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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia jangka panjang 

yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. 

Pendidikan juga merupakan aspek yang utama bagi kehidupan dan menjadi faktor 

penentu bagi masa depan suatu bangsa
1
. Oleh sebab itu, hampir semua negara 

menempatkan pendidikan sebagai sesuatu hal yang penting dan utama dalam 

konteks pembangunan bangsa dan negara. Melalui pendidikan masyarakat bangsa 

ini dapat terbebas dari kebodohan dan keterpurukan, karena pendidikan yang baik 

akan mampu mencetak generasi bangsa yang bermutu dan mampu bersaing 

dengan bangsa lain.  

Pendidikan menurut Al-Qur’an adalah usaha yang dilakukan secara 

terencana dan bertahap untuk memberikan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap 

peserta didik sebagai bekal dalam melaksanakan tugasnya sebagai hamba dan 

khalifah Allah di bumi.
2
 Dari penegertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

dalam agama Islam pendidikan mempunyai peran yang sangat penting. Dengan 

pendidikan umat Islam dapat terbebas dari kebodohan, akhlaqul karimah 

                                                           
1
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seseorang diperoleh melalui pendidikan, tauhid ditanamkan dalam jiwa melalui 

pendidikan, pengetahuan diperoleh melalui pendidikan. Begitu pentingnya peran 

pendidikan, agama Islam menganjurkan bahkan mewajibkan bagi umat Islam 

untuk belajar atau menuntut ilmu. Telah banyak dalil-dalil yang memerintahkan 

kita agar berilmu dan berpendidikan serta dalil-dalil yang menjelaskan pentingnya 

pendidikan bagi hidup umat Islam baik dalam Al-Qur’an maupun hadis, 

diantaranya yang terdapat dalam firman Allah QS. Al- Mujadilah ayat 11 sebagai 

berikut: 

اي    ه  يُّ
 
َسُحواْ ِفه  ٱََّلهين   أ ْ إهذ ا قهيل  ل ُكۡم ت ف  ُنٓوا َٰلهسه ء ام  ْ ف   ٱلۡم ج  ُحوا  ٱفۡس 
حه  ۡفس  ْ ل ُكۡمۖۡ ِإَوذ ا قهيل   ٱّلَلُ ي  وا ْ ف   ٱنُُشُ وا ُنواْ  ٱََّلهين   ٱّلَلُ ي ۡرف عه  ٱنُُشُ ء ام 
وتُواْ  ٱََّلهين  مهنُكۡم و  

ُ
ٖۚ و   ٱلۡعهلۡم  أ َٰت  ج  به  ٱّلَلُ د ر  لُون  خ  ا ت ۡعم  هم    ١١ريٞ ب

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al Mujaadilah 58:11)
3
 

Pada ayat diatas dijelaskan tentang keutamaan dari orang-orang yang 

beriman dan berilmu. Dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa orang yang 

beriman sekaligus berilmu akan diangkat derajatnya. Derajat yang dimaksudkan 

dapat bermakna kedudukan, kelebihan atau keutamaan dari makhluk lainnya.
4
 

Derajat orang beriman sekaligus berilmu akan lebih tinggi dibandingkan dengan 

                                                           
3
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4
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derajat orang yang hanya beriman tanpa berilmu atau hanya berilmu saja tanpa 

beriman. Hal ini menunjukkan bahwa antara iman dan ilmu haruslah seimbang.  

Salah satu ilmu pengetahuan yang dapat kita pelajari adalah matematika. 

Matematika merupakan salah satu bidang ilmu dalam dunia pendidikan yang 

sangat penting untuk dipelajari oleh semua orang. Matematika adalah ratunya 

ilmu dan sekaligus menjadi pelayannya
5
. Matematika sebagai ratunya ilmu 

memiliki arti bahwa matematika merupakan sumber dari segala disiplin ilmu dan 

kunci ilmu pengetahuan. Matematika juga berfungsi untuk melayani ilmu 

pengetahuan artinya selain tumbuh dan berkembang untuk dirinya sendiri sebagai 

suatu ilmu, matematika juga melayani kebutuhan ilmu pengetahuan dalam 

pengembangan dan operasionalnya. Definisi tersebut memberi arti bahwa 

matematika merupakan ilmu dasar, baik aspek terapannya maupun aspek 

penalarannya mempunyai peranan penting dalam upaya penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  

Matematika menjadi sangat penting seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan tekhnologi yang semakin maju. Mata pelajaran matematika 

diberikan kepada siswa untuk membekali kemampuan berpikir logis, kritis, 

kreatif, dan inovatif.
6
 Selain itu, mata pelajaran matematika juga membekali siswa 

kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar siswa dapat 

memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi 

                                                           
5
 Dwi Rachmayani, “Penerapan Pembelajaran Reciprocal Teaching Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Komunikasi Matematis Dan Kemandirian Belajar Matematika Siswa,” Jurnal 

Pendidikan Uniska 2, no. November (2014): 13–23. 
6
 Tatag Bagus Argikas et al., “Penerapan Model Pembelajaran Reciprocal Teaching Untuk 

Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas Vii Smp Negeri 2 Depok,” Jurnal 

Mercumatematika 1, no. 1 (2016): 67–79. 
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untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan 

kompetitif. Melihat begitu pentingnya matematika disegala bidang ilmu 

pengetahuan, pembelajaran matematika dimasukkan kedalam semua jenjang 

pendidikan di Indonesia mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 

Di zaman yang semakin canggih dan modern, dimana ilmu pengetahuan 

dan teknologi (IPTEK) berkembang semakin pesat sumber daya manusia dituntut  

dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berkompetensi 

dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, untuk 

mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berkompetisi 

manusia dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, logis dan 

sistematis
7
. Untuk mewujudkan hal tersebut, pendidikan memegang peranan yang 

vital. Pendidikan harus bekerja keras dan berupaya untuk menciptakan generasi-

generasi yang handal dan kreatif.  

Matematika adalah ilmu dasar yang memegang peranan penting dalam 

membentuk dan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif seseorang
8
. Hal ini 

disebabkan karena matematika adalah suatu ilmu pengetahuan yang diajarkan 

pada setiap jenjang pendidikan dan aplikasinya langsung dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Dan berdasarkan Standar Isi dalam Permendiknas Nomor 

22 Tahun 2006, mata pelajaran matematika yang diajarkan disekolah diberikan 

                                                           
7
 Dewi Patmalasari, Dian Septi Nur Afifah, dan Gaguk Resbiantoro, “Karakteristik Tingkat 

Kreativitas Siswa yang Memiliki Disposisi Matematis Tinggi dalam Menyelesaikan Soal 

Matematika,” Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika 6, no. 1 (2017): 30–38. 
8
 Eni Defitriani, “Profil Berpikir Kreatif Siswa Kelas Akselerasi Dalam Memecahkan Masalah 

Matematika Terbuka,” JMP 6, no. 2 (2014): 65–76. 
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untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama
9
.   

Dalam kegiatan pembelajaran matematika, kreativitas belajar siswa itu 

sangat penting
10

. Dimana kreativitas itu dipandang sebagai produk dari berpikir 

kreatif. Berpikir kreatif merupakan suatu kemapuan untuk bisa menciptakan suatu 

ide atau alternatif solusi sebagai upaya dalam menyelesaikan masalah yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari
11

. Dengan kemampuan berpikir kreatif seorang siswa 

akan berusaha menemukan masalah dan berusaha untuk menyelesaikannya. Selain 

itu siswa bisa mengembangkan ide atau gagasan yang dimilikinya sehingga 

kegiatan pembelajaran bisa berjalan lancar. 

Kemampuan berpikir kreatif bagi siswa merupakan hal yang sangat 

penting dalam era persaingan global sekarang ini, karena tingkat kompleksitas 

permasalahan dalam segala aspek kehidupan sangat tinggi. Berpikir kreatif adalah 

suatu kemampuan dalam menemukan ide atau gagasan baru yang dapat digunakan 

dalam menyelesaikan masalah. Menurut Siswono
12

 berpikir kreatif merupakan 

suatu kebiasaan dari pemikiran yang tajam dengan intuisi, menggerakkan 

imajinasi, mengungkapkan ide-ide baru, dan inspirasi ide-ide yang tidak terduga.  

                                                           
9
 Permendiknas No. 22, Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 

(Jakarta: Depdiknas, 2006). Hal. 345 
10

 Nova Dwi Jayanti dan Budi Murtiyasa, “Peningkatan Kreativitas Belajar Matematika Melalui 

Strategi Pembelajaran Reciprocal Teaching Bagi Siswa Kelas XI Semester Gasal SMK Harapan 

Kartasura Tahun 2013/2014.,” Jurnal UMS, 2014, 1–12. 
11

 Rahma Faelasofi, “Identifikasi Kemampuan Berpikir Kreatif Matematika Pokok Bahasan 

Peluang,” Jurnal Edumath 3, no. 2 (2017): 155–63. 
12

 Tatag Yuli Eko Siswono, Model Pembelajaran Matematika Berbasis Pengajuan dan 

Pemecahan Masalah Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif (Surabaya: Unesa 

University Press, 2008). Hal. 16 
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Pada saat sekarang ini kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu 

kemampuan berpikir tingkat tinggi yang masih kurang mendapatkan perhatian 

guru dalam pembelajaran matematika. Proses pelaksanaan belajar mengajar 

matematika di sekolah hanya cenderung mentransfer informasi sebanyak-

banyaknya dari guru kepada siswa dalam wujud pelimpahan fakta matematika, 

prosedur penghitungan
13

. Bahkan sering terjadi didalam menanamkan konsep-

konsep matematika merupakan aturan yang harus di hafal oleh siswa, tanpa perlu 

tahu dari mana asal-usul rumus tersebut. Guru umumnya hanya melatih siswa 

dengan soal-soal rutin. Sehingga kemampuan berpikir kreatif siswa menjadi 

kurang berkembang. 

Silver menyatakan bahwa untuk menilai berpikir kreatif anak-anak dan 

orang dewasa dapat menggunakan The Torrance Tests of Creative Thinking 

(TTCT)
14

. Tiga komponen kunci kreativitas yang dinilai dalam TTCT adalah 

fluency (kefasihan), flexibility (Fleksibilitas), novelty (kebaruan). Kefasihan 

(fluency) yaitu siswa mampu dalam menyelesaikan masalah dengan memberikan 

bermacam-macam jawaban, fleksibilitas (flexibility) yaitu siswa mampu dalam 

menyelesaikan masalah tidak hanya dengan satu cara tetapi bisa memberikan cara 

lain, dan kebaruan (novelty) yaitu siswa mampu menyelesikan suatu masalah 

dengan jawaban yang tidak biasa dilakukan oleh siswa lainnya.  

                                                           
13

 Suriyani Suriyani, Hasratuddin Hasratuddin, dan Asmin Asmin, “Peningkatan Kemampuan 

Berpikir Kreatif Dan Kemandirian Belajar Siswa MTs Negeri 2 Medan Melalui Pembelajaran 

Matematika Dengan Pendekatan Open-Ended,” Jurnal Tabularasa PPS Unimed 12, no. 3 (2015): 

224–34. 
14

 Edward A. Silver, “Fostering Creativity Through Instruction Rich In Mathematical Problem 

Solving and Problem Posing.,” ZDM: The International Journal on Mathematic Education, 1997, 

75–80. 
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Dalam kemampuan berpikir kreatif terdapat beberapa tingkatan. Siswono 

menyatakan bahwa tingkat kemampuan berpikir kreatif seseorang dapat 

dikelompokan menjadi 5 tingkatan
 
.
15

 Tingkat ke-4 (sangat kreatif) yaitu siswa 

mampu menunjukkan aspek kefasihan, aspek fleksibilitas, dan aspek kebaruan 

dalam menyelesaikan suatu masalah, tingkat ke-3 (kreatif) yaitu siswa mampu 

menunjukkan aspek kefasihan dan aspek fleksibilitas atau aspek kefasihan dan 

kebaruan dalam menyelesaikan suatu masalah, tingkat ke-2 (cukup kreatif) yaitu 

siswa mampu menunjukkan aspek fleksibilitas atau aspek kebaruan dalam 

menyelesaikan suatu masalah, tingkat ke-1 (kurang kreatif) yaitu siswa hanya 

mampu menunjukkan aspek kefasihan dalam menyelesaikan suatu masalah, dan 

tingkat ke-0 (tidak kreatif) yaitu siswa tidak mampu menunjukkan ketiga aspek 

berpikir kreatif dalam menyelesaikan suatu masalah. 

Tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa dalam menyelesaikan suatu 

masalah antara siswa satu dengan yang lainnya tidak selalu sama. Hal tersebut 

tergantung dengan karakteristik dari siswa. Setiap siswa memiliki karakteristik 

yang berbeda-beda. Layaknya sidik jari, mereka mempunyai keunikan sendiri. 

Menurut Uno karakteristik siswa meliputi bakat, minat, sikap, motivasi belajar, 

gaya belajar, kemampuan dan proses berpikir, dan kemampuan awal (hasil 

belajar).
16

  

                                                           
15

 Tatag Yuli Eko Siswono, Model Pembelajaran Matematika Berbasis Pengajuan dan 

Pemecahan Masalah Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif (Surabaya: Unesa 

University Press, 2008). Hal. 31 
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Salah satu dari karakteristik siswa adalah adalah gaya belajar. Gaya belajar 

merupakan cara termudah yang dimiliki oleh individu dalam menyerap, mengatur, 

dan mengolah informasi yang diterima
17

. Kesalahan dalam cara belajar siswa 

dapat mempengaruhi tingkatan kemampuan berpikir kreatif siswa
18

. Setiap 

individu memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Masing-masing orang tidak 

dapat dipaksakan untuk mengikuti satu cara belajar. Namun dalam kenyataannya 

banyak siswa yang tidak menyadari gaya belajar mana yang cocok dengan 

kepribadiannya. Gaya belajar yang kurang cocok dengan kepribadian siswa inilah 

yang mengakibatkan siswa akan merasa kesulitan jika dihadapkan dengan 

permasalahan yang rumit dan tidak rutin sehingga mengakibatkan rendahnya 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Partia Iswanti dkk menunjukkan 

bahwa adanya perbedaan tingkatan kemampuan berpikir kreatif siswa berdasarkan 

gaya belajarnya.
19

 Siswa dengan tipe gaya belajar visual memiliki tingkat 

kemampuan berpikir kreatif 3 (kreatif) dan memiliki tingkat kemampuan berpikir 

kreatif 4 (sangat kreatif). Siswa dengan tipe gaya belajar auditorial memiliki 

tingkat kemampuan berpikir kreatif 3 (kreatif). Siswa dengan tipe gaya belajar 

kinestetik memiliki tingkat kemampuan berpikir kreatif 2 (cukup kreatif) dan 

memiliki tingkat kemampuan berpikir kreatif 1 (kurang kreatif). Selanjutnya 

                                                           
17

 Arylien Ludji Bire, Uda Geradus, dan Josua Bire, “Pengaruh Gaya Belajar Visual, Auditorial, 

Dan Kinestetik Terhadap Prestasi Belajar Siswa,” Jurnal Kependidikan 44, no. 2 (2014): 168–74. 
18

 Y. N. Firdausi, M. Asikin, dan Wuryanto Wuryanto, “Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif 

Siswa Ditinjau dari Gaya Belajar pada Pembelajaran Model Eliciting Activities ( MEA ),” Prisma 

1 (2018): 239–47. 
19

 Partia Iswanti, Riyandi Riyandi, dan Budi Usodo, “Analisis Tingkat Kemampuan Berfikir 

Kreatif Peserta Didik Dalam Memecahkan Masalah Geometri Berdasarkan Gaya Belajar. Kelas X 

Matematika Ilmu Alam. (MIA) 4 SMA Negeri 2 Sragen. Tahun Pelajaran 2014/2015,” Jurnal 

Elektronik Pembelajaran Matematika 4, no. 6 (2016): 632–40. 
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penelitian yang dilakukan oleh Rudi Restanto dkk juga menunjukkan adanya 

perbedaan tingkat kemampuan berpikir kreatif mahasiswa berdasarkan gaya 

belajarnya.
20

 Pada penelitian ini penggolongan gaya belajar didasarkan pada 

pendapat Fleming yang membagi gaya belajar menjadi 4. Hasil pada penelitian ini 

adalah subjek dengan gaya belajar Visual, Aural dan Read/Write tergolong sangat 

kreatif dan Subjek dengan gaya belajar Kinestetik tergolong kurang kreatif. 

Berdasarkan kedua penelitian tersebut dapat dipahami bahwa gaya belajar 

siswa dapat mempengaruhi tingkat berpikir kreatif siswa tersebut. Dengan 

demikian seorang pendidik harus mengetahui bagaimana gaya belajar anak 

didiknya, bagaimana kecenderungan mereka untuk menerima informasi, sehingga 

dalam proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan efektif bagi setiap siswa. 

Sehingga hasil belajar siswa dapat lebih maksimal dan kemampuan berpikir 

kreatif siswa juga dapat meningkat. 

Berdasarkan hal diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa Kelas VIII 

MTs Assyafi’iyah Gondang dalam Menyelesaikan Masalah Matematis 

Berdasarkan Gaya Belajar”. 

 

  

                                                           
20

 Rudi Restanto dan Helti Lygia Mampouw, “Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Mahasiswa 

Dalam Menyelesaikan Soal Geometri Tipe Open-Ended Berdasarkan Gaya Belajar,” Jurnal 

Numeracy 5, no. April (2018): 29–40. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Soal-soal yang diberikan kepada siswa tidak menuntut siswa untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, guru lebih banyak memberikan 

soal rutin kepada siswa. Sehingga kemampuan siswa dalam berpikir kreatif 

terutama dalam pelajaran matematika menjadi rendah karena guru hanya 

memberikan soal-soal rutin. 

2. Guru tidak mengetahui gaya belajar apa yang cocok untuk siswanya sehingga 

siswa kurang maksimal dalam memahami pelajaran. 

 

C. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka fokus penelitian 

yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas VIII 

MTs Assyafi’iyah Gondang dengan gaya belajar visual dalam menyelesaikan 

masalah matematis? 

2. Bagaimana tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas VIII 

MTs Assyafi’iyah Gondang dengan gaya belajar aural dalam menyelesaikan 

masalah matematis? 

3. Bagaimana tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas VIII 

MTs Assyafi’iyah Gondang dengan gaya belajar read/write dalam 

menyelesaikan masalah matematis? 
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4. Bagaimana tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas VIII 

MTs Assyafi’iyah Gondang dengan gaya belajar kinestetik dalam 

menyelesaikan masalah matematis? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mendeskripsikan tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 

MTs Assyafi’iyah Gondang dengan gaya belajar aural. 

2. Untuk mendeskripsikan tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 

MTs Assyafi’iyah Gondang dengan gaya belajar visual. 

3. Untuk mendeskripsikan tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 

MTs Assyafi’iyah Gondang dengan gaya belajar read/write. 

4. Untuk mendeskripsikan tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 

MTs Assyafi’iyah Gondang dengan gaya belajar kinestetik. 

 

E. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah sebelumnya, dan 

mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti serta agar penelitian yang 

dilakukan tidak melebar dari tujuan, peneliti memberikan batasan terhadap 

masalah yang akan diteliti. Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian dilaksanakan terhadap siswa MTs Assyafi’iyah Gondang. 
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2. Tes yang diberikan adalah soal-soal yang sesuai dengan indikator  berpikir 

kreatif pada materi segiempat dan segitiga. 

3. Angket yang diberikan adalah angket gaya belajar. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan pertimbangan sebagai 

salah satu bahan alternatif dalam rangka perbaikan atau peningkatan kualitas 

berpikir kreatif siswa pada proses pembelajaran semua pelajaran khususnya 

pelajaran matematika. Dan diharapkan pula dapat memberikan informasi 

terkait gaya belajar yang para peserta didik sehingga guru dapat menemukan 

metode-metode mengajar yang tepat. 

2. Secara praktis 

a. Bagi siswa 

Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam memahami pelajaran 

matematika. Dapat mengetahui pentingnya kemampuan berpikir kreatif 

dalam menyelesaikan suatu soal serta dapat mengenali gaya belajar yang 

dimilikinya. 
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b. Bagi guru 

Dengan adanya penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

guru untuk dapat meningkatkan  kemampuan berpikir kreatif siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika. Serta diharapkan guru dapat mengenali 

gaya belajar para siswanya sehingga dapat menentukan strategi, metode 

maupun pendekatan yang tepat sehingga siswa dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang maksimal. 

c. Bagi sekolah 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

membuat suatu kebijakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika disekolah. 

d. Bagi peneliti 

Dapat menambah pengetahuan tentang pendidikan dan dapat mengetahui 

bagaimana tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran 

matematika berdasarkan gaya belajar siswa dan bermanfaat kelak ketika 

peneliti berperan sebagai tenaga pendidik dan kependidikan. 

e. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan bahan referensi 

untuk penelitian yang relevan. 
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G. Penegasan Istilah 

Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai judul 

penelitian ini serta menghindari kesalahpahaman dalam penafsirannya maka 

diperlukan adanya penjelasan dalam istilah-istilah berikut: 

1. Secara konseptual 

a. Kemampuan 

Kemampuan berasal dari kata mampu yang artinya bisa, sanggup. 

Kemampuan yaitu kesanggupan, kecakapan
21

. 

b. Berpikir Kreatif 

Berpikir kreatif adalah timbulnya atau munculnya hal baru secara tiba-

tiba yang berkaitan dengan insight.
22

 

c. Gaya Belajar 

Gaya belajar merupakan cara yang ditempuh oleh masing-masing peserta 

didik untuk berkonsentrasi pada proses belajar, dan menguasai informasi 

yang sulit dan baru melalui pandangan yang berbeda.
23

 

2. Secara Operasional 

a. Kemampuan 

Kemampuan berasal dari kata mampu yang artinya bisa, sanggup. 

Kemampuan yaitu kesanggupan, kecakapan
24

. Kemampuan yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah kecakapan atau kecerdasan yang 

                                                           
21

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). Hal. 664 
22

 Agus Sujanto, Psikologi Umum (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009). Hal. 189 
23

 Iswanti, Riyandi, dan Usodo, “Analisis Tingkat Kemampuan Berfikir Kreatif Peserta Didik 

Dalam Memecahkan Masalah Geometri Ditinjau Dari Gaya Belajar Kelas X Matematika Ilmu 

Alam (MIA) 4 SMA Negeri 2 Sragen Tahun Pelajaran 2014/2015.” 
24

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hal. 664 
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dimiliki oleh siswa dalam berbagai tugas, termasuk memecahkan 

masalah atau soal matematika dengan waktu terbatas, yang meliputi 

kapasitas untuk memahami dan menemukan strategi yang cocok dalam 

memecahkan masalah atau soal tersebut. 

b. Berpikir Kreatif 

Berpikir kreatif merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 

menemukan dan menciptakan sesuatu hal baru, cara-cara baru, model 

baru yang berguna bagi dirinya sendiri dan juga masyarakat. Berpikir 

kreatif dapat juga diartikan sebagai kemampuan untuk menemukan 

banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah. Dalam penelitian 

ini untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif, siswa diberikan tes tulis 

yang disusun berdasarkan indikator kemampuan berpikir kreatif. 

c. Gaya Belajar 

Gaya belajar merupakan cara yang ditempuh masing-masing orang untuk 

bisa menyerap sebuah informasi. Pada penelitian ini siswa akan diberikan 

angket untuk mengetahui tipe gaya belajarnya. Dalam penelitian ini gaya 

belajar yang digunakan adalah gaya belajar aural, visual, read & write, dan 

kinestetik. 

 

H.  Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah 

penyusunan laporan penelitian, sehingga akan mendapatkan hasil akhir yang utuh 
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dan sistematik. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian 

yaitu Bagian Awal, Bagian Inti dan Bagian Akhir. 

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, 

daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak. 

Bagian inti (utama) terdiri dari enam bab dan masing-masing bab berisi 

sub-sub bab, antara lain: 

Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini akan diuraikan tentang konteks penelitian, identifikasi masalah 

dan batasan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

penegasan istilah dan sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori 

Terdiri dari tinjauan tentang teori-teori yakni tentang kemampuan berpikir 

kreatif matematis, gaya belajar, tinjauan materi dan kerangka berpikir. 

Bab III Metode Penelitian 

Pada bab ini memuat rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 

penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian. 

Bab IV Hasil Penelitian 

Berisi tentang deskripsi data, temuan penelitian dan analisis data 

Bab V Pembahasan 

Pada bab ini diuraikan tentang pembahasan hasil penelitian. 
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Bab VI Penutup 

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran 

Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat 

pernyataan keaslian dan daftar riwayat hidup.  

  


