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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada 

diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukan dalam 

berbagai bentuk seperti berubah pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah 

laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain yang 

ada pada individu yang belajar (Sudjana, 2010: 5). Menurut Cronbach (Djamarah, 

2011: 13) 

      Belajar adalah suatu aktivitas yang ditunjukan oleh 
perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. 
Pendapat serupa dikemukakan oleh slameto bahwa 
belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 
individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 
laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 
pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan 
lingkungannya.  

 
Berdasarkan beberapa pengertian belajar di atas bahwa belajar merupakan suatu 

proses perubahan tingkah laku dari suatu proses pengalaman induvidu, berupa 

perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, kepribadian, serta aspek- 

aspek lain yang ada pada individu yang belajar. 

Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha 

memengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan 

kehendaknya sendiri. Melalui pembelajaran akan terjadi proses pengembangan 

moral keagamaan, aktivitas, dan kreativitas peserta didik melalui berbagai 

interaksi dan pengalaman belajar (Abuddin, 2014 : 85). Sedangkan Pembelajaran 

matematika menurut Susanto (2013: 186) adalah suatu proses belajar mengajar 
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yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang 

dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai 

upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. 

Dalam proses pembelajaran berbagai macam strategi, metode, dan 

pendekatan pembelajaran pada dasarnya diciptakan adalah untuk mempermudah 

proses pembelajaran dalam penyampaian materi terhadap siswa. Dengan demikian 

akan sangat penting menjadikan murid-murid secara aktif mengikuti pelajaran, 

menemukan sendiri informasi, dan mempermudah proses berpikir siswa dalam 

menyelesaikan suatu masalah salah satunya berpikir kreatif. Menurut Guilford 

(Munandar, 2004: 31 ) berpikir kreatif adalah kemampuan untuk melihat 

bermacam – macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah. 

Berdasarkan hasil wawancara, yang dilakukan peneliti dengan salah satu 

guru matematika di SMP Negeri 53  Palembang, yaitu Ibu Emi Kholijah,S.Pd 

yang diambil pada tanggal 17 September 2014, bahwa kegiatan pembelajaran di 

kelas masih didominasi oleh guru, yaitu guru masih menjadi pusat informasi 

(Teacher centered). Sementara siswa hanya menerima informasi yang 

disampaikan oleh guru. Jika siswa diberi pertanyaan, siswa menjawab sama 

seperti apa yang dicontohkan oleh guru, dan jawaban seluruh siswapun rata- rata 

kurang bervariasi. Untuk mempermudah siswa dalam menyelesaikan suatu  

masalah dan mempermudah proses berpikir siswa, peneliti memilih kemampuan 

berfikir kreatif agar siswa dapat mengungkapkan ide- ide atau pendapat- pendapat 

yang mereka pikirkan. 

Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kreatif, seorang 

guru hendaknya dapat menciptakan kondisi dan situasi pembelajaran yang 
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memungkinkan siswa aktif membentuk, menemukan, dan mengembangkan 

pengetahuannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sanjaya (Rusman, 2013: 395) 

bahwa, pembelajaran berorientasi aktivitas siswa dapat dilakukan dalam berbagai 

bentuk kegiatan pembelajaran, misalnya kegiatan mendengarkan, berdiskusi, 

bermain peran, melakukan pengamatan, melakukan eksperimen, menyusun 

laporan, memecahkan masalah dan praktik melakukan sesuatu. 

Menurut Talajan ( 2012: 40) salah satu metode pembelajaran yang 

disarankan untuk membuat proses belajar mengajar menjadi kreatif ialah metode 

Brainstroming. Menurut Roestiyah (2012: 73), metode brainstroming adalah suatu 

teknik atau cara mengajar yang dilaksanakan guru di dalam kelas, dengan 

melontarkan suatu masalah di dalam kelas oleh guru, kemudian siswa menjawab 

atau menyatakan pendapat, atau komentar sehingga masalah tersebut berkembang 

menjadi masalah baru atau dapat diartikan pula sebagai salah satu cara 

mendapatkan banyak ide dari sekelompok manusia dalam waktu yang sangat 

singkat. 

Menurut Carin dan Sund (Susanto, 2013: 106),  

       Orang-orang kreatif memiliki karakteristik tertentu, mereka 
memiliki rasa ingin tahu, banyak akal, mempunyai 
keinginan menemukan, memilih pekerjaan sulit, senang 
menyelesaikan masalah, mempunyai dedikasi terhadap 
pekerjaan, berpikir luwes, banyak bertanya, memberikan 
jawaban yang lebih baik dari yang lainnya, mampu 
menyintesis, mampu melihat implikasi baru, mempunyai 
semangat tinggi untuk menyelidiki, dan mempunyai 
pengetahuan yang luas). Oleh sebab itu metode 
brainstroming ini sangat cocok untuk mengembangkan 
kemampuan berfikir kreatif. 

 
Dalam penelitian ini, materi pembelajaran akan difokuskan pada pokok 

Relasi dan Fungsi. Masalah disajikan dalam bentuk lembar kerja siswa (LKS) dan 
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konteks masalah sesuai dengan tingkat perkelas atau perkembangan kognitifnya. 

Dengan melakukan pemecahan masalah tersebut, diharapkan siswa dapat 

mengeluarkan ide dan gagasannya sehingga diharapkan dapat melatih kemampuan 

berpikir kreatif siswa. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “  Pengaruh Metode Brainstroming pada Pembelajaran 

Matematika terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa di Kelas VIII 

SMP Negeri 53 Palembang”.  

B. Rumusan Masalah  

Pada dasarnya penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan 

data yang antara lain dapat memecahkan masalah (Sugiyono, 2011: 52). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian 

ini adalah 

1. Bagaimanakah kemampuan berpikir kreatif siswa pada pembelajaran 

matematika kelas VIII di SMP Negeri 53 Palembang ? 

2. Apakah penerapan metode brainstroming mempengaruhi kemampuan 

berpikir kreatif siswa pada pembelajaran matematika kelas VIII di SMP 

Negeri 53 Palembang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif siswa pada pembelajaran 

matematika kelas VIII di SMP Negeri 53 Palembang. 
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2. Mengetahui pengaruh penerapan metode brainstroming terhadap kemampuan 

berpikir kreatif siswa pada pembelajaran matematika kelas VIII di SMP 

Negeri 53 Palembang. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan informasi dan alternatif dalam 

merencanakan dan pelaksanaan proses pembelajaran, khususnya guru bidang 

study matematika sehingga dapat meningkatkan berpikir kreatif siswa. 

2. Bagi kepala sekolah, sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kuatitas 

dalam menentukan langkah-langkah yang lebih baik, khususnya pada 

pembelajaran matematika dengan menentukan langkah-langkah pembelajaran 

menggunakan metode brainstroming disesuaikan dengan keadaan di SMP 

Negeri 53 Palembang. 

3. Bagi siswa, supaya siswa dapat lebih aktif dan kreatif dalam kegiatan belajar 

sehingga dapat memperoleh hasil yang dapat menciptakan pembelajaran 

matematika yang bermakna. 

4. Bagi Peneliti, agar dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang 

model pembelajaran Brainstroming dalam mata pelajaran matematika. 


