanghari 

belum pernah ada yang melakukan penelitian tentang analisis berfikir kreatif siswa 

ditinjau dari gaya kognitif field dependent dan field independent dalam pemecahan 

masalah matematika. Selain itu, karakteristik kedua gaya kognitif tersebut sesuai 

dengan kondisi banyak siswa yang ditemui peneliti di lapangan sehingga hal ini yang 

menjadi alasan bagi peneliti untuk memilih gaya kognitif Field Dependent dan Field 

Independent untuk menjadi fokus penelitian. 

 Peneliti ingin melihat dan mengetahui tingkat kemampuan berpikir kreatif 

pada siswa field dependent dan field independent  sehingga dengan penelitian ini 

diharapkan siswa dengan gaya kognitif field dependent dan field independent  dapat 

mengembangkan kemampuannya terutama dalam berfikir kreatif dibantu oleh guru 

sesuai dengan gaya kognitif yang dimilikinya. Hal ini perlu dilakukan karena 

kemampuan berfikir kreatif dan pemecahan masalah menyumbangkan peran penting 

dalam keberhasilan belajar siswa pada mata pelajaran matematika. 
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Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Berpikir Kreatif Siswa dalam Pemecahan Masalah 

Matematika ditinjau dari Gaya Kognitif Field Dependent dan Field Independent 

pada Siswa Kelas X Materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel di SMA 

Negeri 1 Batanghari”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah kemampuan berpikir kreatif siswa kelas X dengan gaya 

kognitif field dependent dan field independent dalam pemecahan masalah 

matematika pada materi sistem persamaan linear tiga variabel di SMA Negeri 

1 Batanghari?  

2. Bagaimanakah tingkat berpikir kreatif siswa kelas X dengan gaya kognitif 

field dependent dan field independent dalam pemecahan masalah matematika 

pada materi sistem persamaan linear tiga variabel di SMA Negeri 1 

Batanghari? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas X dengan gaya 

kognitif field dependent dan field independent dalam pemecahan masalah 
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matematika pada materi sistem persamaan linear tiga variabel di SMA Negeri 

1 Batanghari 

2. Mendeskripsikan tingkat berpikir kreatif siswa kelas X dengan gaya kognitif 

field dependent dan field independent dalam pemecahan masalah matematika 

pada materi sistem persamaan linear tiga variabel di SMA Negeri 1 

Batanghari 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Guru akan lebih mudah memilih strategi pembelajaran dan model 

pembelajaran yang sesuai dengan gaya kognitif peserta didik sehingga proses 

pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. 

2. Bagi siswa bergaya kognitif field dependent dan field independent yaitu 

dengan guru mengetahui tingkat berpikir kreatif siswa diharapkan agar para 

siswa dapat memperoleh pembelajaran dengan cara yang tepat dan sesuai 

dengan kebutuhan mereka sehingga mereka akan merasa nyaman ketika belajar, 

serta mampu menerima dan memahami pelajaran dengan baik.  

3. Bagi pembaca, yaitu memberikan informasi, khususnya pendidik, mengenai 

tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa dependent dan independent dalam 

menyelesaikan pemecahan masalah pada materi sistem persamaan linear tiga 

variabel. 

4. Bagi peneliti lain, yaitu sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan 

penelitian yang berkaitan dengan tingkat kemampuan berpikir siswa dependent 

dan independent dalam menyelesaian soal pemecahan masalah. 
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1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini yaitu menganalisis kemampuan dan tingkat 

berpikir kreatif siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah karena 

pemecahan masalah dapat meningkatkan kemampuan kreativitas melalui dimensi 

kreativitas, yaitu pemerincian (namely), kefasihan (fluency), fleksibilitas dan 

kebaruan (novelty). Pemecahan masalah juga melibatkan proses berpikir secara 

maksimal. 

Kemampuan berpikir kreatif yang dianalisis yaitu ketercapaian aspek-aspek 

fluency, flexibility dan originality dan pada tingkat sangat kreatif (tingkat 4), kreatif 

(tingkat 3), cukup kreatif (tingkat 2), kurang kreatif (tingkat 1), dan tidak kreatif 

(tingkat 0). Soal pemecahan masalah yang digunakan ialah soal dengan materi sistem 

persamaan linear tiga variabel karena materi ini sangat menunjang siswa dalam 

menggunakan kemampuan berpikir kreatifnya, selain itu materi ini memiliki aplikasi 

penggunaan yang sangat erat dalam penyelesaian masalah-masalah dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga siswa diharapkan dapat menemukan dan memberikan solusi atau 

jawaban yang multisolusi dan terbarukan. Penelitian ini memilih siswa dengan gaya 

kognitif field dependent dan field idependent sebagai subjek penelitian. 

1.5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dikarenakan keterbatasan waktu dan tempat penelitian, maka penelitian ini 

memiliki keterbatasan sebagai berikut:  
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1. Penelitian dilakukan di kelas X SMA Negeri 1 Batanghari pada siswa yang 

memiliki gaya kognitif field dependent dan field independent yang dipilih 

berdasarkan hasil tes gaya kognitif dan ciri-ciri serta karakteristik yang ada 

pada siswa dependent dan independent. 

2. Siswa dengan gaya kognitif field dependent dan field independent 

menyelesaikan tes untuk mengungkapkan kemampuan berpikir kreatif yang 

ditinjau dari indikator berpikir kreatif yaitu kefasihan, fleksibilitas, dan 

kebaruan. 

3. Siswa dengan gaya kognitif field dependent dan field independent  

menyelesaikan tes untuk mengungkapkan tingkat berpikir kreatif meliputi: 

tingkat 4 (sangat kreatif) yaitu siswa mampu menunjukkan kefasihan, 

fleksibilitas, dan kebaruan dalam memecahkan masalah matematika; tingkat 3 

(kreatif) yaitu siswa mampu menunjukkan kefasihan dan kebaruan atau 

kefasihan dan fleksibilitas dalam memecahkan masalah; tingkat 2 (cukup 

kreatif) yaitu siswa mampu menunjukkan kebaruan atau fleksibilitas dalam 

memecahkan masalah; tingkat 1 (kurang kreatif) yaitu siswa mampu 

menunjukan kefasihan dalam memecahkan masalah; dan tingkat 0 (tidak 

kreatif) yaitu siswa tidak mampu menunjukan ketiga indikator berpikir kreatif. 

4. Tes yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pemecahan masalah 

dimana pemecahan masalah dapat meningkatkan kemampuan kreativitas 

melalui dimensi kreativitas, yaitu kefasihan (fluency), fleksibilitas dan 

kebaruan (novelty). Pemecahan masalah juga melibatkan proses berpikir 
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secara maksimal sehingga memungkinkan siswa menggunakan kemampuan 

berpikir kreatifnya dalam menyelesaikan soal. 

5. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi sistem persamaan 

linear dua variabel. 

1.6  Defenisi Istilah 

Penegasan istilah ini disusun sebagai upaya untuk menghindari kesalahan 

pemahaman dalam memahami konsep judul proposal ini. Penegasan istilah yang 

perlu dikemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya. Analisis yang dimaksudkan dalam penelitian ini 

adalah usaha penyelidikan terhadap berpikir kreatif siswa dalam pemecahan 

masalah materi sistem persamaan linear tiga variabel. 

2. Berpikir kreatif adalah proses berpikir untuk menghasilkan atau menemukan 

solusi yang baru yang menekankan pada aspek kefasihan, fleksibilitas, dan 

kebaruan. 

3. Gaya kognitif field dependent dan field independent merupakan gaya kognitif 

yang mencerminkan cara analisis seseorang dalam menerima informasi dan 

dalam berinteraksi dengan lingkungannya.  

4. Pemecahan masalah merupakan suatu proses atau upaya individu untuk 

merespon atau mengatasi halangan atau kendala ketika suatu jawaban atau 

metode jawaban belum tampak jelas.  

 


