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ABSTRAK 

 

 

Wahyuningsih, Sri Hesti. 2012. Pengaruh Pembelajaran Berbasis Masalah 

Berbantuan Media Pembelajaran Pohon Matematika terhadap Kemampuan 

Berpikir Kreatif Matematik Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama. Skripsi, 

Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Dr. Dwijanto, M.S., dan 

Pembimbing Pendamping Drs. Mashuri, M.Si. 

 

Kata kunci: pembelajaran berbasis masalah, PBL, Pohon Matematika, 

kemampuan berpikir kreatif matematik. 

 

Tantangan era globalisasi tidak cukup mengandalkan kemampuan kognitif 

namun diperlukan kreativitas. Pembelajaran berbasis masalah  atau PBL 

merupakan model pembelajaran yang menekankan pemberian masalah sehingga 

dapat mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah dan 

keterampilan intelektual. Pohon Matematika yang digunakan dalam penelitian ini 

menerapkan konsep berpikir divergen sehingga mendorong peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif matematik. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan mengetahui 

pengaruh PBL berbantuan Pohon Matematika terhadap kemampuan berpikir 

kreatif matematik sehingga menelaah (1) perbedaan kemampuan berpikir kreatif 

matematik antara peserta didik yang menerima PBL berbantuan media 

pembelajaran Pohon Matematika dengan yang menerima pembelajaran 

ekspositori, (2) peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik 

yang menerima  PBL berbantuan Pohon Matematika apakah lebih baik 

dibandingkan yang menerima pembelajaran ekspositori, (3) ketuntasan belajar 

(individual dan klasikal) dari kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik 

berdasarkan KKM, (4) sikap peserta didik terhadap PBL berbantuan Pohon 

Matematika. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VII SMP 

Negeri 2 Tarub Tahun Ajaran 2011/2012 yang berlokasi di Bulakwaru, 

Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Pemilihan sampel menggunakan random 

sampling sehingga terpilih satu kelas eksperimen dan satu kelas kontrol. Kelas 

eksperimen memperoleh PBL berbantuan media pembelajaran Pohon Matematika, 

sedangkan kelas kontrol memperoleh pembelajaran ekspositori. 

Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata kemampuan berpikir kreatif 

matematik peserta didik kelas eksperimen di awal dan akhir pembelajaran 

berturut-turut 51,8056 dan 70,2778, sedangkan kelas kontrol berturut-turut 

47,9885 dan 61,6379. Analisis hipotesis pertama menunjukkan ada perbedaan 

kemampuan berpikir kreatif matematik antara kelas eksperimen dan kontrol 

setelah diterapkan PBL berbantuan Pohon Matematika, serta ada perbedaan 

kemampuan berpikir kreatif matematik sebelum dan setelah diterapkan PBL 

berbantuan Pohon Matematika di kelas eksperimen. Analisis hipotesis kedua 

menghasilkan 𝑥 𝑔𝑎𝑖𝑛  𝑒𝑘𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛 = 0,34, 𝑥 𝑔𝑎𝑖𝑛  𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 = 0,24 dan menunjukkan 

peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik yang 
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memperoleh PBL berbantuan Pohon Matematika lebih baik daripada yang 

memperoleh pembelajaran ekspositori. Analisis hipotesis ketiga menghasilkan 

𝑍𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,256 > −𝑍0,45 = −1,64 dan 86,7% peserta didik kelas eksperimen 

mendapatkan nilai minimal 65 sehingga menunjukkan ketuntasan belajar klasikal 

dan individual. Hasil analisis hipotesis keempat menunjukkan sikap positif peserta 

didik terhadap PBL berbantuan Pohon Matematika, meliputi sikap terhadap PBL, 

media pembelajaran Pohon Matematika dan soal-soal berpikir kreatif matematik. 

Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan penggunaan PBL berbantuan Pohon 

Matematika berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif matematik peserta 

didik SMP. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan merupakan salah satu aspek penyokong dan pendorong 

pembangunan sebuah negara bahkan menjadi faktor pendorong tumbuh 

kembangnya pembangunan suatu daerah. Setiap individu sangat perlu untuk 

meningkatkan pengetahuan, kapasitas dan keterampilan hidup sehingga 

menciptakan sumber daya manusia berkualitas yang menjadi motor penggerak 

pembangunan. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam proses 

pembangunan merupakan hasil dari proses pendidikan yang telah dilakukan.  

Pendidikan yang baik menurut Buchori (Trianto, 2007: 1) tidak hanya 

mempersiapkan peserta didik untuk meraih sesuatu profesi atau jabatan tetapi 

untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang 

berhasil tidak hanya dapat menciptakan manusia yang unggul dalam kemampuan 

kognitif saja tetapi memiliki nilai dan sikap yang luhur, motivasi kuat dan kreatif 

solutif. Pendidikan formal di Indonesia disebutkan Munandar (1999) seringkali 

menekankan pada pemikiran konvergen, yaitu berfokus tercapainya satu jawaban 

yang paling tepat terhadap suatu persoalan. Peserta didik jarang dirangsang 

melihat masalah dari berbagai sudut pandang atau untuk memberikan alternatif 

penyelesaian suatu masalah. Hal ini mendorong melemahnya kemampuan berpikir 

kreatif yang dibutuhkan dalam penyelesaian permasalahan.  
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Perkembangan globalisasi menuntut peserta didik untuk mampu 

beradaptasi secara cepat. Perkembangan IPTEK dan informasi menuntut 

diperlukan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan tinggi yang 

melibatkan pemikiran kritis, sistematis, logis, kreatif, dan kemampuan bekerja 

sama yang efektif. Cara berpikir tersebut salah satunya dapat diperoleh dari 

pendidikan matematika. Hal tersebut sebagaimana termuat dalam Standar 

Kompetensi Lulusan untuk mata pelajaran Matematika pada Permendiknas 

Nomor 23 Tahun 2006 (Depdiknas, 2006). Kompetensi tersebut diperlukan agar 

peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan 

memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, 

tidak pasti, dan kompetitif. Pembelajaran matematika hendaknya dimulai dengan 

pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi (contextual problem) yang 

selanjutnya peserta didik secara bertahap dibimbing untuk menguasai konsep 

matematika. 

Menurut Sriraman sebagaimana dikutip oleh Bahar & Maker (2011) 

mengungkapkan bahwa kreativitas ahli Matematika dapat diterima sebagai 

jaminan perkembangan dasar Matematika. Meskipun berpikir kreatif telah diakui 

diperlukan di Matematika, kreativitas matematik belum ditekankan dalam 

kurikulum ataupun strategi pengajaran di sekolah dasar ataupun menengah. 

Padahal cukup banyak ahli yang tidak hanya dari bidang Matematika, sukses dan 

mampu memberikan kontribusi perkembangan pengetahuan salah satunya 

dikarenakan kreativitas yang mereka miliki.  
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Menurut Dwijanto (2007: 3) dalam pembelajaran Matematika, perlu 

dikembangkan kemampuan berpikir kreatif matematik, yaitu kemampuan untuk 

menyelesaikan masalah matematika secara kreatif. Ervynck dalam Dwijanto 

(2007: 3) mendefinisikan kreativitas matematik sebagai kemampuan untuk 

menyelesaikan masalah dan atau membangun berpikir dalam struktur, 

menyatakan pernyataan yang berbeda dengan logika deduktif yang biasa dan 

mengemukakan konsep yang umum dan menyatukan hal yang penting dalam 

matematika (generalisasi suatu konsep).  

Pengembangan kemampuan berpikir keatif matematik salah satunya dapat 

dilakukan melalui pembelajaran berbasis masalah. Menurut Roh (2003) 

pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran dimana 

pemecahan masalah merupakan kendali dari pembelajaran yaitu suatu 

pembelajaran yang dimulai dengan menyelesaikan atau mengkonstruksi masalah 

sehingga peserta didik memerlukan pengetahuan baru untuk dapat 

menyelesaikannya. Selain itu, Roh  (2003) menyatakan pula “PBL in mathematics 

classes would provide young students more opportunities to think critically, 

represent their own creative ideas, and communicate with their peers 

mathematically”. Beberapa hasil penelitian tentang PBL mengungkapkan bahwa 

PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Salah satunya adalah hasil 

penelitian Awang & Ramly (2008) menyimpulkan bahwa PBL dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dibandingkan dengan pembelajaran 

konvensional. 



 

 

4 

 

Kemampuan berpikir kreatif matematik juga dapat didorong dengan 

penggunaan Pohon Matematika. Beberapa penelitian yang dilakukan di daerah 

Malang menunjukkan penggunaan media pembelajaran Pohon Matematika dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematik. Penelitian penggunaan 

Pohon Matematika tersebut diantaranya dilakukan oleh Lestariningsih (2008)  dan 

Aini (2010) yang menyimpulkan adanya peningkatan kemampuan berpikir kreatif 

matematik peserta didik. 

Menurut Stenberg (2008: 146) mengungkapkan sebagian besar remaja 

cukup intelek, namun tidak cukup kreatif. Salah satu tujuan penting dari 

pendidikan adalah membantu remaja agar lebih kreatif. Tujuan tersebut dapat 

dicapai dengan beberapa strategi yaitu melibatkan mereka dalam brainstorming 

dan mengemukakan ide-ide, menyediakan lingkungan yang dapat menstimulasi 

kreativitas, tidak mengontrol secara berlebihan, mendorong motivasi internal 

hingga memperkenalkan kepada mereka orang-orang yang kreatif.  

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Tarub yang terletak di Desa 

Bulakwaru, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Populasi dalam penelitian ini 

adalah kelas VII di SMP Negeri 2 Tarub Tahun Ajaran 2011/2012. Menilik pada 

subyek penelitian ini adalah peserta didik Sekolah Menengah Pertama, mereka 

merupakan usia remaja berusia antara 13 – 15 tahun. Menurut Piaget dalam 

Stenberg (2008: 126), perkembangan kognitifnya berada tahap operasi formal 

yang muncul di usia antara 11 – 15 tahun yang mempunyai karakter berpikir 

abstrak, idealistik dan logis. Remaja pada tahap ini tidak lagi terbatas pada 

pengalaman yang konkret sebagai titik tolak pemikirannya. Mereka juga memiliki 
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penalaran hipotesis deduktif yaitu kemampuan mengembangkan hipotesis atau 

dugaan mengenai bagaimana memecahkan masalah dan melakukan deduksi 

terhadap langkah terbaik yang harus diikuti untuk memecahkan masalah.  

Menurut Bell (1981: 102) berdasarkan teori kognitif dan Piaget, 

pembelajaran pada peserta didik SMP khususnya matematika sebagai berikut:  

…enjoy working with diagram, models, and other physical devices; 

they need to relate new abstract concepts to physical reality and their 

own experiences. New topics in mathematics should be introduced 

through concrete examples, and intuition an experimentatation should 

play a large part in teaching strategies for new principles and 

concepts. 

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis terdorong untuk membahas 

bagaimana pengaruh pembelajaran berbasis masalah berbantuan media 

pembelajaran Pohon Matematika sebagai sarana menuangkan gagasan-gagasan 

siswa dalam memecahkan suatu masalah terhadap kemampuan berpikir kreatif 

matematik peserta didik. Hal ini merujuk pada bagaimana menumbuhkembangkan 

kreativitas dengan memberikan pola divergen dalam penyelesaian masalah, 

menerapkan pembelajaran bermakna pada usia remaja sehingga dapat menjadi 

upaya dalam pembentukan karakter serta meningkatkan kemampuan kognitif 

peserta didik. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Pengaruh Pembelajaran 

Berbasis Masalah Berbantuan Media Pembelajaran Pohon Matematika terhadap 

Kemampuan Berpikir Kreatif Matematik Peserta Didik Sekolah Menengah 

Pertama”. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini berfokus 

membahas bagaimana pengaruh PBL berbantuan media pembelajaran Pohon 

Matematika terhadap kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik 

Sekolah Menengah Pertama. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini antara lain sebagai berikut. 

(1) Apakah ada perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematik antara peserta 

didik yang memperoleh PBL berbantuan media pembelajaran Pohon 

Matematika dan peserta didik yang memperoleh pembelajaran ekspositori? 

(2) Apakah peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik 

yang memperoleh  PBL berbantuan media pembelajaran Pohon Matematika 

lebih baik dibandingkan dengan kemampuan berpikir kreatif matematik 

peserta didik yang memperoleh pembelajaran ekspositori? 

(3) Apakah kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik setelah 

mengikuti pembelajaran matematika dengan PBL berbantuan media 

pembelajaran Pohon Matematika mencapai kriteria ketuntasan minimal yang 

diterapkan oleh SMP Negeri 2 Tarub yaitu minimal 85% peserta didik 

mencapai nilai minimal 65? 

(4) Bagaimana sikap peserta didik terhadap PBL berbantuan media pembelajaran 

Pohon Matematika? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pembelajaran berbasis 

masalah berbantuan media pembelajaran Pohon Matematika terhadap kemampuan 

berpikir kreatif matematik peserta didik melalui penelaahan hal-hal berikut. 

(1) Menelaah perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematik antara peserta 

didik yang memperoleh PBL berbantuan media pembelajaran Pohon 

Matematika dan peserta didik yang memperoleh pembelajaran ekspositori. 

(2) Menelaah peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik 

yang memperoleh  PBL berbantuan media pembelajaran Pohon Matematika 

apakah lebih baik dibandingkan dengan kemampuan berpikir kreatif 

matematik peserta didik yang memperoleh pembelajaran ekspositori. 

(3) Mendeskripsikan capaian ketuntasan kemampuan berpikir kreatif matematik 

peserta didik sesuai dengan KKM yang diterapkan di SMP Negeri 2 Tarub 

yaitu  minimal 85% peserta didik mencapai nilai minimal 65. 

(4) Mendeskripsikan sikap peserta didik terhadap PBL berbantuan media 

pembelajaran Pohon Matematika. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Bagi peserta didik, terdorong meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

matematik yang akan berpegaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah 

sekaligus memberikan pengalaman belajar. 
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(2) Bagi pendidik, dapat mengembangkan alternatif strategi dan media 

pembelajaran Matematika dalam meningkatkan sumber daya kognitif peserta 

didik sekaligus melatih kemampuan berpikir kreatif matematik sebagai daya 

dukung kemampuan pemecahan masalah. Selain itu, dapat memotret 

kemampuan kognitif dan berpikir kreatif matematik peserta didik. 

(3) Bagi sekolah, memberikan potret perkembangan peserta didik baik kognitif, 

psikomotorik dan afektif sehingga dapat memberikan kebijakan yang tepat 

dalam mendukung proses pembelajaran. 

 

1.5 Penegasan Istilah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.5.1. Pengaruh 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam 

http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, definisi pengaruh adalah daya yang 

ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Pengaruh yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini berkaitan dengan daya kognitif peserta didik terutama kemampuan 

berpikir kreatif matematik. Indikator dari pengaruh dalam penelitian ini meliputi 

adanya perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematik antara kelas eksperimen 

dan kontrol setelah diterapkan PBL berbantuan Pohon Matematika, peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik di kelas eksperimen lebih 

baik dari kelas kontrol, dan kemampuan berpikir kreatifnya mencapai KKM yang 

diterapkan SMP Negeri 2 Tarub yaitu 85% peserta didik mendapatkan nilai 

minimal 65. 

http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/
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1.5.2. Pembelajaran Berbasis Masalah atau Problem Based Learning (PBL) 

Menurut Roh (2003) pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model 

pembelajaran dimana pemecahan masalah merupakan kendali dari pembelajaran 

yaitu suatu pembelajaran yang dimulai dengan menyelesaikan atau 

mengkonstruksi masalah sehingga peserta didik memerlukan pengetahuan baru 

untuk dapat menyelesaikannya. Pembelajaran berbasis masalah disebut juga 

Problem Based Learning (PBL). Nuansa yang dibangun dalam PBL adalah 

nuansa pembelajaran active learning yang menekankan pada student oriented 

(CTL, 2001, Hmelo-Silver,2004; Liu et al., 2012; Savery,2006). Peserta didik 

didorong untuk aktif mengkonstruksi pemahaman dan meningkatkan keterampilan 

yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis masalah pada 

penelitian ini lebih sering disebut dengan  PBL. 

1.5.3. Pohon Matematika 

Menurut Aini (2010), Pohon Matematika merupakan media pembelajaran 

yang diwujudkan dengan gambar pohon. Struktur Pohon Matematika terdiri dari 

batang, ranting dan daun. Pohon Matematika dalam penelitian ini merupakan 

media pembelajaran Matematika berupa gambar pohon dua dimensi yang 

digunakan sebagai sarana mengantarkan pembentukan pemahaman sekaligus 

meningkatkan proses berpikir peserta didik dalam menemukan dan memecahkan 

masalah. Pohon Matematika menjadi media menuangkan gagasan, ide jawaban 

peserta didik terhadap permasalahan yang diberikan. Proses berpikir yang diasah 

adalah pola berpikir divergen sehingga visualisasinya adalah dengan pola pohon 

berbentuk menyebar dan menjari di bagian ranting dan daun.  
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1.5.4. Berpikir Kreatif Matematik 

Berpikir kreatif merupakan proses berpikir yang memiliki pandangan 

berpikir think out of the box. Munandar (1999: 48) dan Guilford (Supriadi, 1997: 

7) mengungkapkan ciri-ciri yang mencerminkan adanya kemampuan berpikir 

kreatif antara lain kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility), keaslian 

(originality), penguraian (elaboration), dan perumusan kembali (redefinition). 

Pehkonen (Siswono, 2011) mengungkapkan bahwa berpikir kreatif dalam 

matematika merupakan kombinasi dari berpikir logis dan divergen dalam 

menyelesaikan permasalahan matematika. Berpikir kreatif matematik yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah berpikir kreatif yang berkenaan dengan 

proses matematika maupun penyelesaian tugas matematika. 

1.5.5. Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 

Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang menjadi subjek penelitian 

ini adalah peserta didik kelas VII SMP Negeri 2 Tarub Tahun Ajaran 2011/2012. 

SMP Negeri 2 Tarub berlokasi di Desa Bulakwaru, Kecamatan Tarub, Kabupaten 

Tegal. Peserta didik kelas VII mempunyai usia antara 13 sampai dengan 14 tahun. 

Menurut Piaget dalam Stenberg (2008: 126), perkembangan kognitifnya berada 

tahap operasi formal yang muncul di usia antara 11 – 15 tahun yang mempunyai 

karakter berpikir abstrak, idealistik dan logis. Remaja pada tahap ini tidak lagi 

terbatas pada pengalaman yang konkret sebagai titik tolak pemikirannya. 

1.5.6. Ketuntasan Belajar 

Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu 

kompetensi dasar menurut BSNP (2006: 12) berkisar antara 0-100%. Kriteria 
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ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%. Satuan pendidikan harus 

menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat 

kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas kompetensi, serta kemampuan 

sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran. Ketuntasan 

belajar pada penelitian ini yang diterapkan SMP Negeri 2 Tarub adalah 85% 

peserta didik mendapatkan nilai minimal 65. 

1.5.7. Materi Pecahan 

Penelitian ini diterapkan pada materi pecahan untuk SMP kelas VII. 

Materi yang ditekankan adalah mengenai operasi hitung pada pecahan. Menurut 

Negoro &  Harahap (1998: 248), pecahan adalah bilangan yang menggambarkan 

bagian dari suatu keseluruhan, bagian dari suatu daerah, bagian dari suatu benda 

atau bagian dari suatu himpunan. Bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk 
𝑎

𝑏
, 

dengan a dan b adalah bilangan pecah, 𝑏 ≠ 0. Bilangan a disebut pembilang, b 

disebut penyebut. (Nuharini, 2008: 41; Manik: 2009: 25). Bentuk pecahan 

menurut Negoro &  Harahap (1998: 250) antara lain pecahan biasa, pecahan 

campuran, pecahan desimal dan persen.  

 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika skripsi ini secara garis besar terbagi menjadi tiga bagian, yaitu 

bagian awal, inti dan akhir. Bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, halaman 

pengesahan, halaman pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, 

abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.  
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Bagian inti skripsi terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut. 

BAB 1 Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan. 

BAB 2 Tinjauan Pustaka berisi kajian teori, hasil-hasil penelitian terdahulu,  

tinjauan materi, kerangka berpikir, dan hipotesis. 

BAB 3 Metode Penelitian berisi penentuan desain penelitian, subjek penelitian, 

variabel penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis uji 

coba instrumen, teknis analisis data dan hasil uji coba instrumen. 

BAB 4 Hasil dan Pembahasan berisi hasil penelitian dan pembahasannya. 

BAB 5 Penutup, berisi simpulan dan saran. 

Bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Belajar  

2.1.1 Definisi Belajar 

Setiap individu pasti mengalami proses belajar. Keseluruhan proses 

pendidikan yang dilakukan sekolah merupakan proses belajar yang terjadi pada 

peserta didik. Definisi tentang belajar telah diungkapkan banyak ahli. Crobranch 

dalam bukunya Educational Psychology (Suryabrata, 1993: 247-248) menyatakan 

bahwa “learning is shown by change in behavior as a result of experience”. 

Skinner (Dimyati & Mudjiono, 2006: 9) berpandangan bahwa dalam belajar 

ditemukan (1) kesempatan terjadinya peristiwa yang menimbulkan respon peserta 

didik; (2) respon peserta didik; dan (3) konsekuensi yang bersifat menguatkan 

respon tersebut. Menurut Gagne (Dimyati & Mudjiono, 2006: 10-12) 

mengungkapkan bahwa hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar orang 

memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap dan nilai. Timbulnya kapabilitas 

tersebut adalah dari (1) stimulus yang berasal dari lingkungan, dan (2) proses 

kognitif yang dilakukan oleh peserta didik. Belajar merupakan seperangkat proses 

kognitif yang mengubah sifat stimulasi lingkungan, melewati pengolahan 

informasi, menjadi kapabilitas baru. Proses kognitif tersebut menghasilkan 

informasi verbal, keterampilan intelek, keterampilan motorik, sikap dan siasat 

kognitif. Kelima hasil tersebut merupakan kapabilitas peserta didik.  
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Informasi verbal adalah kapabilitas untuk mengungkapkan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Pemilikan informasi verbal 

memungkinkan individu berperanan dalam kehidupan. Keterampilan intelektual 

adalah kecakapan yang berfungsi untuk berhubungan dengan lingkungan hidup 

serta mempresentasikan konsep dan lambang. Keterampilan intelek ini terdiri dari 

diskriminasi jamak, konsep konkret dan terdefinisi, dan prinsip. Strategi kognitif 

adalah kemampuan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri. 

Kemampuan ini meliputi penggunaaan konsep dan kaidah dalam memecahkan 

masalah. Keterampilan motorik adalah kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi. Sikap adalah kemampuan menerima atau 

menolak obyek berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. 

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut di 

atas, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan aktivitas yang membentuk 

pengetahuan baru. Belajar itu membawa perubahan (dalam arti behavorial 

change, baik aktual maupun potensial) sehingga dari usaha yang dilakukan 

didapatkan keterampilan, nilai sikap dan pengetahuan baru. 

 

2.1.2 Tujuan Belajar 

Tujuan menjadi landasan pentingnya sekaligus arah hasil yang ingin 

didapatkan dari suatu aktivitas. Belajar pun perlu ada tujuan yang ingin 

didapatkan sehingga aktivitas belajar tersebut memberikan manfaat. Menurut 

Sardiman (2007: 26-29) tujuan belajar ada tiga jenis, yaitu. 
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(1) Untuk mendapat pengetahuan. 

Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir. Pemilikan pengetahuan dan 

kemampuan berpikir tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, tidak dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir tanpa bahan pengetahuan, sebaliknya 

kemampuan berpikir akan memperkaya pengetahuan. 

(2) Penanaman konsep dan pengetahuan. 

Penanaman konsep atau merumuskan konsep, juga memerlukan suatu 

keterampilan. Keterampilan jasmani adalah keterampilan-keterampilan yang 

dapat dilihat, diamati sehingga akan menitikberatkan pada keterampilan gerak 

atau penampilan dari anggota tubuh seseorang yang belajar. Sedangkan 

keterampilan rohani lebih abstrak, menyangkut persoalan-persoalan, 

penghayatan dan keterampilan berpikir serta kreativitas untuk menyesuaikan 

dan merumuskan suatu masalah konsep. 

(3) Pembentukan sikap. 

Guru harus lebih bijak dan hati-hati dalam melakukan pendekatan dalam 

rangka menumbuhkan sikap mental, perilaku dan pribadi anak didik. 

Dibutuhkan kecakapan dalam mengarahkan motivasi dan berpikir dengan 

tidak lupa menggunakan pribadi guru itu sendiri sebagai contoh atau model. 

Pembentukan sikap mental dan perilaku anak didik tidak akan terlepas dari 

soal penanaman nilai-nilai. Oleh karena itu, guru tidak sekedar “pengajar” 

tetapi benar-benar sebagai pendidik yang memindahkan nilai-nilai itu kepada 

anak didiknya. 
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2.1.3 Teori Belajar Pendukung 

Teori belajar merupakan penjelasan mengenai bagaimana terjadinya 

belajar atau bagaimana informasi diproses di dalam pikiran peserta didik. 

Berdasarkan suatu teori belajar, diharapkan suatu pembelajaran diharapkan dapat 

lebih meningkatkan capaian peserta didik sebagai hasil dari proses belajar yang 

dilakukan. Berikut ini dikemukaan beberapa teori belajar yang mendukung dalam 

penelitian ini. 

(1) Teori perkembangan kognitif dari Piaget. 

Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan 

dalam pembelajaran. Hal ini dimaksudkan pemberian materi, konsep ataupun 

permasalahan sesuai dengan masa perkembangan peserta didik. Menurut 

Piaget dalam Trianto (2007: 14-16) menyebutkan bahwa perkembangan 

kognitif sebagian besar bergantung pada seberapa jauh anak aktif 

memanipulasi dan aktif berinteraksi dengan lingkungannya. Setiap individu 

pada saat tumbuh mulai dari bayi yang baru dilahirkan sampai menginjak usia 

dewasa mengalami empat tingkat perkembangan kognitif yang dapat dilihat 

dalam Tabel 2.1 berikut. 

Tabel 2.1. Tahap Perkembangan Koginitif Menurut Piaget 

Tahap Perkiraan Usia Kemampuan-Kemampuan Utama 

Sensorimotor Lahir sampai 2 tahun 

Terbentuknya konsep “kepermanenan 

obyek” dan kemajuan gradual dan 

perilaku refleksif ke perilaku yang 

mengarah kepada tujuan 
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Tahap Perkiraan Usia Kemampuan-Kemampuan Utama 

Praoperasional 2-7 tahun 

Perkembangan kemampuan 

menggunakan symbol untuk 

menyatakan obyek dunia. Pemikiran 

masih egosentris dan sentrasi 

Operasional 

konkret 

7-11 tahun 

Perbaikan dalam kemampuan untuk 

berpikir secara logis. Pemikiran 

desentrasi, dan pemecahan masalah 

tidak dibatasi keegosentrisan. 

Operasional 

formal 

11 tahun sampai 

dewasa 

Pemikiran abstrak dan murni simbolis 

mungkin dilakukan. Masalah dapat 

diselesaikan dengan eksperimentasi. 

 

Menurut Piaget dalam Bell (1981: 100-101) menyebutkan beberapa faktor 

yang mempengaruhi perkembangan intelektual yaitu. 

… the physiological growth of the brain and nervous system is 

an important factor in general intellectual progress. This growth 

process is called maturation. The importance of experience in 

mental development and identifies two types of experience. 

Physical experience is interaction of each person with object in 

his or her environment, and logical mathematical experiences 

are those mental action performed by individuals as their mental 

schemes are restructured according to their experiences. 

Another factor, social transmission, is interaction and 

cooperation of a person with other people and is quite impotant 

for the development of logic in a child’s mind. The last factor, 

equilibration, is the process whereby a person’s mental 

structure loses its stability as a consequence of new experiences 

and return to equilibrium through the process of assimilation 

and accommodation.  
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Menurut Zevenberg dalam Mustakim (2009: 42) menyebutkan bahwa 

sumbangan terpenting dari teori Piaget pada pembelajaran Matematika adalah 

sumbangan pada pemahaman perkembangan konsep matematika pada anak-

anak maupun konsep yang berhubungan dengan logika, waktu, geometri 

ruang, pengetahuan dan kecepatan. Piaget dalam Dwijanto (2007: 41) yang 

dalam hubungannya dengan teori belajar konstruktivisme mengemukakan 

bahwa pengetahuan tidak diperoleh secara pasif oleh seseorang, melainkan 

melalui tindakan. Bahkan perkembangan kognitif seseorang bergantung pada 

seberapa jauh mereka aktif memanipulasi dan berinteraksi terhadap 

lingkungannya. Berdasarkan teori ini berarti pembelajaran sebagai proses 

aktif sehingga peserta didik harus membentuk sendiri pengetahuannya dan 

guru berfungsi sebagai fasilitator dalam proses belajar mengajar. 

(2) Teori belajar konstruktivisme 

Teori belajar konstruktivistik menurut Slavin dalam Anni (2006: 49) 

menyatakan bahwa guru tidak dapat memberikan pengetahuan kepada peserta 

didik. Peserta didik harus mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Peran 

guru adalah memperlancar pengkonstruksian pengetahuan dengan membuat 

informasi secara bermakna dan relevan, memberikan kesempatan peserta 

didik mengungkapkan atau menerapkan gagasannya sendiri, serta guru 

membimbing peserta didik untuk menyadari dan menggunakan strategi 

belajarnya sendiri. Intisari dari teori belajar konstruktivisme adalah bahwa 

belajar merupakan proses penemuan (discovery) dan transformasi informasi 

kompleks yang berlangsung. 
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(3) Teori Pembelajaran Sosial Vygotsky 

Teori Vygotsky lebih menekankan pada aspek sosial dari pembelajaran. 

Menurut Vygotsky bahwa proses pembelajaran akan terjadi jika anak bekerja 

atau menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas tersebut 

masih berada dalam jangkauan mereka yang disebut dengan zone proximal 

development. Vygotsky yakin bahwa fungsi mental yang lebih tinggi muncul 

dalam percakapan dan kerja sama antarindividu sebelum fungsi mental yang 

lebih tinggi itu terserap ke dalam individu tersebut. Selain itu, adanya 

scaffolding yakni pemberian bantuan kepada anak selama tahap-tahap awal 

perkembangannya dan mengurangi bantuan tersebut dan memberikan 

kesempatan pada anak untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin 

besar segera setelah anak dapat melakukannya. (Trianto, 2007: 27) 

2.1.4 Faktor yang Mempengaruhi Karakter Kognitif Peserta Didik 

Belajar dapat dipengaruhi oleh dua faktor menurut Slameto (2003: 54) 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor 

jasmaniah seperti kesehatan dan kelengkapan indera; faktor psikologis seperti 

intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan kesiapan; serta faktor 

kelelahan secara jasmani maupun rohani. Faktor ekstern yang dapat berpengaruh 

antara lain faktor keluarga, sekolah dan masyarakat. Proses belajar sendiri 

melibatkan karakter kognitif peserta didik. Faktor yang mempengaruhi karakter 

kognitif peserta didik menurut Slameto (2003: 102) diantaranya sebagai berikut: 
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(1) Persepsi 

Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke 

dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan 

hubungan dengan lingkungannya yang dilakukan melalui panca inderanya. 

(2) Perhatian 

Perhatian adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya 

dengan pemilihan rangsangan yang dating dari lingkungannya. Salah satu 

masalah yang harus dihadapi oleh seorang guru dalam kelas adalah menarik 

perhatian peserta didik dan menjaga agar perhatian itu tetap ada. 

(3) Mendengarkan 

Proses mendengarkan dapat digambarkan dalam diagram berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Alur Faktor yang Mempengaruhi Karakter Kognitif Peserta Didik 

Pesan 
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(4) Ingatan 

Ingatan adalah penarikan kembali informasi yang telah diperoleh sebelumnya. 

Informasi yang diterima dapat disimpan untuk beberapa saat saja, beberapa 

waktu ataupun jangka waktu yang tidak terbatas. 

(5) Readiness (Kesiapan) dan Transfer 

Kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk 

memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. 

Penyesuain kondisi pada suatu saat akan berpengaruh pada atau 

kecenderungan untuk member respon. Sedangkan transfer adalah pengaruh 

hasil belajar yang telah diperoleh pada waktu yang lalu terhadap proses dan 

hasil belajar yang dilakukan kemudian. Apabila hasil belajar yang terdahulu 

itu memperlancar atau membantu proses belajar yang kemudian, maka 

transfer tersebut disebut transfer positif.  

(6) Struktur Kognitif 

Variabel struktur kognitif dalam pengertian umum dan jangka panjang 

merupakan substansi serta sifat organisasi yang signifikan keseluruhan 

pengetahuan peserta didik mengenai bidang mata pelajaran tertentu yang 

mempengaruhi prestasi akademis dalam bidang pengetahuan yang sama di 

masa mendatang. Pengertian yang lebih khusus dan jangka pendek 

merupakan substansi serta sifat organisasi konsep-konsep serta hal-hal yang 

lebih kurang relevan di dalam struktur kognitif yang mempengaruhi belajar 

dan pengingatan unit-unit kecil mata pelajaran baru yang berhubungan. 
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(7) Intelegensi 

Pengetahuan mengenai tingkat kemampuan intelektual atau intelegensi 

peserta diidk akan membantu guru menentukan apakah peserta didik mampu 

mengikuti pengajaran yang diberikan, serta meramalkan keberhasilan peserta 

didik yang bersangkutan. Meskipun demikian, prestasi peserta didik tidak 

semata-mata ditentukan oleh tingkat kemampuan intelektualnya. 

(8) Kreativitas 

Kreativitas adalah hasil belajar dalam kecakapan kognitif sehingga untuk 

menjadi kreatif dapat dipelajari melalui proses belajar mengajar. Hasil belajar 

dalam kecakapan kognitif mempunyai hierarki yaitu informasi nonverbal, 

informasi fakta dan pengetahuan verbal, konsep dan prinsip, serta pemecahan 

masalah dan kreativitas. 

(9) Gaya Kognitif 

Perbedaan-perbedaan antarpribadi yang menetap dalam cara menyusun dan 

mengolah informasi serta pengalaman disebut sebagai gaya kognitif. 

 

2.2 Berpikir Kreatif Matematik 

2.3.1 Definisi Berpikir 

Menurut Suryabrata (1993:54), berpikir adalah proses dinamis yang dapat 

dilakukan menurut proses dan jalannya. Sedangkan Solso dalam Siswono (2005) 

menyebutkan bahwa ”Thinking is a process by which a new mental representation 

is formed through the transformation of information with complex interaction of 

mental attributes of judging, abstracting, reasoning, imagining and problem 
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solving”. Prinsip berpikir menurut Suryabrata (1993: 54) ada tiga langkah yaitu 

pembentukan pengertian, pembentukan pendapat, dan penarikan simpulan. 

Pembentukan pengertian atau lebih tepatnya pengertian logis dibentuk melalui 

menganalisis ciri-ciri sejumlah obyek yang sejenis, membandingkan ciri tersebut 

untuk ditemukan persamaan maupun perbedaannya, dan mengabstraksikan 

(menyisihkan, membuang ciri-ciri yang tidak hakiki, menangkap ciri-ciri yang 

hakiki). Sedangkan pembentukan pendapat adalah meletakkan hubungan antara 

dua buah pengertian atau lebih.  

Menurut Ibnu Al Qayyim Al Jauziyah dalam Budiyanto (2009: 168) 

mengungkapkan bahwa “pada awalnya berpikir menumbuhkan keingintahuan, 

keingintahuan melahirkan perbuatan, dan perbuatan yang dilakukan berulang-

ulang membentuk kebiasaan”. Menurut Azizah (2009: 45-46), dalam berpikir 

terdapat (1) kegiatan atau aktivitas akal budi berupa pengamatan, perenungan, 

analisis, dan sintesis; (2) “sarana” yang berupa indera, akal dan hati (roh); (3) 

sesuatu yang telah diketahui; dan (4) sesuatu yang akan diketahui atau dihasilkan 

berdasarkan hal-hal yang telah diketahui. 

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa berpikir merupakan 

proses pembentukan pengetahuan dan pemahaman yang terbentuk dari rangkaian 

definisi, konsep, analisis hingga menghasilkan kesimpulan. Berpikir dapat 

mendorong peningkatan kemampuan baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

Pengetahuan baru dapat terbentuk melalui proses berpikir yang dilakukan yang 

tumbuh karena adanya rasa keingintahuan. 
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2.3.2 Kemampuan Berpikir Kreatif Matematik 

2.2.2.1 Berpikir Kreatif 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diunduh dari 

http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php,  kreatif berarti memiliki daya cipta, 

memiliki kemampuan untuk menciptakan, bersifat daya cipta. Kreativitas berarti 

kemampuan untuk mencipta, daya cipta, perihal berkreasi, dan kekreatifan. 

Kreativitas menurut Munandar (1999: 48) adalah kemampuan yang berdasarkan 

pada data atau info yang tersedia untuk menemukan banyak kemungkinan 

jawaban terhadap suatu masalah, penekanannya adalah pada kualitas, 

ketepatgunaan dan keragaman jawaban. Kreativitas dapat dirumuskan sebagai 

kemampuan yang mencerminkan kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility) dan 

orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi 

(mengembangkan, memperkaya, memperinci) suatu gagasan.  

Kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu bagian dari kreativitas. 

Berpikir kreatif menurut Johnson (2008: 215) adalah suatu kebiasaan dari pikiran 

yang dilatih dengan memperhatikan intuisi, menghidupkan imajinasi, 

mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan baru, membuka sudut pandang yang 

menakjubkan dan membangkitkan ide-ide yang tidak terduga. Sedangkan Krulik 

and Rudnick dalam Siswono (2011) menjelaskan  bahwa “creative thinking is 

thinking that is original and reflective and that produces a complex product”. 

Stenberg (2008: 145-146) pun mengungkapkan berpikir kreatif adalah 

kemampuan berpikir dengan menggunakan cara-cara yang baru dan untuk 

menemukan solusi-solusi yang unik terhadap persoalan. 

http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/
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Ciri kemampuan berpikir kreatif menurut Guilford dalam Supriadi 

(1997:7) yaitu kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility), keaslian (originality), 

penguraian (elaboration), dan perumusan kembali (redefinition). Kelancaran 

adalah menghasilkan banyak gagasan. Keluwesan adalah mengemukakan 

bermacam-macam pemecahan atau pendekatan terhadap masalah. Keaslian adalah 

mencetuskan gagasan dengan cara asli. Elaborasi  adalah menguraikan sesuatu 

secara terperinci. Redefinisi adalah meninjau persoalan berdasarkan perspektif 

berbeda dengan yang sudah diketahui banyak orang.  

Kumpulan informasi yang semakin banyak akan membantu proses 

pemecahan masalah dengan berpikir kreatif akan mengaktifkan potensi otak 

seseorang. Cara berpikir kreatif menurut Budiyanto (2009: 157-158) berpangkal 

dari (1) keyakinan bahwa setiap masalah yang menimpa umat manusia, selalu 

disertai oleh kesanggupan manusia untuk mengatasinya; dan (2) berpikir di luar 

keumuman (think out-box) yang salah satunya dapat dilakukan dengan melihat 

segala sesuatu secara keseluruhan (think holistically). Kita akan menemukan jalan 

keluar (yaj’alahu makhrajan) atau ide-ide kreatif yang min haitsu laa yahtasib 

(tidak disangka-sangka). Saat itulah akan didapatkan insight yang luar biasa.  

Menurut Stenberg (2008: 401) ada dua jenis berpikir kreatif yang 

berkaitan dengan insight yaitu insight konvergen dan insight divergen. Insight 

konvergen di dalamnya individu memadukan pola atau struktur penyatuan dalam 

pemilah-milahan data. Sedangkan pada insight divergen, individu menyebarkan 

dari satu bentuk atau struktur khusus untuk mengeksplorasikan apa saja jenis 

penggunaan yang bisa ditemukan. Insight divergen bisa digunakan untuk 
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memahami berbagai upaya kreatif. Stenberg (2008:  376 – 377) mengungkapkan 

bahwa insight  adalah pemahaman yang berbeda dan terkadang muncul mendadak 

terhadap suatu masalah atau strategi yang membantu memecahkan masalah. 

Insight melibatkan pendeteksian dan pengkombinasian informasi lama dan baru 

yang relevan untuk meraih satu pandangan baru mengenai masalah atau solusinya. 

Salah satu karakteristik kreativitas adalah berpikir divergen. Guilford 

(Kwon, 2006)  mendefinisikan berpikir divergen sebagai sesuatu yang dilakukan 

untuk menyelesaikan masalah tanpa satu jawaban mutlak atau berpikir dengan 

berbagai perspektif. Penyelesaian masalah yang terdapat dalam Matematika  

membutuhkan kemampuan berpikir kreatif. Pehkonen dalam Siswono (2011) 

berpendapat bahwa “The perspective on mathematics creative thinking refers to a 

combination of logical and divergent thinking which is based on intuition but has 

a conscious aim”. Haylock, Krutetskii, Silver (1997) dalam Siswono (2011) 

menyampaikan bahwa “Divergent thinking is focused on flexibility, fluency, and 

novelty in mathematical problem solving and problem posing”. Sedangkan Sak & 

Maker sebagaimana dikutip oleh Bahar & Marker (2011) mendefinisikan tentang 

kreativitas matematika yaitu “…as the ability to produce novel solutions to 

problems and to apply mathematical principles in many different ways to produce 

mathematically correct solutions”. Dwijanto (2007: 25) mengemukakan bahwa 

kreativitas dalam matematika adalah kemampuan berpikir kreatif dalam 

menyelesaikan masalah matematika. Kemampuan berpikir kreatif ini dicerminkan 

dalam empat aspek yaitu kelancaran, keluwesan, keaslian dan elaborasi dalam 

kajian bidang matematika. Dari keempat aspek kreativitas ini seringkali sukar 
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untuk dipisahkan satu sama lain, namun demikian dapat dilihat aspek mana yang 

lebih dominan.  

Dari pendapat di atas, disimpulkan bahwa berpikir kreatif adalah proses 

berpikir yang memiliki pandangan berpikir think out of the box. Ciri-ciri atau yang 

mencerminkan adanya kemampuan berpikir kreatif antara lain kelancaran 

(fluency), keluwesan (flexibility), keaslian (originality), penguraian (elaboration), 

dan perumusan kembali (redefinition). Berpikir kreatif memunculkan ide-ide baru, 

solusi unik dan berkembangnya beragam alternatif solusi untuk memecahkan 

permasalahan. Berpikir kreatif dalam matematika merupakan kombinasi dari 

berpikir logis dan divergen dalam menyelesaikan permasalahan matematika. 

Kemampuan berpikir kreatif ini dicerminkan dalam empat aspek yaitu kelancaran, 

keluwesan, keaslian dan elaborasi dalam kajian bidang matematika. Empat aspek 

tersebut tidak dapat dipisahkan namun dilihat dominansi aspeknya dalam 

kreativitas matematika yang dimiliki seseorang.  

2.2.2.2 Kriteria Kreativitas 

Penentuan kriteria kreativitas menurut Arnable (1983) dalam Supriadi 

(1997: 13) menyangkut tiga dimensi yaitu proses, orang atau pribadi, produk 

kreatif. Jika proses kreatif digunakan sebagai kriteria kreativitas, maka segala 

produk yang dihasilkan dari proses itu dianggap sebagai produk kreatif, dan 

orangnya disebut sebagai orang kreatif. Teori tentang proses kreatif menurut 

Munandar (2009: 39 – 40) bertumpu pada teori Wallas tentang tahap proses 

kreatif (yaitu persiapan, inkubasi, iluminasi dan verifikasi) dan teori tentang 

belahan otak kiri dan kanan dimana belahan otak kanan berkaitan dengan fungsi 
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kreatif, sehingga terjadi dichotomamia yang membagi semua fungsi mental 

menjadi fungsi belahan otak kanan atau kiri. Menurut Amabile (1983) dalam 

Supriadi (1997: 13) mengatakan bahwa pengertian person sebagai kriteria 

kreativitas identik dengan apa yang oleh Guilford (1950) disebut kepribadian 

kreatif (creative personality), yaitu “those patterns of traits that are 

characteristics of creative persons”. Kepribadian kreatif menurut Guilford dalam 

Supriadi (1997: 14) meliputi dimensi kognitif (bakat) dan nonkognitif (minat, 

sikap, kualitas temperamental).  

Kriteria produk kreatif menunjuk pada hasil perbuatan, kinerja, atau karya 

seseorang dalam bentuk barang atau gagasan. Kriteria ini dipandang sebagai yang 

paling eksplisit untuk menentukan kreativitas seseorang. Penilaian kreativitas 

dilakukan melalui analisis obyektif terhadap produk, pertimbangan subyektif oleh 

peneliti, atau peneliti ahli, dan melalui tes (Supriadi, 1997: 14). Kriteria produk 

kreatif menurut Roger dalam Munandar (2009: 21 – 22) ialah produk itu harus 

nyata (observable), produk itu harus baru, dan produk itu adalah hasil dari kualitas 

unik individu dalam interaksi dengan lingkungannya.  

2.2.2.3 Cara Mengukur Kreativitas 

Menurut Supriadi (1997: 24) ada lima pendekatan yang digunakan untuk 

menilai kreativitas seseorang yaitu analisis obyektif terhadap produk kreatif, 

pertimbangan subyektif, inventori kepribadian, inventori biografis, tes kreativitas. 

Pendekatan analisis obyektif terhadap peroduk kreatif dimaksudkan untuk menilai 

secara langsung kreativitas suatu produk berupa benda atau karya kreatif lain yang 

dapat diobsevasi wujud fisiknya. Pendekatan pertimbangan subyektif diarahkan 
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kepada “orang” atau “produk” kreatif dengan subyektifitas kriteria oleh orang 

yang akan mengukur. Pendekatan inventori kepribadian ditujukan untuk 

mengetahui kecenderungan-kecenderungan kepribadian kreatif seseorang atau 

korelat-korelat kepribadian yang berhubungan dengan kreativitas sehingga 

kepribadian kreatif diartikan secara luas meliputi sikap, motivasi, minat, gaya 

berpikir, dan kebiasan-kebiasaan dalam berperilaku. Pendekatan inventori 

biografis digunakan untuk mengungkap berbagai aspek kehidupan orang-orang 

kreatif, meliputi identitas pribadi, lingkungan dan pengalaman-pengalaman 

hidupnya. Sedangkan pendekatan dengan tes kreativitas banyak digunakan untuk 

mengidentifikasi orang-orang kreatif yang ditunjukan oleh kemampuannya dalam 

berpikir kreatif yang hasil pengukurannya dikonversikan ke dalam skala tertentu 

sehingga menghasilkan CQ (Creativity Quotient) yang analog dengan IQ 

(Intelligence Quotient) untuk intelegensi. Sebagaimana Snyder (2004) 

mengungkapkan dalam pengukuran CQ salah satunya melalui pengukuran 

indikator fluency and flexibility.  

2.2.2.4 Pengajaran dan Cara Pengembangan Kreativitas 

Menurut Klausmeier dalam Slameto (2003: 152-153) menyebutkan 

langkah-langkah yang diperlukan dalam pembentukan keterampilan memecahkan 

masalah berlaku pula untuk pembentukan kreativitas. Sekolah dapat menolong 

peserta didik mengembangkan keterampilan memecahkan masalah sealigus 

mengembangkan kreativitas melalui langkah-langkah sebagai berikut: 
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(1) menolong peserta didik mengenal masalah-masalah untuk dipecahkan; 

(2) menolong peserta didik menemukan informasi, pengertian, asas-asas, dan 

metode yang perlu untuk memecahkan masalah; 

(3) menolong peserta didik merumuskan dan membatasi masalah-masalah; 

(4) menolong peserta didik mengolah dan kemudian menerapkan informasi, 

pengertian, asas dan metode itu pada masalah tersebut untuk memperoleh 

kemungkinan pemecahan (hipotesis); 

(5) mendorong peserta didik merumuskan dan menguji hipotesis-hipotesis untuk 

memperoleh pemecahan masalah; 

(6) mendorong peserta didik mengadakan penemuan dan menilai secara bebas. 

Pengembangan kreativitas dilakukan untuk mendorong mengoptimalkan 

capaian dan tujuan pembelajaran. Kemampuan berpikir kreatif pun dapat didorong 

dengan langkah-langkah pengembangan kerativitas yang telah disebutkan di atas. 

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kreativitas menurut 

Davis dalam Slameto (2003: 154) yaitu sebagai berikut: 

(1) Sikap individu 

Sikap individu ini mencakup tujuan untuk menemukan gagasan-gagasan serta 

produk dan pemecahan baru sehingga perlu diperhatikan tentang perhatian 

khusus bagi pengembangan kepercayaan diri dan membangkitkan rasa 

keingintahuan peserta didik. 

(2) Kemampuan dasar yang diperlukan 

Tahap pembelajaran masalah yang kreatif dan mencakup kemampuan 

berpikir konvergen dan divergen yaitu sebagai berikut: 
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(a) memikirkan keseluruhan tahap dari masalah; 

(b) memilih bagian masalah yang harus dipecahkan; 

(c) memikirkan informasi yang kiranya dapat membantu; 

(d) memilih sumber-sumber data yang paling memungkinkan; 

(e) memikirkan segala kemungkinan pemecahan masalah tersebut; 

(f) memilih gagasan-gagasan yang paling memungkinkan bagi pemecahan; 

(g) memikirkan segala kemungkinan cara pengujian; 

(h) memilih cara yang paling dapat dipercaya untuk menguji; 

(i) membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi; 

(j) mengambil keputusan. 

Tahap 1, 3, 5, 7 dan 9 membutuhkan pemikiran divergen. Tahap 2, 4, 6, 8 

dan 10 membutuhkan pemikiran konvergen. 

(3) Teknik-teknik yang digunakan 

Teknik yang dapat digunakan untuk mengembangkan kreativitas seperti 

melakukan pendekatan inquiry, sumbang saran (brain storming), memberikan 

penghargaan bagi prestasi kreatif, dan meningkatkan pemikiran kreatif 

melalui banyak media. 

 

2.3 Pembelajaran Berbasis Masalah atau Problem Based 

Learning (PBL) 

2.3.1 Definisi Pembelajaran Berbasis Masalah 

Pembelajaran berbasis masalah menggambarkan lingkungan pembelajaran 

yang kunci pembelajarannya pada pemberian masalah. Sebagaimana 
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dikemukakan Roh (2003) bahwa pembelajaran berbasis masalah adalah suatu 

model pembelajaran dimana pemecahan masalah merupakan kendali dari 

pembelajaran yaitu suatu pembelajaran yang dimulai dengan menyelesaikan atau 

mengkonstruksi masalah sehingga peserta didik memerlukan pengetahuan baru 

untuk dapat menyelesaikannya. Sedangkan Burtch (1995) mendefinisikan 

Pembelajaran Berbasis Masalah sebagai berikut: 

… is both a familiar teaching approach and a dramatic innovation 

that transforms the classroom experience for students and teachers. 

Working in groups, students confront a tangible problem -- medical 

diagnosis, legal dispute, policy proposal, ethical dilemma -- to 

resolve. 

 

Nuansa yang dibangun dalam pembelajaran berbasis masalah adalah 

nuansa pembelajaran active learning yang menekankan pada student oriented 

(CTL, 2001; Hmelo-Silver,2004; Liu et al., 2012; Savery,2006). PBL menurut 

Hmelo-Silver (2004) dapat digunakan untuk membantu peserta didik menjadi 

pembelajar aktif karena mengkondisikan pembelajaran dalam permasalahan dunia 

nyata dan membuat peserta didik bertanggungjawab atas pembelajaran mereka. 

Peserta didik dalam PBL berada di kelompok kolaboratif kecil  dan mempelajari 

hal-hal yang mereka butuhkan untuk menemukan penyelesaian masalah. Kerja 

sama dalam tim pun dilatih pada peserta didik dalam pembelajaran. Guru 

bertindak sebagai fasilitator yang membimbing dan mengorganisir peserta didik 

dalam pembelajaran sehingga mendorong peserta didik untuk mengkonstruk 

pemahaman mereka.  
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Hal-hal tersebut di atas memungkinkan untuk diterapkan pembelajaran 

berbasis masalah dalam pembelajaran Matematika. Masalah yang diberikan dapat 

diorganisir tersebut sehingga dapat membentuk pengetahuan peserta didik 

sekaligus juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif mereka. 

Sebagaiman Roh  (2003) menyatakan “PBL in mathematics classes would provide 

young students more opportunities to think critically, represent their own creative 

ideas, and communicate with their peers mathematically”. Hal tersebut selaras 

dengan MacMath (2009) yang menyatakan PBL dapat digunakan untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir dan kreativitas.  

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Pembelajaran Berbasis Masalah atau Problem Based Learning (PBL) merupakan 

model pembelajaran yang menekankan pada pemberian masalah pada peserta 

didik untuk mendorong proses berpikir tingkat tinggi dan pemahaman peserta 

didik dalam mengkaitkan konsep dan aplikasi dalam dunia nyata. Nuansa 

pembelajaran yang dibangun adalah active learning yang menekankan pada 

student oriented. Peserta didik didorong aktif mengkonstruksi pemahaman dan 

meningkatkan keterampilan yang berkaitan dengan proses pembelajaran sehingga 

mengarahkan siswa pada pembelajaran bermakna (meaningful learning).  

2.3.2 Karakteristik PBL 

Pembelajaran berbasis masalah mempunyai karakteristik pembelajaran 

yang membedakannya dengan pembelajaran yang lain. Hal tersebut muncul dalam 

proses pembelajaran yang menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau 

PBL. Menurut Arends sebagaimana dikutip oleh Trianto (2007: 69 – 70), berbagai 
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pengembang pengajaran berdasarkan masalah telah memberikan karakteristik 

PBL sebagai berikut. 

(1) Pengajuan pertanyaan atau masalah. PBL ini mengorganisasikan pengajaran 

di sekitar pertanyaan dan masalah yang dua-duanya secara social penting dan 

secara pribadi bermakna untuk peserta didik. Mereka mengajukan situasi 

kehidupan nyata autentik, menghindari jawaban sederhana, dan 

memungkinkan adanya berbagai macam solusi untuk situasi tersebut. 

(2) Berfokus pada keterkaitan antardisiplin. 

(3) Penyelidikan autentik. PBL mengharuskan peserta didik melakukan 

penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah. 

(4) Menghasilkan produk dan memamerkannya. 

(5) Kolaborasi. PBL dicirikan dengan peserta didik yang bekerja sama satu 

dengan yang lainnya, paling sering secara berpasangan atau dalam kelompok 

kecil. Bekerja sama memberikan motivasi untuk secara berkelanjutan terlibat 

dalam tugas-tugas kompleks dan memperbanyak peluang untuk berbagi 

inkuiri dan dialog dan untuk mengembangkan keterampilan social dan 

keterampilan berpikir. 

 

2.3.3 Sintaks Proses Pembelajaran PBL 

Menurut Ibrahim & Nur sebagaimana dikutip oleh Trianto (2007: 71 – 72) 

terdiri dari lima langkah utama yang dimulai dengan guru memperkenalkan siswa 

dengan suatu situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil 

kerja siswa. Kelima langkah tersebut adalah sebagai berikut. 
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(1) Tahap 1, orientasi siswa pada masalah. 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang 

dibutuhkan, mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk 

memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan 

masalah yang dipilih. 

(2) Tahap 2, mengorganisasi siswa untuk belajar. 

Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas 

belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. 

(3) Tahap 3, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok.  

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen, untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalah. 

(4) Tahap 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang 

sesuai seperti laporan, video, dan model serta membantu mereka untuk 

berbagi tugas dengan temannya. 

(5) Tahap 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. 

 

2.4 Pembelajaran Ekspositori 

Pembelajaran ekpositori menurut Suyitno sebagaimana dikutip Sawitri 

(2011: 28-29) adalah cara penyampaian pembelajaran dari seorang guru kepada 
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peserta didik di dalam kelas dengan cara berbicara di awal pelajaran, 

menerangkan materi dan contoh soal disertai tanya jawab. Peserta didik tidak 

hanya mendengar dan membuat catatan, guru bersama peserta didik berlatih 

menyelesaikan soal latihan dan peserta didik bertanya kalau belum mengerti. 

Guru dapat memeriksa pekerjaan peserta didik secara individual, menjelaskan lagi 

kepada peserta didik secara individual atau klasikal. Peserta didik mengerjakan 

latihan sendiri atau dapat bertanya pada temannya atau diminta guru untuk 

mengerjakan di papan tulis. Meskipun terpusatnya kegiatan pembelajaran masih 

terpusat kepada guru, tetapi dominasi guru sudah banyak berkurang.  

 

2.5 Tinjauan Materi Pecahan 

Pecahan merupakan salah satu materi penting yang diajarkan di SD 

maupun SMP setelah peserta didik memahami konsep bilangan bulat. Menurut 

Negoro &  Harahap (1998: 248) menyebutkan bahwa pecahan adalah bilangan 

yang menggambarkan bagian dari suatu keseluruhan, bagian dari suatu daerah, 

bagian dari suatu benda atau bagian dari suatu himpunan. Bilangan yang dapat 

dinyatakan dalam bentuk 
𝑎

𝑏
, dengan a dan b adalah bilangan pecah, 𝑏 ≠ 0. 

Bilangan a disebut pembilang, b disebut penyebut. (Nuharini, 2008: 41; Manik: 

2009: 25). Bentuk pecahan seperti yang diungkapkan  Negoro &  Harahap (1998: 

250) antara lain pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal dan persen. 

Secara umum menurut Manik (2009: 27), pecahan biasa dan pecahan 

campuran dapat dituliskan yaitu untuk suatu bilangan pecah 
𝑎

𝑏
 dengan 𝑏 ≠ 0 



 

 

37 

 

1. Jika a < b, maka 
𝑎

𝑏
 disebut pecahan murni 

2. Jika a > b, maka 
𝑎

𝑏
 disebut pecahan tidak murni 

3. Jika 𝑚
𝑐

𝑑
 dengan m bilangan cacah dan 

𝑐

𝑑
 pecahan biasa, maka 𝑚

𝑐

𝑑
 disebut 

pecahan campuran. 

Sebarang pecahan 
𝑎

𝑏
 dengan 𝑎, 𝑏 ≠ 0 dapat disederhanakan dengan berlaku 

𝑎

𝑏
=

𝑎 :𝑝

𝑏 :𝑝
, dimana p≠ 0, dan diperoleh bentuk paling sederhana dari bentuk pecahan 

biasa jika p adalah Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) dari p dan q (Nuharini, 

2008: 43). Menurut Nuhairini (2008: 41), pecahan senilai adalah pecahan-pecahan 

yang bernilai sama. Pecahan-pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalikan 

atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Secara 

umum pecahan senilai dapat dituliskan yaitu jika diketahui pecahan 
𝑎

𝑏
 dengan 

𝑎, 𝑏 ≠ 0 maka berlaku 
𝑎

𝑏
=

𝑎×𝑝

𝑏×𝑝
 atau 

𝑎

𝑏
=

𝑎 :𝑞

𝑏 :𝑞
 , p dan q bilangan bulat positif.  

Pecahan campuran 𝑐
𝑎

𝑏
 dengan 𝑎, 𝑏, 𝑐 ≠ 0 dapat dinyatakan dalam bentuk 

pecahan biasa  
 𝑏×𝑐 +𝑎

𝑏
. Apabila bentuk pecahan biasa atau campuran akan 

dinyatakan ke dalam bentuk pecahan desimal, maka dapat mengubah penyebutnya 

menjadi 10, 100, 1.000, 10.000, dan seterusnya atau dengan membagi pembilang 

dengan penyebutnya. Bentuk pecahan desimal dapat diubah menjadi bentuk 

pecahan  biasa atau campuran dengan menguraikan bentuk panjangnya terlebih 

dahulu. Bentuk pecahan biasa dapat diubah ke bentuk persen dapat dilakukan 

dengan mengubah pecahan semula menjadi pecahan senilai dengan penyebut 100. 

Jika hal itu sulit dikerjakan maka dapat dilakukan dengan mengalikan pecahan 
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tersebut dengan 100%. Adapun untuk mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan 

biasa atau campuran, dapat dilakukan dengan mengubah pecahan tersebut menjadi 

perseratus, kemudian disederhanakan. (Nuharini, 2008: 51-54) 

Operasi penjumlahan pada pecahan biasa yang penyebutnya sama, dapat 

dilakukan dengan menjumlahkan pembilang-pembilangnya sementara 

penyebutnya tetap. Misalnya 
𝑎

𝑐
+

𝑏

𝑐
=

𝑎+𝑏

𝑐
, untuk a, b, dan c bilangan bulat dan 

𝑐 ≠ 0. Penjumlahan bilangan pecah yang penyebutnya tidak sama dapat dilakukan 

dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu dengan mencari 

KPK dari penyebutnya kemudian pembilangnya dijumlahkan. Pengurangan 

bilangan pecah yang penyebutnya sama dapat dilakukan dengan cara yang sama 

seperti penjumlahan bilangan pecahan yaitu mengurangkan pembilang-

pembilangnya, sementara penyebutnya tetap. Secara umum dapat dituliskan 

bahwa untuk sebarang pecahan 
𝑎

𝑏
 dan 

𝑐

𝑏
  dengan 𝑏 ≠ 0, berlaku 

𝑎

𝑏
−

𝑐

𝑏
=

𝑎−𝑐

𝑏
. 

Adapun pecahan-pecahan yang penyebutnya tidak sama dapat dilakukan dengan 

menyamakan penyebutnya terlebih dahulu yaitu dengan mencari KPK dari 

penyebutnya, kemudian dilakukan pengurangan terhadap pembilang-

pembilangnya. Sedangkan pengurangan bilangan pecahan dapat dilakukan dengan 

cara mengurangkan bilangan bagian bilangan bulat dan bagian bilangan 

pecahannya secara terpisah dahulu. Penjumlahan benutk pecahan campuran harus 

dilakukan adalah menjumlahkan bagian bilangan bulat dan bagian bilangan pecah 

secara terpisah. (Manik, 2009: 34-36) 
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Hal yang perlu diperhatikan dalam pejumlahan dan pengurangan pada 

pecahan desimal adalah letak lajur perseratusan, persepuluhan, satuan, puluhan, 

ratusan dan sebagainya (Manik, 2009: 51). Nilai tempat yang sama diletakkan 

dalam satu lajur atau kolom, misalnya perseratusan diletakkan dalam satu lajur. 

Operasi hitung yang dilakukan akan lebih mudah dengan cara pengerjaan 

bersusun. Hasil kali bilangan desimal menurut Nuharini (2008: )diperoleh dengan 

cara mengalikan bilangan tersebut seperti mengalikan bilangan bulat. Banyak 

desimal hasil kali bilangan-bilangan desimal diperoleh dengan menjumlahkan 

banyak tempat desimal dari pengali-pengalinya.  Sedangkan operasi hitung 

pembagian pada pecahan desimal dapat dilakukan dengan mengubah bentuk 

pecahan desimal menjadi pecahan biasa lalu melakukan operasi hitung pembagian 

pecahan biasa. 

Sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pecahan sama dengan sifat-sifat 

penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Sifat pada operasi hitung 

penjumlahan bilangan bulat menurut Nuharini (2008: 67) yaitu untuk setiap a, b, 

dan c merupakan bilangan bulat maka berlaku: 

(1) sifat tertutup: 𝑎 + 𝑏 = 𝑐 ; 

(2) sifat komutatif: 𝑎 + 𝑏 = 𝑏 + 𝑎; 

(3) sifat asosiatif:  𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 𝑎 +  𝑏 + 𝑐 ; 

(4) bilangan 0 adalah unsur identitas pada penjumlahan: 𝑎 + 0 = 0 + 𝑎 = 𝑎 

(5) invers dari a  adalah –a dan invers dari –a adalah a sedemikian sehingga 

𝑎 +  −𝑎 = (−𝑎) + 𝑎 = 0. 
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Sifat tersebut di atas berlaku pula pada pengurangan karena merupakan kebalikan 

dari pengurangan. Sifat-sifat tersebut juga berlaku untuk penjumlahan dan 

pengurangan pecahan yang berarti sifat tersebut berlaku jika a, b, dan c 

merupakan pecahan.  

Secara umum operasi perkalian pecahan dapat dituliskan untuk sebarang 

pecahan 
𝑎

𝑏
 dan 

𝑐

𝑑
, dengan 𝑏 ≠ 0  dan 𝑑 ≠ 0, maka 

𝑎

𝑏
×

𝑐

𝑑
=

𝑎×𝑐

𝑏×𝑑
. Jika terdapat 

pecahan campuran, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengubah 

bentuk pecahan campuran tersebut menjadi bentuk pecahan biasa. Perkalian 

pecahan campuran berlaku 𝑝
𝑎

𝑏
× 𝑞

𝑐

𝑑
=  

𝑝×𝑏+𝑐

𝑏
 ×  

𝑞×𝑑+𝑐

𝑑
  dengan 𝑏, 𝑑 ≠ 0. 

Adapun pembagian pecahan merupakan kebalikan dari operasi perkalian yaitu 

untuk pecahan 
𝑎

𝑏
 dan 

𝑐

𝑑
 ,  𝑏, 𝑐,𝑑 ≠ 0, maka berlaku 

𝑎

𝑏
:
𝑐

𝑑
=

𝑎

𝑏
×

𝑑

𝑐
=

𝑎𝑑

𝑏𝑐
. (Manik, 

2009: 39-41) 

Sifat-sifat perkalian pada pecahan sama dengan sifat-sifat perkalian pada 

bilangan bulat menurut Nuharini (2008: 60), yaitu untuk setiap bilangan bulat a, 

b, dan c berlaku:  

(a) sifat tertutup: 𝑎 × 𝑏 = 𝑐; 

(b) sifat komutatif: 𝑎 × 𝑏 = 𝑏 × 𝑎; 

(c) sifat asosiatif:  𝑎 × 𝑏 × 𝑐 = 𝑎 ×  𝑏 × 𝑐 ; 

(d) sifat distribusi perkalian terhadap penjumlahan: 𝑎 ×  𝑏 + 𝑐 =  𝑎 × 𝑏 +

 𝑎 × 𝑐 ; 

(e) sifat distribusi perkalian terhadap pengurangan: 𝑎 ×  𝑏 − 𝑐 =  𝑎 × 𝑏 −

 𝑎 × 𝑐 . 
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2.6 Media Pembelajaran Pohon Matematika 

Proses pembelajaran yang dilakukan seringkali menggunakan media 

pembelajaran untuk melakukan proses transfer informasi atau pesan bahkan 

digunakan membentuk pemahaman konsep peserta didik. Menurut Arsyad (2004: 

3) menyebutkan bahwa media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah 

berarti “tengah”, perantara atau pengantar, serta media dalam bahasa Arab adalah 

perantara (wasaail) atau pengatar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. 

Menurut Santyasa (2007: 2) mendefinisikan media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), 

sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam 

kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Pesan yang disampaikan melalui 

media dalam bentuk isi atau materi pengajaran harus dapat diterima oleh penerima 

pesan (peserta didik), dengan menggunakan salah satu ataupun gabungan 

beberapa alat indera mereka.  

Yunus dalam bukunya At-tarbiyatu wa At-ta’liim (Arsyad, 1994: 16) 

mengungkapkan media pembelajaran yang paling besar pengaruhnya bagi indera 

dan lebih dapat menjamin pemahaman. Orang yang mendengarkan saja tidaklah 

sama tingkat pemahamannya dan lamanya bertahan apa yang dipahaminya 

dibandingkan dengan mereka yang melihat, atau melihat dan mendengarnya. 

Menurut Ibrahim sebagaimana dikutip oleh Arsyad (1994: 16) menyebutkan 

bahwa media pembelajaran membawa dan membangkitkan rasa senang dan 

gembira bagi peserta didik dan memperbarui semangat mereka, membantu 

memantapkan pengetahuan peserta didik serta menghidupkan pelajaran. 
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Proses berpikir yang akan diasah dalam penelitian ini adalah pola berpikir 

divergen. Visualisasi yang digunakan dalam pengembangan pola berpikir 

divergen tersebut adalah menggunakan pola pohon yang berbentuk menyebar dan 

menjari di bagian cabang dan daun. Visualisasi ini diwujudkan dalam media 

pembelajaran Pohon Matematika yang membantu dalam penggunaan pendekatan 

PBL dalam proses pembelajaran. Pohon Matematika ini digunakan untuk 

mengantarkan pembentukan pemahaman konsep materi dan pemberian soal pada 

peserta didik. Pemberian soal pada penelitian ini menggunakan pendekatan open-

ended karena menurut Kwon et al. (2006) pendekatan tersebut dapat melatih 

berpikir kreatif dalam Matematika. Pohon Matematika menjadi salah satu tes 

untuk mengukur kreativitas peserta didik yang dalam penelitian ini difokuskan 

pada berpikir kreatif matematik. 

Pohon Matematika merupakan media pembelajaran matematika berupa 

gambar pohon dua dimensi yang tersusun dari batang, ranting, dan daun. Fungsi 

dari masing-masing bagian dari pohon matematika dalam proses pembentukan 

pemahaman konsep materi yaitu batang digunakan sebagai judul materi yang 

sedang dibahas, ranting diisi dengan submateri, sedangkan daun adalah detail 

pokok bahasan dari submateri. Fungsi bagian pohon matematika saat pemberian 

soal yaitu batang berisi judul materi, ranting berisi soal yang harus diselesaikan 

peserta didik,  dan daun berisi jawaban-jawaban yang didapatkan peserta didik 

dalam penyelesaian soal yang diberikan kepada mereka.  
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Gambar 2.2 Contoh Pola dan Struktur Pohon Matematika 

Langkah penyusunan Pohon Matematika yaitu sebagai berikut: 

(1) Mempersiapkan bahan dasar yaitu kertas Asturo atau manila berwarna. Kertas 

tersebut digunakan untuk beberapa bagian yaitu background (alas) dan bagian 

struktur pohon.  

(a) Background (alas) 

Fungsi kertas tersebut untuk meletakkan gambar struktur pohon 

Matematika. Diusahakan warna yang digunakan adalah warna yang 

menarik dan kontras dengan warna kertas yang akan digunakan pada 

struktur pohon. Misalnya warna merah dan biru. 

(b) Struktur pohon matematika 

Warna kertas yang dipilih diusahakan seperti warna yang dimiliki sebuah 

pohon. Misalnya hijau untuk warna daun dan coklat untuk ranting.  

(2) Membentuk pola bagian pohon seperti daun dan batang dari bahan kertas 

yang telah disediakan untuk struktur pohon matematika. Tempelkan bagian 

batang di kertas background. Bagian daun disiapkan sebagai media 

menuangkan ide bagi peserta didik. 
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(3) Menyiapkan kartu soal dan bank soal yang mempunyai tipe mengasah 

kemampuan berpikir kreatif sekaligus pemecahan masalah. Selain itu, 

alternatif jawaban dari kartu soal pun harus dipersiapkan sehingga dapat 

dilakukan penilaian hasil penyelesaian masalah dari peserta didik. 

(4) Bagian batang diberi tulisan judul materi atau subbab materi yang akan 

dibahas. 

(5) Bagian ranting ditempelkan kartu soal yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

(6) Pohon matematika siap digunakan sebagai media pembelajaran Matematika. 

Setelah media pembelajaran tersebut telah disiapkan, berikut ini merupakan 

langkah penggunaan media pembelajaran Pohon Matematika. 

(1) Mengorganisir kelas sesuai dengan pendekatan ataupun model pembelajaran 

yang akan digunakan dan peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok. 

Pohon Matematika ini lebih sesuai digunakan untuk pendekatan atau model 

pembelajaran yang menggunakan sistem kelompok. 

(2) Tiap kelompok dibagikan satu lembar kertas asturo atau manila berwarna 

yang sudah tertempel pola batang pohon tanpa daun yang telah dipersiapkan 

guru sebelum pembelajaran dimulai. 

(3) Guru memberikan penjelasan mengenai materi maupun aturan penggunaan 

Pohon Matematika tersebut.  

(4) Peserta didik diperbolehkan untuk menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan guru yang ada di Pohon Matematika dengan menuangkan ide-ide 

dan berbagai alternatif solusi yang mereka temukan di kertas berpola daun 

yang telah guru siapkan. 
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(5) Guru melanjutkan sintaks pembelajaran sesuai dengan pendekatan atau model 

pembelajaran yang digunakan. Jika dalam penelitian ini digunakan PBL, 

maka dari awal penggunaan Pohon Matematika ini digunakan untuk 

mendukung hal-hal yang ada dalam sintaks pembelajaran PBL. 

Beberapa aturan yang dapat disampaikan ke peserta didik tentang penggunaan 

media pembelajaran Pohon Matematika yaitu sebagai berikut. 

(1) Bagian batang merupakan judul materi atau submateri yang akan dibahas. 

(2) Bagian ranting berisi kartu soal yang diberikan kepada peserta didik untuk 

dicari dan ditemukan alternatif-alternatif solusi dari permasalahan yang 

diberikan. 

(3) Bagian daun merupakan media peserta didik menuangkan ide atau jawaban 

mereka. Semakin banyak daun yang mampu mereka tempelkan untuk setiap 

permasalahan yang diajukan maka semakin banyak pula nilai yang akan 

mereka kumpulkan. Ketika ada jawaban yang tidak tepat maka daun tersebut 

gugur dan tidak menambah nilai mereka. 

(4) Di akhir pembelajaran, dihitung jumlah daun yang masih bertahan menempel 

di Pohon Matematika  untuk masing-masing kelompok. Kelompok yang 

mampu mengumpulkan daun terbanyak yang masih tertempel di Pohon 

Matematika maka mendapatkan nilai tertinggi di kelas. 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Berikut hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan 

menjadi salah satu yang berperan dalam penyusunan kerangka berpikirnya. 
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(1) Hasil penelitian dari Lestariningsih tahun 2008 menyimpulkan bahwa (1) 

hasil belajar matematika siswa yang belajar dengan menggunakan media 

pohon matematika lebih tinggi daripada hasil belajar matematika peserta 

didik metode pembelajaran ekspositori, (2) pembelajaran dengan pohon 

matematika memungkinkan peserta didik untuk menyelesaikan masalah 

dengan bermacam-macam interpretasi, metode penyelesaian atau jawaban 

masalah sehingga kreativitas peserta didik dapat berkembang, (3) 

pembelajaran dengan pohon matematika disukai peserta didik.  

(2) Hasil penelitian dari Aini (2010) menunjukkan bahwa penerapan media 

Pohon Matematika pada peserta didik kelas VIIIF SMP Negeri 7 Malang 

pada sub pokok bahasan volume kubus dan balok dapat terlaksana dengan 

baik dengan persentase keterlaksanaan semakin meningkat selama siklus I 

dan II. Kemampuan berpikir kreatif peserta didik mengalami peningkatan 

sebesar 12,361 % dari 68.958 % pada siklus I menjadi 81,319 % pada siklus 

II. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dan menggunakan 

metode pembelajaran kooperatif. 

(3) Hasil penelitian dari Mustakim dalam tesisnya tahun 2009 menyimpulkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa berkorelasi dan berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa, dengan memenuhi persamaan Y = 35,862 + 12,862X. 

Besarnya pengaruh kemampuan berpikir kreatif siswa terhadap prestasi 

belajar siswa sebesar 59,9%. Kemampuan berpikir kreatif siswa setelah 

pembelajaran dengan model pembelajaran pemecahan masalah menggunakan 
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perangkat pengembangan peningkatannya 20 % karena yang meningkat 

hanya 4 siswa dari 20 siswa yang meningkat kemampuan berpikir kreatifnya. 

(4) Hasil penelitian dari Hermawan tahun 2007 menyimpulkan bahwa model 

pembelajaran berbasis masalah cukup efektif untuk meningkatkan 

kemampuan penalaran dan secara umum siswa memberikan respon cukup 

positif terhadap PBL. 

(5) Hasil penelitan oleh Komala (2006), Suhana (2007), Herisyanti (2007), 

Ratnaningsih (2004), Agustiani (2005) sebagaimana dikutip oleh Mustakim 

(2009: 48-49) dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika dengan 

pendekatan berbasis masalah dapat meningkatkan (1) kemampuan berpikir 

kritis peserta didik, (2) kemampuan berpikir analitis peserta didik, (3) 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik, (4) kemampuan berpikir tingkat 

tinggi matematik siswa, keterlibatan peserta didik, belajar mandiri dan sikap 

yang positif, (5) kemampuan berpikir kreatif dan sikap kreatif peserta didik. 

(6) Hasil penelitian dari Awang & Ramly tahun 2008 menyimpulkan bahwa PBL 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional. 

(7) Hasil penelitian dari Siswono tahun 2009 dan dipublikasikan tahun 2011 

menjelaskan beberapa karakter dari lima level berpikir kreatif matematik 

peserta didik dengan level antara 0 sampai dengan 4. Hal tersebut didasarkan 

pada fluency, flexibility dan novelty in mathematical problem solving and 

problem posing dan diuraikan sebagai berikut: 
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Students at level 4 fulfilled three components of creative thinking 

indicators; level 3 fulfilled two components, flexibility and fluency, 

or novelty and fluency. Students at level 2 only satisfied one aspect 

that is flexibility or novelty, and at level 1 only satisfied a fluency 

aspect. Students at level 0 did not fulfill all components. 

  

(8) Hasil penelitian dari Bahar & Maker (2011) mengungkapkan hubungan antara 

kreatif dan hasil matematika peserta didik dengan penilaian yang digunakan 

untuk mengukur kreativitas matematika sebagai berikut: 

…was used to measure originality, flexibility, and elaboration 

(OFE), fluency, and total mathematical creativity (TMC) as 

indexes of students’ mathematical creativity.Using Pearson 

correlations, authors found significant relationships among all 

the measures of creativity (fluency, OFE, and TMC) and between 

all the indices of creativity and both the measures of mathematics 

achievement. Using multiple regression the authors found that 

OFE, fluency, and TMC explained from 41% to 60% of the 

variance in mathematical achievement scores across all indices of 

creativity and both achievement tests. Using ANOVA, authors 

found that both mathematical creativity and mathematical 

achievement increased across grade levels, but the Pearson 

correlations by grade level showed that these increases were not 

linear. 

 

2.8 Kerangka Berpikir 

Tantangan di era globalisasi menuntut peningkatan kompetensi sebagai 

salah satu aspek penilaian kualitas sumber daya manusia. Penyelesaian 

permasalahan yang muncul tidak hanya dibutuhkan kemampuan kognitif saja 

namun dibutuhkan motivasi kuat dan kreativitas. Keseimbangan kecerdasan yang 

dimiliki manusia (IQ, EQ, SQ) dan kemampuan yang mengiringinya diperlukan 

untuk mendukung dalam meraih kesuksesan dan resistensi seseorang dalam 

menghadapi tantangan dan tuntutan zaman.  
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Masalah akan senantiasa muncul dalam kehidupan manusia. Sesuatu 

merupakan masalah bagi seseorang apabila sesuatu itu baru dan sesuai dengan 

kondisi yang memecahkan masalah, dan kondisi yang memecahkan masalah 

memiliki pengetahuan prasyarat (Ruseffendi, 1991:169). Persoalan menjadi 

masalah bagi seseorang apabila orang tersebut (1) mampu menyelesaikan tetapi 

tidak menggunakan cara atau algoritma yang rutin,( 2) mempunyai siapan untuk 

menyelesaikan (mental, pengetahuan), (3) ada niat untuk menyelesaikan 

(Ruseffendi, 1991: 336). Pemecahan masalah melibatkan kerja mental untuk 

menaklukkan hambatan yang menghadang jalan untuk mencapai sebuah tujuan. 

Adanya masalah dan upaya pemecahan masalah tersebut menghasilkan 

pengalaman, pemahaman dan pengetahuan baru yang kemudian akan membetuk 

pola pikir seseorang. Hal ini membutuhkan sebuah proses berpikir dan belajar. 

Motivasi dan kreativitas dapat menjadi kunci sukses penyelesaian atau pemecahan 

masalah. 

Menurut Buchori sebagaimana dikutip oleh Trianto (2007: 1) bahwa 

pendidikan yang baik tidak hanya mempersiapkan peserta didik untuk meraih 

sesuatu profesi atau jabatan tetapi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi 

dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang berhasil dengan baik tidak hanya 

dapat menciptakan manusia yang unggul dalam kemampuan kognitif saja tetapi 

memiliki nilai dan sikap yang luhur, motivasi kuat dan kreatif solutif. Orang 

kreatif akan mampu melakukan sesuatu yang baru dan tidak hanya mengulang apa 

yang telah dikerjakan oleh generasi sebelumnya. Orang yang memiliki kreativitas 

yang tinggi akan lebih mudah dalam mengatasi masalah kehidupannya, karena 
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permasalahan dapat dipecahkan melalui berbagai macam solusi. Berpikir kreatif 

identik dengan berpikir divergen. Berpikir kreatif perlu diasah agar meningkatkan 

kreativitas sehingga memudahkan dalam menyelesaikan masalah karena kita akan 

menemui sebuah permasalahan dengan banyak alternatif jalan penyelesaian. 

Beberapa hasil penelitian tentang PBL mengungkapkan bahwa PBL dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Salah satunya adalah hasil penelitian 

Awang & Ramly (2008) menyimpulkan bahwa PBL dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. 

Kemampuan berpikir kreatif matematik juga dapat didorong dengan penggunaan 

Pohon Matematika. Beberapa penelitian yang dilakukan di daerah Malang 

menunjukkan penggunaan media pembelajaran Pohon Matematika dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematik. Penelitian penggunaan 

Pohon Matematika tersebut diantaranya dilakukan oleh Lestariningsih (2008) dan  

Aini (2010) yang menyimpulkan adanya peningkatan kemampuan berpikir kreatif 

peserta didik. 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Tarub yang terletak di Desa 

Bulakwaru, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Populasi dalam penelitian ini 

adalah kelas VII di SMP Negeri 2 Tarub. Subjek penelitian ini adalah peserta 

didik Sekolah Menengah Pertama kelas VII yang merupakan usia remaja berusia 

antara 13 – 15 tahun. Menurut Piaget dalam Stenberg (2008: 126), perkembangan 

kognitifnya berada tahap operasi formal yang muncul di usia antara 11 – 15 tahun 

yang mempunyai karakter berpikir abstrak, idealistik dan logis. Remaja pada 

tahap ini tidak lagi terbatas pada pengalaman yang konkret sebagai titik tolak 
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pemikirannya. Mereka juga memiliki penalaran hipotesis deduktif yaitu 

kemampuan mengembangkan hipotesis atau dugaan mengenai bagaimana 

memecahkan masalah dan melakukan deduksi terhadap langkah terbaik yang 

harus diikuti untuk memecahkan masalah.  

Menurut Bell (1981: 102) berdasarkan teori kognitif dan Piaget, 

pembelajaran pada peserta didik SMP khususnya matematika sebagai berikut:  

…enjoy working with diagram, models, and other physical devices; 

they need to relate new abstract concepts to physical reality and 

their own experiences. New topics in mathematics should be 

introduced through concrete examples, and intuition an 

experimentatation should play a large part in teaching strategies 

for new principles and concepts. 

 

Berdasarkan uraian di atas, PBL berbantuan media pembelajaran Pohon 

Matematika diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan 

berpikir kreatif matematik peserta didik Sekolah Menengah Pertama. Kerangka 

berpikir dari penelitian ini dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Bagan Kerangka Berpikir Penelitian 
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2.9 Hipotesis 

(1) Adanya perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematik antara peserta 

didik yang memperoleh PBL berbantuan media pembelajaran Pohon 

Matematika dan peserta didik yang memperoleh pembelajaran ekspositori. 

(2) Peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik yang 

memperoleh PBL berbantuan media pembelajaran Pohon Matematika lebih 

baik dibandingkan dengan kemampuan berpikir kreatif matematik peserta 

didik yang memperoleh pembelajaran ekspositori. 

(3) Kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik mencapai ketuntasan 

sesuai dengan nilai KKM yang diterapkan di SMP Negeri 2 Tarub yaitu 

minimal 85% peserta didik mencapai nilai minimal 65 setelah mengikuti 

pembelajaran matematika dengan PBL berbantuan media pembelajaran 

Pohon Matematika. 

(4) Adanya sikap positif dari peserta didik terhadap PBL berbantuan media 

pembelajaran Pohon Matematika. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain yang 

digunakan adalah true experimental design. Peneliti dalam penelitian ini 

memberikan perlakuan pada kelompok eksperimen dengan melakukan 

pembelajaran Matematika dengan menggunakan PBL berbantuan media 

pembelajaran Pohon Matematika, sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok 

yang melakukan pembelajaran Matematika dengan menggunakan pembelajaran 

ekspositori. Tes kemampuan awal dilakukan sebelum pemberian perlakuan. 

Setelah dikenai perlakuan yang berbeda, maka diberikan tes kemampuan akhir. 

Adapun gambaran desain penelitian ini sebagai berikut. 

 

 

Keterangan: 

R  = kelas eksperimen dan kontrol diambil secara random 

O1  =  kelas eksperimen dan kontrol diobservasi dengan tes kemampuan awal 

untuk mengetahui kemampuan awal berpikir kreatif matematik 

O2  = kelas eksperimen dan kontrol diobservasi dengan tes kemampuan akhir 

untuk mengetahui kemampuan akhir berpikir kreatif matematik 

X  =  perlakuan penelitian berupa penerapan PBL berbantuan Pohon Matematika 

–   = perlakuan penelitian berupa penerapan pembelajaran konvensional 

R  O1  X  O2 

R  O1  –  O2 
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Tes kemampuan awal digunakan untuk mendapatkan data awal peserta 

didik sehingga memperlihatkan bahwa dua kelas yang terpilih sebagai kelas 

kontrol dan eksperimen bermula dari kemampuan yang sama. Tes kemampuan 

awal ini dilakukan sebelum PBL berbantuan Pohon Matematika diberikan. Tes 

kemampuan akhir digunakan untuk mendapatkan data akhir yang menunjukkan 

kemampuan berpikir kreatif matematik setelah serangkaian kegiatan eksperimen 

selesai. Tes kemampuan akhir dilaksanakan di akhir pembahasan materi.  

 

3.2 Subjek Penelitian 

Menurut Sugiyono (2008: 80) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Sedangkan 

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VII SMP Negeri 2 Tarub 

Tahun Ajaran 2011/2012 yang berlokasi di Desa Bulakwaru, Kecamatan Tarub, 

Kabupaten Tegal.  Penentuan sampel digunakan teknik simple random sampling 

karena memperhatikan peserta didik mendapat materi berdasarkan kurikulum 

yang sama, duduk pada tingkat kelas yang sama, jumlah peserta didik rata-rata 

tiap kelas sama, dan penempatan peserta didik tidak berdasarkan ranking. Sampel 

yang terpilih dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VII E dan VII F SMP 

Negeri 2 Tarub. Kelas VII E terpilih menjadi kelas eksperimen dan kelas VII F 

terpilih menjadi kelas kontrol.  
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3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008: 38). 

Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu variabel independen 

atau variabel bebas dan variabel dependen atau variabel terikat. Variabel 

independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Sedangkan variabel dependen 

adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, adanya variabel 

independen.  

Penelitian ini merumuskan empat hipotesis dari rumusan masalah yang 

diajukan. Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah “Adanya perbedaan 

kemampuan berpikir kreatif matematik antara peserta didik yang memperoleh 

PBL berbantuan media pembelajaran Pohon Matematika dan peserta didik yang 

memperoleh pembelajaran ekspositori”. Variabel penelitiannya terdiri dari jenis 

model pembelajaran sebagai variabel independen, sedangkan variabel 

dependennya adalah kemampuan berpikir kreatif matematik. Hipotesis kedua dari 

penelitian ini adalah “peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematik peserta 

didik yang memperoleh  PBL berbantuan media pembelajaran Pohon Matematika 

lebih baik dibandingkan dengan kemampuan berpikir kreatif matematik peserta 

didik yang memperoleh pembelajaran ekspositori”. Variabel penelitiannya terdiri 

dari jenis model pembelajaran sebagai variabel independen, sedangkan variabel 

dependennya adalah kemampuan berpikir kreatif matematik. 
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Hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah “Kemampuan berpikir kreatif 

matematik peserta didik mencapai ketuntasan sesuai dengan nilai KKM yang 

diterapkan di SMP Negeri 2 Tarub yaitu minimal 85% peserta didik mencapai 

nilai minimal 65 setelah mengikuti pembelajaran matematika dengan PBL 

berbantuan media pembelajaran Pohon Matematika”. Variabel independen dalam 

hipotesis ini adalah kemampuan berpikir kreatif matematik. Hipotesis keempat 

dalam penelitian ini adalah “Adanya respon positif dari sikap peserta didik 

terhadap PBL berbantuan media pembelajaran Pohon Matematika”. Variabel 

independen  pada hipotesis keempat adalah PBL berbantuan media pembelajaran 

Pohon Matematika dan sikap peserta didik sebagai variabel dependennya. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1. Metode Tes 

Jenis soal yang menjadi instrumen tes merupakan soal yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik sehingga 

digunakan bentuk tes uraian. Tes ini dikembangkan berdasarkan indikator 

kemampuan berpikir kreatif yang terdiri dari kelancaran (fluency), keluwesan 

(flexibility), kerincian (elaboration), dan orisinalitas (originality).   

Tes yang dilakukan meliputi tes kemampuan awal dan tes kemampuan 

akhir berpikir kreatif matematik. Tes kemampuan awal digunakan untuk 

mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematik yang dimiliki peserta didik 

sebelum diberikan perlakuan yang berbeda untuk tiap kelas. Tes kemampuan 

akhir digunakan untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematik peserta 
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didik setelah melalui proses pembelajaran menggunakan PBL berbantuan media 

pembelajaran Pohon Matematika untuk kelas eksperimen dan akhir pembelajaran 

untuk kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran ekspositori. Sebelum tes 

diberikan, soal tes kemampuan awal dan akhir berpikir kreatif matematik 

diujicobakan terlebih dahulu. Uji coba tersebut dilakukan untuk mengetahui 

validitas item soal, realibilitas instrumen tes, daya beda soal, serta tingkat 

kesukaran soal.  

3.4.2. Metode Non-Tes 

3.4.2.1 Metode Angket 

Sikap merupakan salah satu bagian dari afektif. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Rudyatmi & Rusilowati (2009: 57), sikap adalah suatu 

predeposisi yang dipelajari untuk merespon secara positif atau negatif suatu objek, 

situasi, konsep atau orang. Cara yang mudah untuk mengetahui sikap peserta 

didik adalah angket atau kuesioner. Angket yang digunakan adalah untuk 

mengetahui sikap yang dimiliki peserta didik terhadap PBL berbantuan media 

pembelajaran Pohon Matematika.  Aspek sikap yang diteliti meliputi sikap peserta 

didik terhadap pembelajaran berbasis masalah, media pembelajaran Pohon 

Matematika serta soal-soal berpikir kreatif matematik yang diberikan ke peserta 

didik.Angket sikap ini disediakan oleh peneliti dan diisi peserta didik. 

3.4.2.2 Metode Observasi 

Metode pengumpulan data dengan observasi menurut Sugiyono (2008: 

145) digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses 

kerja, gejala-gejala alam dan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar. 
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Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengamati aktivitas belajar 

peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung. Observasi tersebut dibantu 

dengan lembar pengamatan aktivitas sehingga aktivitas mereka dapat dilihat dan 

diamati. Aktivitas peserta didik tersebut diamati dan dinilai oleh guru. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

3.5.1 Penyusunan Instrumen 

3.5.1.1. Tes Kemampuan Bepikir Kreatif Matematik 

Menurut Arikunto (2006: 150) tes adalah serentetan pertanyaan atau 

latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 

Langkah-langkah dalam penyusunan instrumen tes sebagai berikut. 

1) Menentukan materi atau pokok bahasan pembelajaran yang akan diteskan. 

Materi yang akan diteskan dalam penelitian ini adalah materi bilangan 

pecahan kelas VII. 

2) Membuat kisi-kisi dan menentukan alokasi waktu mengerjakan soal tersebut. 

3) Menentukan tipe soal. Jenis soal yang digunakan berbentuk tes uraian 

sehingga dapat mengukur kemampuan berpikir kreatif matematik. 

4) Menyusun kalimat soal, jawaban dan penentuan skor jawaban 

5) Mengujicobakan instrument tes yang telah disusun dan menganalisisnya. 

Tes kemampuan berpikir kreatif matematik ini menjadi sumber data yang 

dapat menggambarkan kemampuan kognitif peserta didik. Kemampuan kognitif 

yang diukur adalah kemampuan kognitif yang berkaitan dengan kemampuan 
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berpikir kreatif dalam menyelesaikan tugas ataupun masalah matematika. Hasil 

dari tes ini diharapkan dapat menunjukan adanya pengaruh pendekatan PBL 

berbantuan media pembelajaran Pohon Matematika terhadap kemampuan berpikir 

kreatif matematik.  

3.5.1.2. Angket Sikap 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan mengetahui sikap 

peserta didik terhadap pembelajaran. Skala yang digunakan dalam angket ini 

adalah skala Likert. Menurut Sugiyono (2008: 93) menyebutkan bahwa skala 

Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala Likert oleh Arikunto (2007: 

180) disusun dalam bentuk suatu pernyataan dan diikuti oleh lima respon yang 

menunjukkan tingkatan seperti: 

SS  = sangat setuju 

S = setuju 

TB = tidak berpendapat 

TS = tidak setuju 

STS = sangat tidak setuju 

Angket sikap ini dapat dilihat lebih jelas pada Lampiran 11. 

3.5.1.3. Lembar Observasi Aktivitas 

Lembar observasi aktivitas peserta didik yang digunakan dalam penelitian 

ini disusun berdasarkan pembagian aktivitas belajar menurut Paul B. Dierich 

dalam Sardiman (2006: 101) yaitu sebagai berikut. 
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(1) Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

(2) Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapa, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

(3) Listening activities, sebagai contoh mendengarkan uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

(4) Writing acitivities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin. 

(5) Drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

(6) Motor activities, yang termasuk didalamnya antara lain melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 

beternak. 

(7) Mental activities, sebagai contoh misalnya menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

(8) Emotional activities, seperti misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Aktivitas peserta didik dinilai dan dituangkan di lembar observasi. Lembar 

observasi diisi oleh guru mata pelajaran Matematika kelas yang diamati. Lembar 

observasi penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 12. 

3.5.2 Analisis Uji Coba Instrumen 

3.5.2.1 Validitas Item Soal 

Validitas menurut Arikunto (2006: 168) adalah suatu ukuran yang 

menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Sebuah 
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instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan 

dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Arikunto 

(2007:69) mengungkapkan sebuah tes memiliki validitas jika hasilnya sesuai 

dengan kriteria, dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil tersebut dengan 

kriteria. Teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran tersebut adalah 

teknik korelasi product moment yang dikemukakan oleh Pearson.  

Uji korelasi product moment dengan memakai uji korelasi Pearson pada 

software SPSS digunakan untuk menguji validitas dalam penelitian ini. 

Interpretasi koefisien korelasi tersebut yang berkaitan dengan validitas butir soal, 

menurut Arikunto (2007: 75) dikonsultasikan ke tabel harga kritik r product 

moment sehingga diketahui signifikan tidaknya korelasi tersebut. Jika harga r 

lebih kecil dari harga kritik dalam tabel, maka korelasi tersebut tidak signifikan. 

Oleh karena itu, butir soal dapat dikatakan valid jika rhitung > rtabel. 

3.5.2.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa suatu instrumen 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik (Arikunto, 2006: 178). Uji realibilitas yang dilakukan pada 

penelitian menggunakan cara one shot yang pengukurannya dilakukan pada satu 

waktu, kemudian  dilakukan perbandingan dengan pertanyaan lain atau dengan 

pengukuran korelasi antarjawaban. Pengujian realibilitas pada penelitian ini 

menggunakan bantuan software SPSS dengan uji reliabilitas metode Crobanch 

Alpha. Instrumen dikatakan reliabel jika nilai Crobanch Alpha lebih besar dari 

0,60 (Santosa, 2005: 251).  
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Tabel 3.1. Klasifikasi Koefisien Realibilitas dari Nurgana (Ruseffendi,1998: 144) 

Interval Klasifikasi Koefisien Realibilitas 

𝑟 = 0 Tak berkorelasi 

0 < 𝑟 < 0,20 Rendah sekali 

0,20 ≤ 𝑟 < 0,40 Rendah 

0,4 ≤ 𝑟 < 0,60 Sedang 

0,60 ≤ 𝑟 < 0,80 Tinggi 

0,80 ≤ 𝑟 < 1 Tinggi sekali 

𝑟 = 1 Sempurna 

 

3.5.2.3 Tingkat Kesukaran Soal 

Butir-butir soal tes hasil belajar dapat dinyatakan sebagai butir-butir soal 

yang baik, apabila butir-butir soal tersebut tidak terlalu sukar dan tidak terlalu 

mudah dengan kata lain derajat kesukaran item adalah sedang atau cukup 

(Sudijono, 2009: 370). Menurut Witherington dalam Sudijono (2009: 370), angka 

indeks kesukaran item itu besarnya berkisar antara 0,00 sampai dengan 1,00. 

Semakin besar angka indeks kesukaran item, semakin mudah soal atau butir item. 

Tingkat kesukaran soal menurut Du Bois dalam Sudijono (2009: 371) dapat 

diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut 

𝑃 =
𝑁𝑝

𝑁
 

dengan 

P = proportion = proporsi = difficulty index = angka indeks kesukaran item 
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Np = banyaknya peserta didik yang dapat menjawab dengan benar terhadap butir 

item soal yang diberikan 

N = jumlah peserta didik yang mengikuti tes hasil belajar 

Penafsiran (interpretasi) terhadap angka indeks kesukaran item, Thorndike 

& Hagen dalam bukunya berjudul Measurement and Evaluation in Psychology 

and Education  yang dikutip oleh Sudijono (2009: 372) mengemukakan sebagai 

berikut: 

0,00 ≤ 𝑃 ≤ 0,30 = terlalu sukar 

0,30 < 𝑃 ≤ 0,70 = cukup (sedang) 

0,70 < 𝑃 ≤ 1,00 = terlalu mudah. 

3.5.2.4 Daya Pembeda 

Daya beda soal adalah kemampuan suatu butir soal dapat membedakan 

antara peserta didik yang telah menguasai materi yang ditanyakan dan peserta 

didik yang tidak atau kurang atau belum menguasai materi yang ditanyakan. 

Nilainya berkisar dari -1,00 sampai 1,00. Jika daya beda berharga negatif artinya 

butir soal tersebut lebih banyak dijawab benar oleh siswa pada kelompok bawah 

(BSNP, 2010).  

Nilai tes yang akan diukur daya bedanya, diurutkan total nilainya dari 

yang terbesar. Setelah itu, diambil sampel 27%  dari peserta didik yang mengikuti 

tes untuk kelompok atas dan 27% untuk kelompok bawah. Hal ini disebabkan 

karena berdasarkan bukti-bukti empirik pengambilan subyek sebanyak 27% untuk 

kelompok atas dan 27% untuk kelompok bawah itu telah menunjukkan 

kesensitifannya. (Sudijono, 2009: 387).  
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Penentuan besar kecilnya daya beda butir soal pada soal jenis tes uraian 

menurut BSNP dalam Hidayat & Sutrisno (2011: 51) dapat digunakan rumus 

𝐷 =
𝑥 𝑎𝑡𝑎𝑠 − 𝑥 𝑏𝑎𝑤𝑎 

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠
 

dengan 

D = daya beda butir soal 

x atas  =  rata-rata skor kelompok atas 

x bawah  =  rata-rata skor kelompok bawah 

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠  =  skor maksimum butir soal 

 

Tabel 3.2 Klasifikasi dan Interpretasi Daya Pembeda Soal Berdasarkan Angka 

Indeks Diskriminan Item (D) Menurut Sudijono (2009: 389) 

Besarnya Angka Indeks 

Diskriminan Item (D) 

Klasifikasi Interpretasi 

−1,00 < 𝐷 ≤ 0,00 - Jelek sekali 

0,00 < 𝐷 ≤ 0,20 Poor Lemah sekali (jelek), 

dianggap tidak memiliki daya 

pembeda yang baik 

0,20 < 𝐷 ≤ 0,40 Satisfactory Cukup (sedang) 

0,40 < 𝐷 ≤ 0,70 Good Baik  

0,70 < 𝐷 ≤ 1,00 Excellent Baik sekali 
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3.6 Teknik Analisis Data  

3.6.1 Analisis Data Tes  

3.6.1.1 Uji Normalitas 

Data kemampuan berpikir kreatif matematik di kelas kontrol maupun 

eksperimen di akhir pembelajaran terlebih dahulu diuji normalitasnya. Uji 

kolmogorov smirnov dengan bantuan software SPSS, digunakan untuk melakukan 

uji normalitas ini. Hipotesis yang digunakan sebagai berikut. 

Ho : data terdistribusi normal 

H1 : data tidak terdistribusi normal 

Kriteria uji kolmogorov-smirnov yang digunakan adalah Ho diterima jika nilai 

Asymp.Sig.(2-tailed)> level of significant (∝= 0,05) (Nugroho, 2005: 112).  

3.6.1.2 Uji Homogenitas  

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui seragam tidaknya varians 

sampel-sampel yang akan diambil dari populasi yang sama. Jumlah kelas yang 

diteliti dalam penelitian ini ada dua kelas. Pengujiannya pada penelitian ini 

menggunakan bantuan software SPSS dengan hipotesis sebagai berikut. 

Ho : data populasi bervarian homogen 

H1 : data populasi tidak bervarian homogen 

Kriteria pengujian yang dilakukan yaitu tolak H0 bila harga koefisien F Levene 

lebih dari nilai kritis F tabel pada df1 dan df2 yang sesuai. Apabila menggunakan 

nilai signifikan, tolak H0 bila nilai 𝑆𝑖𝑔.≤  𝛼 yang telah ditentukan (5%). (Wahana 

Komputer, 2007: 83) 
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3.6.1.3 Uji Perbedaan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematik Sebelum 

Dikenakan Perlakuan 

Uji perbedaan ini dilakukan untuk menguji perbedaaan kemampuan 

berpikir kreatif matematik di  kelas kontrol dan eksperimen sebelum dikenakan 

perlakuan penelitian. Data yang digunakan adalah nilai tes kemampuan awal 

berpikir kreatif matematik peserta didik baik di kelas kontrol maupun kelas 

eksperimen. Pengujiannya menggunakan Independent-Sample T-Test berbantuan 

software SPSS. Hasil yang diharapkan adalah tidak menunjukkan adanya 

perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik sebelum 

memperoleh PBL berbantuan Pohon Matematika pada kelas eksperimen, sehingga 

kelas kontrol dan eksperimen berawal dari kemampuan berpikir kreatif matematik 

yang relatif sama.  

Hipotesis statistik yang digunakan sebagai berikut 

𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2  tidak ada perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematik antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum memperoleh PBL 

berbantuan media pembelajaran Pohon Matematika  

𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2 ada perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematik antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sebelum memperoleh PBL 

berbantuan media pembelajaran Pohon Matematika 

Kriteria pengujiannya menurut Nugroho (2005: 33) yaitu H0 diterima apabila 

thitung< ttabel, atau nilai p-value pada kolom sig.(2-tailed) > level of significant (α) 

yang berarti bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara dua kelas tersebut.  
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3.6.1.4 Uji Perbedaan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematik Setelah 

Dikenakan Perlakuan 

Uji perbedaan ini dilakukan untuk menguji hipotesis pertama yang 

menyebutkan adanya perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematik antara 

peserta didik yang memperoleh PBL berbantuan media pembelajaran Pohon 

Matematika dengan peserta didik yang memperoleh pembelajaran ekspositori . 

Data yang digunakan  adalah nilai tes kemampuan akhir berpikir kreatif 

matematik peserta didik baik di kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Uji 

perbedaan kemampuan berpikir kreatif untuk menugji hipotesis pertama ini 

dilakukan dengan  dua kali analisis. Analisis pertama  adalah pengujian perbedaan 

kemampuan akhir kelas kontrol dan eksperimen dengan menggunakan 

Independent-Sample T Test berbantuan software SPSS. Analisis kedua adalah 

pengujian perbedaan  kemampuan berpikir kreatif pada kelas eksperimen antara 

awal dengan akhir pembelajaran setelah dikenakan pembelajaran dengan 

pendekatan PBL berbantuan Pohon Matematika. Uji yang digunakan Paired-

Sample T-Test berbantuan software SPSS.  

Hipotesis statistik yang digunakan pada analisis pertama sebagai berikut: 

𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2  tidak ada perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematik antara 

kelas eksperimen dan kontrol setelah diterapkan PBL berbantuan 

media pembelajaran Pohon Matematika 

𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2 ada perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematik antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol setelah diterapkan PBL berbantuan 

media pembelajaran Pohon Matematika 
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Hipotesis statistik untuk analisis kedua sebagai berikut: 

𝐻0:  𝜇1 = 𝜇2, artinya tidak ada perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematik 

antara sebelum dan setelah  diterapkan PBL berbantuan media 

pembelajaran Pohon Matematika pada kelas eksperimen  

 𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2, artinya ada perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematik antara 

antara sebelum dan setelah diterapkan PBL berbantuan media 

pembelajaran Pohon Matematika pada kelas eksperimen. 

Kriteria pengujian baik pada Independent Sample T-Test maupun Paired 

Sample T-Test menurut Nugroho (2005: 33) yaitu H0 diterima jika thitung< ttabel, 

atau nilai p-value pada kolom sig.(2-tailed) > level of significant (α) yang berarti 

bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara dua kelas tersebut. 

3.6.1.5 Uji Skor Gain Kemampuan Berpikir Kreatif Matematik 

Peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik dilihat 

dengan menggunakan skor gain ternormalisasi yaitu membandingkan skor 

kemampuan awal dengan kemampuan akhir. Rumus skor gain ternormalisasi 

menurut Meltzer dalam Ambarwati (2011: 73) adalah:  

𝑔 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠
 

dimana  

g   = skor gain 

skor postes  = skor yang didapatkan pada posttest 

skor pretes  = skor yang didapatkan padapretest 

skor maks = skor maksimal yang dapat diperoleh 
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Dengan kriteria indeks gain menurut Hake (1999) seperti pada tabel berikut 

Tabel 3.3 Kriteria Skor Gain Ternormalisasi 

No Skor Gain Interpretasi 

1 𝑔 > 0,7 Tinggi 

2 0,3 < 𝑔 ≤ 0,7 Sedang 

3 𝑔 ≤ 0,3 rendah 

 

Selanjutnya untuk mengetahui benar tidaknya peningkatan kemampuan 

berpikir kreatif matematik lebih menyebar di kelas eksperimen daripada kelas 

kontrol perlu diuji secara statistik. Skor gain baik dari kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol  diuji dengan Independent Sample T-Test berbantuan software SPSS. 

Hasil analisis-analisis yang disebutkan di atas diharapkan akan dapat 

menunjukkan pengaruh kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik 

setelah penggunaan PBL berbantuan Pohon Matematika.  

Hipotesis statistik yang digunakan yaitu sebagai berikut: 

𝐻0:  𝜇1 ≤ 𝜇2, artinya peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematik peserta 

didik di kelas eksperimen tidak lebih baik dari kelas kontrol setelah 

pembelajaran yang menggunakan PBL berbantuan media 

pembelajaran Pohon Matematika pada kelas eksperimen  

 𝐻1: 𝜇1 > 𝜇2, artinya peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematik peserta 

didik di kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol setelah 

pembelajaran yang menggunakan PBL berbantuan media 

pembelajaran Pohon Matematika pada kelas eksperimen. 
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Kriteria pengujian baik pada Independent Sample T-Test maupun Paired Sample 

T-Test menurut Nugroho (2005: 33) yaitu H0 diterima jika thitung< ttabel, atau nilai 

p-value pada kolom sig.(2-tailed) > level of significant (α) yang berarti bahwa 

tidak ada perbedaan yang signifikan antara dua kelas tersebut.  

3.6.1.6 Uji Ketuntasan Belajar 

Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu 

kompetensi dasar menurut BSNP (2006: 12) berkisar antara 0-100%. Kriteria 

ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%. Satuan pendidikan harus 

menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat 

kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas kompetensi, serta kemampuan 

sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran.  

Uji ketuntasan belajar dilakukan untuk menguji hipotesis ketiga dalam 

penelitian ini. Data yang akan diuji adalah kemampuan akhir berpikir kreatif 

matematik peserta didik yang kemudian dibandingkan dengan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM).  Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui ketuntasan belajar 

peserta didik di kelas eksperimen setelah mendapatkan PBL berbantuan media 

pembelajaran Pohon Matematika dan kelas kontrol di akhir pembelajaran. 

Ketuntasan belajar pada penelitian ini yang diterapkan SMP Negeri 2 Tarub 

adalah 85% peserta didik mendapatkan nilai minimal 65. Ketuntasan belajar yang 

dinilai terdiri dari ketuntasan individual dan ketuntasan klasikal.  
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3.6.1.6.1  Uji Ketuntasan Individual 

Uji yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui ketuntasan 

belajar peserta didik secara individual  adalah One-Sample T-Test berbantuan 

software SPSS. Test value yang digunakan adalah 65. Nilai 65 merupakan nilai 

minimal yang harus dicapai  peserta didik sehingga dapat dikatakan tuntas 

berdasarkan KKM yang ditetapkan sekolah. Hipotesis yang digunakan sebagai 

berikut. 

𝐻0: 𝜇 = 65, artinya capaian kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik 

sama dengan 65 

 H1: μ ≠ 65, artinya capaian kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik 

tidak sama dengan 65 

Kriteria pengujiannya yaitu  terima H0 jika Sig > α, sebaliknya tolak H0 

jika Sig < α.  Jika menerima H0 berarti rataan pada sampel cukup mewakili untuk 

menyatakan bahwa di populasi sudah mencapai nilai µ0. Sebaliknya kalau 

menolak H0 dan menerima H1  berarti rataan sampel menunjukan bahwa rataan 

populasi sudah mencapai µ0. Dimungkinkan dapat terjadi rataan ada di bawah atau 

di atas µ0 tersebut sehingga perlu dilihat nilai rataan empiris sampel. Apabila 

rataannya mencapai lebih dari  µ0 maka disimpulkan  bahwa rataan populasi sudah 

melebihi  µ0, sebaliknya apabila rataan empiris sampel di bawah µ0 maka rataan 

populasi di bawah µ0 (Sukestiyarno, 2010: 99). Nilai α yang digunakan dalam 

penelitian ini sebesar 5% dan µ0 = 65 yang merupakan nilai minimal yang harus 

dicapai peserta didik agar tuntas sesuai KKM.  
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3.6.1.6.2  Uji Ketuntasan Klasikal 

Uji untuk mengetahui ketuntasan klasikal peserta didik menggunakan uji 

proporsi satu pihak dengan rumus statistik z yang rumusnya sebagai berikut.  

 

𝑧 =

𝑥
𝑛 − 𝜋0

 𝜋0 1 − 𝜋0 
𝑛

 

dengan  

x  =  banyak peserta didik yang tuntas pada kelas eksperimen 

n  = banyaknya seluruh peserta didik pada kelas eksperimen 

𝜋0 =  suatu nilai yang merupakan anggapan atau asumsi tentang nilai proporsi 

populasi, dalam penelitian ini sebesar 85% 

Hipotesis statistik yang digunakan sebagai berikut 

 𝐻0:𝜋 ≥ 𝜋0, artinya capaian kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik 

lebih dari atau sama dengan KKM yang ditetapkan sekolah yaitu 

minimal 85% peserta didik mencapai minimal 65 

 H1:π < π0   artinya capaian kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik 

kurang dari 85% peserta didik mencapai minimal 65 

Kriteria pengujiannya yaitu  jika 𝑍𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ −𝑍(0,5−𝛼) dimana 𝑍(0,5−𝛼) 

diperoleh dari daftar normal baku dengan peluang  0,5−∝  maka keputusan yang 

diambil adalah menolak H0 (Sudjana, 2001: 235). Jika hasil pengujiannya 

menerima H0 berarti kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik telah 

mencapai KKM yaitu minimal 85% peserta didik mencapai minimal 65.  
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3.6.2 Analisis Data Non-Tes 

3.6.2.1 Angket Sikap Peserta Didik 

Angket sikap digunakan untuk menguji hipotesis ketiga tentang respon 

sikap peserta didik terhadap pembelajaran Matematika yang menerapkan PBL 

berbantuan media pembelajaran Pohon Matematika. Analisis yang dilakukan 

bertujuan mengetahui secara rinci arah respon sikap peserta didik terhadap 

pembelajaran matematika dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah 

(PBL), media pembelajaran Pohon Matematika, serta soal berpikir kreatif 

matematik yang diberikan kepada peserta didik. Angket tersebut menggunakan 

skala Likert.  

Penskoran untuk skala Likert dapat dilakukan dengan melakukan konversi 

nilai skala sikap. Konversi ini dilakukan untuk mengkonversi data dengan skala 

Likert agar menjadi data interval. Hasil pengkonversian ini didapatkan skor baru 

untuk tiap alternatif respon pada angket. Skor tersebut kemudian digunakan 

sebagai skor netral pada data penelitian yang didapat dari angket. Skor tersebut 

berguna untuk mengkonversi respon dari sikap peserta didik pada penelitian ini 

sehingga diperoleh skor sikap peserta didik terhadap aspek dan butir penyataan 

yang ada di angket sikap dalam penelitian ini. Penentuan skor tiap alternatif 

respon sikap peserta didik melalui konversi skala sikap yang sebagaimana Azwar 

yang dikutip Budiman (2011: 47) dan dimodifikasi untuk keperluan penelitian ini 

sebagai berikut. 
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Tabel 3.4. Aturan Pemberian Skor Item Skala Sikap 

Untuk pernyataan positif 

No Nilai 
Jenis Respon 

SS S N TS STS 

1 Frekuensi (f) f1 f2 f3 f4 f5 

2 Proporsi (p) 
𝑝1 =

𝑓1

𝑁
 𝑝2 =

𝑓2

𝑁
 𝑝3 =

𝑓3

𝑁
 𝑝4 =

𝑓4

𝑁
 𝑝5 =

𝑓5

𝑁
 

3 Proporsi Kumulatif 

(pk) 

𝑝𝑘1 = 𝑝𝑘2 + 𝑝1 𝑝𝑘2 = 𝑝𝑘3 + 𝑝2 𝑝𝑘3 = 𝑝𝑘4 + 𝑝3 𝑝𝑘4 = 𝑝𝑘5 + 𝑝4 𝑝𝑘5 = 𝑝5 

4 Titik Tengah 

Kumulatif (pkt) 

𝑝𝑘𝑡1

=
𝑝𝑘1 + 𝑝𝑘2

2
 

𝑝𝑘𝑡2

=
𝑝𝑘3 + 𝑝𝑘2

2
 

𝑝𝑘𝑡3

=
𝑝𝑘3 + 𝑝𝑘4

2
 

𝑝𝑘𝑡4

=
𝑝𝑘5 + 𝑝𝑘4

2
 

𝑝𝑘𝑡4 =
𝑝𝑘5

2
 

5 Nilai Zdaft Z1=tabel (pkt1) Z2=tabel (pkt2) Z3=tabel (pkt3) Z4=tabel (pkt4) Z5=tabel (pkt5) 

6 Nilai Zdaft – Z terkecil Za=Z1| Zkecil Zb=Z2 – Zkecil Zc=Z3 – Zkecil Zd=Z4 – Zkecil Ze =Z5 – Zkecil 

7 Pembulatan  Z Za Zb Zc Zd Ze 

8 Skor Za+1 Zb+1 Zc+1 Zd+1 Ze+1 

Untuk pernyataan negatif 

No Nilai 
Jenis Respon 

STS TS N S SS 

1 Frekuensi (f) f1 f2 f3 f4 f5 

2 Proporsi (p) 
𝑝1 =

𝑓1

𝑁
 𝑝2 =

𝑓2

𝑁
 𝑝3 =

𝑓3

𝑁
 𝑝4 =

𝑓4

𝑁
 𝑝5 =

𝑓5

𝑁
 

3 Proporsi Kumulatif 

(pk) 

𝑝𝑘1 = 𝑝𝑘2 + 𝑝1 𝑝𝑘2 = 𝑝𝑘3 + 𝑝2 𝑝𝑘3 = 𝑝𝑘4 + 𝑝3 𝑝𝑘4 = 𝑝𝑘5 + 𝑝4 𝑝𝑘5 = 𝑝5 

4 Titik Tengah 

Kumulatif (pkt) 

𝑝𝑘𝑡1

=
𝑝𝑘1 + 𝑝𝑘2

2
 

𝑝𝑘𝑡2

=
𝑝𝑘3 + 𝑝𝑘2

2
 

𝑝𝑘𝑡3

=
𝑝𝑘3 + 𝑝𝑘4

2
 

𝑝𝑘𝑡4

=
𝑝𝑘5 + 𝑝𝑘4

2
 

𝑝𝑘𝑡4 =
𝑝𝑘5

2
 

5 Nilai Zdaft Z1=tabel (pkt1) Z2=tabel (pkt2) Z3=tabel (pkt3) Z4=tabel (pkt4) Z5=tabel (pkt5) 

6 Nilai Zdaft – Z terkecil Za=Z1 – Zkecil Zb=Z2 – Zkecil Zc=Z3 – Zkecil Zd=Z4 – Zkecil Ze =Z5 – Zkecil 

7 Pembulatan  Z Za Zb Zc Zd Ze 

8 Skor Za+1 Zb+1 Zc+1 Zd+1 Ze+1 

Nilai Zdaftar dapat dilihat pada tabel deviasi normal 

Skor yang dihasilkan untuk tiap respon jawaban sikap pada tiap 

pernyataan setelah dilakukan konversi itulah yang akan dianalisis selanjutnya. Uji 

yang dilakukan adalah dengan membandingkan rata-rata skor sikap peserta didik 

dengan rata-rata skor netralnya. Jika skor sikap peserta didik lebih dari skor 
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netralnya, maka ditafsirkan adanya sikap positif peserta didik terhadap aspek yang 

diteliti dalam penelitian ini. Begitupula sebaliknya, jika skor sikap peserta didik 

kurang dari skor netralnya, maka ditafsirkan adanya kecenderungan sikap negatif 

peserta didik terhadap aspek yang diteliti. 

3.6.2.2 Lembar Observasi Aktivitas Peserta Didik 

Analisis lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui tentang 

aktivitas peserta didik dalam PBL berbantuan media pembelajaran Pohon 

Matematika, dengan memberikan skor 1-5 melalui kriteria lima level. Data 

dianalisis dengan menghitung skor total yang muncul kemudian dibagi skor 

maksimal yang muncul dikalikan 100%. Observasi aktivitas ini terdiri dari dua 

skor yang  dianilisis yaitu skor keaktifan tiap peserta didik dalam pembelajaran 

dan skor tiap aspek aktivitas yang diamati. 

 

3.7 Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian 

Uji instrumen penelitian diikuti oleh 30 peserta didik di SMP Negeri 2 

Tarub. Pengujian instrumen tes ini dilakukan dua kali baik tes kemampuan awal 

maupun akhir. Soal yang diujikan sebanyak 3 sampai 4 soal untuk tiap pengujian.  

Tabel 3.5. Rekap Perhitungan Hasil Uji Coba Instrumen Tes 

Tes 

Kemampuan 

Uji 

Coba 

ke- 

Nomor 

Soal 

Validitas 

 
Reliabilitas Tingkat 

Kesukaran 

Soal 

Daya 

Pembeda Koef 

Korelasi 
Interpretasi 

Crobanch’s 

Alpha 
Interpretasi 

Awal 

1 

1 0,661 Valid 

0,697 Reliabel 

0,51 0,44 

2 0,196 Invalid 0,34 0,06 

3 0,517 Valid 0,47 0,30 

4 0,751 Valid 0,49 0,52 

2 

1 0,576 Valid 
0,620 

 
Reliabel 

0,68 0,31 

2 0,509 Valid 0,45 0,31 

3 0,540 Valid 0,51 0,46 
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Tes 

Kemampuan 

Uji 

Coba 

ke- 

Nomor 

Soal 

Validitas 

 
Reliabilitas Tingkat 

Kesukaran 

Soal 

Daya 

Pembeda Koef 

Korelasi 
Interpretasi 

Crobanch’s 

Alpha 
Interpretasi 

Akhir 

1 

1 0,750 Valid 

0,707 Reliabel 

0,62 0,46 

2 0,741 Valid 0,89 0,31 

3 0,310 Invalid 0,38 0,13 

4 0,411 Valid 0,33 0,19 

2 

1 0,499 Valid 

0,659 Reliabel 

0,51 0,31 

2 0,730 Valid 0,54 0,54 

3 0,483 Valid 0,41 0,15 

Dengan rtabel pada taraf signifikansi 5% untuk n=30 sebesar 0,361 

 

3.7.1 Validitas Item Soal 

Perhitungan validitas soal menggunakan uji korelasi product moment 

dengan uji korelasi Pearson pada software SPSS. Hasil yang diperoleh, untuk tes 

kemampuan awal pada uji coba pertama soal yang valid dimana koefisien korelasi 

butir soal lebih dari rtabel = 0,361 untuk n=30 adalah soal nomor 1, 3,dan  4, 

sedangkan pada uji coba kedua yang valid adalah soal nomor 1, 2 dan 3. Adapun 

uji coba instrumen tes kemampuan akhir pada uji coba pertama, soal yang valid 

yaitu soal nomor 1, 2 dan 4, sedangkan pada uji coba kedua soal nomor 1 dan 2 

dapat dikatakan valid . Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 28.  

3.7.2 Reliabilitas 

Uji coba yang dilakukan untuk tes kemampuan awal dan akhir sebanyak 

empat kali. Semua uji coba yang dilakukan dapat dikatakan reliabel, karena nilai 

Crobanch’s Alpha yang tampak pada perhitungan reliabilitas soal menunjukkan 

lebih dari 0,60. Untuk tes kemampuan awal pada uji pertama dan kedua berturut-

turut yaitu 0,697 dan 0,62 sedangkan untuk tes kemampuan akhir pada uji pertama 

dan kedua berturut-turut yaitu 0,707 dan 0,697. Perhitungan reliabilitas uji coba 

instrumen soal tes dapat dilihat pada Lampiran 28. 
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3.7.3 Tingkat Kesukaran Soal 

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kesukaran soal pada tes kemampuan 

awal berpikir kreatif matematik peserta didik, semua soal baik pada uji coba 

pertama maupun kedua memiliki tingkat kesukaran sedang. Sedangkan untuk tes 

kemampuan akhirnya semua soal selain soal nomor 2 pada uji coba pertama 

termasuk soal yang memiliki tingkat kesukaran sedang karena soal nomor 2 

tersebut memiliki tingkat kesukaran soal  mudah. Perhitungan lebih rinci dapat 

dilihat pada Lampiran 29. 

3.7.4 Daya Pembeda Soal 

Berdasarkan hasil perhitungan daya pembeda soal diperoleh bahwa pada 

uji coba pertama untuk tes kemampuan berpikir kreatif matematik awal yang 

tergolong baik yaitu soal nomor 1 dan 4, sedangkan untuk soal nomor 2 tergolong 

jelek dan nomor 3 tergolong cukup. Pada uji coba  kedua untuk kemampuan awal 

soal nomor 1 dan 2 berkategori cukup, sedangkan soal nomor 3 termasuk baik. 

Pada tes kemampuan akhir berpikir kreatif matematik peserta didik, untuk uji 

coba pertama didapatkan bahwa soal nomor 3 dan 4 tergolong jelek dalam daya 

beda, sedangkan soal nomor 1 tergolong baik dan cukup untuk soal nomor 2. 

Untuk uji coba yang kedua diperoleh hasil bahwa soal nomor 1 tergolong cukup, 

cukup untuk soal nomor 2 tergolong baik sedangkan soal nomor 3 tergolong jelek. 

Perhitungan detail dapat dilihat pada Lampiran 29. 
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3.7.5 Penentuan Instrumen Tes 

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran serta daya pembeda soal, soal yang digunakan untuk tes kemampuan 

awal berpikir kreatif matematik peserta didik pada penelitian ini adalah soal 

nomor 1 pada uji coba pertama, dan semua soal pada uji coba kedua. Soal  yang 

digunakan untuk tes kemampuan akhir berpikir kreatif matematik adalah soal 

nomor 1 dan 2 baik pada uji coba pertama maupun kedua. Adapun lebih jelas isi 

soal tes kemampuan awal dan akhir berpikir kreatif matematik dapat dilihat pada 

Lampiran 8 dan 9. 
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 BAB 4  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data tes yang berupa nilai 

kemampuan awal dan kemampuan akhir berpikir kreatif matematik peserta didik, 

data angket skala sikap peserta didik, serta data observasi aktivitas belajar peserta 

didik. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS 16.00 dan Microsoft Office Excel. Dari penelitian yang telah 

dilakukan, didapatkan rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematik yang 

didapatkan oleh peserta didik pada kelas eksperimen baik di awal dan akhir 

pembelajaran berturut-turut yaitu 51,8056 dan 70,2778. Sedangkan untuk kelas 

kontrol berturut-turut yaitu 47,9885 dan 61,6379. 

4.1.1 Hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematik 

4.1.1.1 Kemampuan Awal Berpikir Kreatif Matematik Peserta Didik 

4.1.1.1.1 Uji Normalitas 

Pengujian kenormalan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov berbantuan 

software SPSS. Nilai awal yang digunakan adalah kemampuan berpikir kreatif 

matematik peserta didik pada tes kemampuan awal. Berikut hasil uji normalitas 

tes kemampuan awal dengan bantuan software SPSS. 
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Tabel 4.1. Uji Normalitas pada Tes Kemampuan Awal 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  ean kan awal 

N 30 29 59 

Normal Parameters
a
 Mean 51.8056 47.9885 49.9294 

Std. Deviation 1.53067E1 1.38471E1 1.46088E1 

Most Extreme Differences Absolute .109 .166 .125 

Positive .109 .166 .125 

Negative -.070 -.145 -.078 

Kolmogorov-Smirnov Z .597 .896 .962 

Asymp. Sig. (2-tailed) .868 .398 .313 

a. Test distribution is Normal.    

 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas di atas, didapatkan bahwa Asymp. Sig. (2-

tailed) untuk tes kemampuan awal keseluruhan (awal) = 0,313 (>0,05) serta tes 

kemampuan awal pada kelas ekperimen (ean) = 0,868 (>0,05) dan pada kelas 

kontrol = 0,398 (>0,05), maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal.  

4.1.1.1.2 Uji Homogenitas 

Tabel 4.2. Uji Homogenitas pada Tes Kemampuan Awal 

Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

awal Based on Mean .261 1 57 .611 

Based on Median .323 1 57 .572 

Based on Median and with 
adjusted df 

.323 1 55.495 .572 

Based on trimmed mean .314 1 57 .578 

 

Dari tabel output SPSS di atas, didapatkan nilai Sig. dari Based on Mean 

yaitu sebesar 0,611.  Nilai Sig. dari Based on Mean tersebut lebih besar dari 0,05, 

maka data kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik pada tes 

kemampuan awal bervarian homogen. 
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4.1.1.1.3 Uji Perbedaan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematik Peserta Didik 

Sebelum Diberikan Perlakuan 

Tabel 4.3. Independent-Sample T-Test pada Tes Kemampuan Awal 

  Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Awal Equal 
variances 
assumed 

.385 .537 1.003 57 .320 3.81705 3.80413 -3.80059 11.43469 

Equal 
variances not 
assumed 

  

1.005 56.756 .319 3.81705 3.79758 -3.78819 11.42228 

 

Berdasarkan perhitungan dengan Independent-Sample T-Test di atas, terlihat 

bahwa nilai Sig.(2-tailed) pada t-tes for equality of means untuk equal variances 

assumed sebesar 0,288, thitung = 1,003 dan ttabel= 2,00 dengan df=57. Karena nilai 

Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 dan thitung < ttabel, maka hal ini berarti kemampuan 

berpikir kreatif matematik antara kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum 

perlakuan relatif sama karena tidak ada perbedaan yang signifkan secara statistik. 

4.1.1.2 Kemampuan Akhir Berpikir Kreatif Matematik Peserta Didik  

4.1.1.2.1 Uji Normalitas dan Homogenitas 

Tabel 4.4. Uji Normalitas pada Tes Kemampuan Akhir 

  ekn kkn akhir 

N 30 29 59 

Normal Parameters
a
 Mean 70.2778 61.6379 66.0311 

Std. Deviation 9.26756 8.72440 9.93313 

Most Extreme Differences Absolute .215 .160 .170 

Positive .176 .150 .128 

Negative -.215 -.160 -.170 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.178 .862 1.303 

Asymp. Sig. (2-tailed) .125 .447 .067 

a. Test distribution is Normal.    
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Berdasarkan tabel dari output SPSS di atas, didapatkan bahwa Asymp. Sig. 

(2-tailed) Asymp. Sig. (2-tailed) untuk tes kemampuan akhir pada kelas 

eksperimen (ekn) = 0, 125 (>0,05) dan tes kemampuan akhir pada kelas kontrol 

(kkn) = 0,447 (>0,05), serta data gabungan kelas kontrol dan ekperimen (akhir) = 

0,067. Dari hasil tersebut diperoleh bahwa dapat dikatakan hasil tes kemampuan 

berpikir kreatif matematik di akhir pembelajaran baik kelas ekperimen maupun 

kontrol berdistribusi normal.  

Tabel 4.5. Uji Homogenitas pada Tes Kemampuan Akhir 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Akhir Based on Mean .088 1 57 .767 

Based on Median .022 1 57 .882 

Based on Median and with adjusted df .022 1 54.606 .882 

Based on trimmed mean .098 1 57 .755 

 

Dari data output SPSS di atas, didapatkan nilai Sig. kemampuan akhir pada Based 

on Mean = 0,767  (>0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data tes 

kemampuan akhir diambil dari populasi yang mempunyai variansi homogen. 

4.1.1.2.2 Uji Perbedaan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematik Setelah 

Perlakuan 

  Tabel 4.6. Independent-Sample T-Test pada Tes Kemampuan Akhir  

Antara Kelas Ekperimen dan Kelas Kontrol 

  Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

  Lower Upper 

Akhir Equal 
variances 
assumed 

.088 .767 3.684 57 .001 8.63985 2.34500 3.94407 13.33562 

Equal 
variances not 
assumed 

  

3.688 56.962 .001 8.63985 2.34256 3.94889 13.33081 



 

 

83 

 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, diperoleh nilai Sig.(2-tailed) pada t-tes for equality 

of means sebesar 0,01, thitung = 3,684 yang lebih dari ttabel=2,00 dengan df=57. Hal 

ini berarti bahwa ada perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematik antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah diterapkan PBL berbantuan media 

pembelajaran Pohon Matematika. 

Tabel 4.7 Paired-Sample T-Test pada Tes Kemampuan Berpikir Kreatif 

Matematik Kelas Eksperimen 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 ean & ekn 30 .691 .000 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t Df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 ean - ekn -1.84722E1 11.14190 2.03422 -22.63268 -14.31177 -9.081 29 .000 

 

Berdasarkan tabel 4.7 pada bagian paired-sample test, didapatkan nilai Sig. (2-

tailed) sebesar 0,000 (<0,05). Nilai thitung = -9,081. Dengan df=29 dan ∝= 5%, 

didapatkan ttabel = 2,04 sehingga thitung < -ttabel. Hal tersebut berarti ada perbedaan 

signifikan kemampuan berpikir kreatif matematik pada kelas eksperimen antara 

sebelum dan sesudah perlakuan penelitian. Selain itu, terlihat dari output mean 

paired differences pada tabel 4.7 ternyata selisih rata-rata sebelum dan sesudah 

perlakuan penelitian sebesar -18,47. Hal ini menunjukkan peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif matematik sebesar 18,47 dari kemampuan awal 

sehingga tampak adanya peningkatan kemampuan peserta didik di kelas 

eksperimen setelah diterapkan PBL berbantuan media pembelajaran Pohon 

Matematika.  
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4.1.1.3 Uji Skor Gain Kemampuan Berpikir Kreatif Matematik 

Tabel 4.8. Uji Normalitas Skor Gain Kemampuan Berpikir Kreatif Matematik 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  gek gko gain 

N 30 29 59 

Normal Parameters
a
 Mean .3444 .2384 .2923 

Std. Deviation .24162 .13320 .20152 

Most Extreme Differences Absolute .184 .155 .137 

Positive .111 .118 .103 

Negative -.184 -.155 -.137 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.009 .836 1.053 

Asymp. Sig. (2-tailed) .260 .486 .218 

a. Test distribution is Normal.    

 

Tabel 4.9 Uji Homogenitas Skor Gain Kemampuan Berpikir Kreatif Matematik 

Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

gain Based on Mean 2.665 1 57 .108 

Based on Median 2.580 1 57 .114 

Based on Median and with 
adjusted df 

2.580 1 42.526 .116 

Based on trimmed mean 2.587 1 57 .113 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pada skor gain 

kemampuan berpikir kreatif matematik pada kelas eksperimen (gek) sebesar 0,260 

(>0,05), pada kelas kontrol (gko) sebesar 0,486 (>0,05), dan gabungan kedua 

kelas (gain) sebesar 0,218 (>0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa data skor 

gain merupakan data berdistribusi normal. Pada Tabel 4.9 dapat terlihat bahwa 

nilai Sig. pada Based on Mean sebesar 0,108 sehingga nilainya lebih dari 0,05. 

Hal ini berarti bahwa data skor gain ternormalisasi pada tes kemampuan berpikir 

kreatif matematik setelah penerapan PBL berbantuan media pembelajaran Pohon 

Matematika diambil dari populasi yang mempunyai variansi homogen. 
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Selanjutnya data dapat diuji dengan Independent Sample T-Test. Output SPSS 

untuk perhitungan uji ini diperoleh sebagai berikut 

Tabel 4.10 Independent Sample T-Test Skor Gain pada Tes Kemampuan  

Berpikir Kreatif Matematik 

Group Statistics 

 kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

gain eksperimen 30 .3444 .24162 .04411 

kontrol 29 .2384 .13320 .02473 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

  Lower Upper 

gain Equal 
variances 
assumed 

2.665 .108 2.075 57 .042 .10593 .05104 .00372 .20814 

Equal 
variances not 
assumed 

  

2.095 45.448 .042 .10593 .05057 .00410 .20777 

 

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, didapatkan 𝑥 𝑔𝑎𝑖𝑛  𝑒𝑘𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛 = 0,34 dan 

𝑥 𝑔𝑎𝑖𝑛  𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 = 0,24, nilai Sig. (2-tailed) pada t-test for equality of means sebesar 

0,042 sehingga nilai tersebut kurang dari 0,05. Hal  ini menunjukkan adanya 

perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif antara kedua kelas. Melihat 

pada output Group Statistic pada tabel 4.10 ternyata mean skor gain kelas 

eksperimen 0,34 sehingga nilainya lebih dari mean skor gain kelas kontrol  0,24. 

Hal ini berarti bahwa peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematik peserta 

didik di kelas eksperimen lebih baik dibandingkan kelas kontrol setelah penerapan 

pembelajaran yang menggunakan PBL berbantuan media pembelajaran Pohon 

Matematika pada kelas eksperimen. Rata-rata skor gain pada kelas eksperimen 

sebesar 0,34 menunjukkan bahwa skor gain pada kelas tersebut termasuk dalam 
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kategori sedang, sedangkan pada kelas kontrol yang hanya 0,24 termasuk dalam 

kategori rendah. 

4.1.1.4 Uji Ketuntasan Belajar 

4.1.1.4.1 Uji Ketuntasan Individual 

Tabel 4.11 Uji Ketuntasan Individual 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ekn 30 70.2778 9.26756 1.69202 

kkn 29 61.6379 8.72440 1.62008 

 

 Test Value = 65                                       

 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 Lower Upper 

ekn 3.119 29 .004 5.27778 1.8172 8.7383 

kkn -2.075 28 .047 -3.36207 -6.6807 -.0435 

 

Berdasarkan tabel 4.11 terlihat mean pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

berturut-turut yaitu 70,2778 dan 61,6379, nilai Sig. (2-tailed) untuk kelas 

eksperimen (ekn) sebesar 0,004 (< 0,05) dan nilai Sig. (2-tailed) untuk kelas 

kontrol (kkn) sebesar 0,047 (< 0,05). Hal ini berarti di kedua kelas tersebut 

menolak H0 sehingga rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematik peserta 

didik baik di kelas eksperimen maupun kontrol tidak sama dengan 65. Karena 

nilai mean pada kelas eksperimen 70,2778 merupakan nilai yang lebih dari 65, 

maka kemampuan akhir berpikir kreatif matematik peserta didik di kelas 

eksperimen lebih dari nilai KKM secara individual yaitu 65. Sedangkan nilai 

mean pada kelas kontrol 61,6379 merupakan nilai yang kurang dari 65, maka 

kemampuan akhir berpikir kreatif matematik peserta didik di kelas kontrol kurang 

dari nilai KKM secara individual yaitu 65. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 48. 
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4.1.1.4.2 Uji Ketuntasan Klasikal 

Tabel 4.12 Deskripsi Data Nilai Kemampuan Akhir Berpikir Kreatif Matematik 

pada Kelas Eksperimen 

  ekn 

N Valid 30 

Missing 30 

Mean 70.2778 

Median 68.7500 

Std. Deviation 9.26756 

Variance 85.888 

Skewness .179 

Std. Error of Skewness .427 

Kurtosis .513 

Std. Error of Kurtosis .833 

Minimum 50.00 

Maximum 87.50 

 

Tabel 4.13 Frekuensi Nilai Kemampuan Akhir Berpikir Kreatif Matematik  

pada Kelas Eksperimen 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 50 1 1.7 3.3 3.3 

54.1666666666667 2 3.3 6.7 10.0 

62.5 1 1.7 3.3 13.3 

66.6666666666667 11 18.3 36.7 50.0 

70.8333333333333 6 10.0 20.0 70.0 

75 4 6.7 13.3 83.3 

79.1666666666667 1 1.7 3.3 86.7 

87.5 4 6.7 13.3 100.0 

Total 30 50.0 100.0  

Missing System 30 50.0   

Total 60 100.0   
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Berdasarkan tabel 4.12 di atas, diperoleh mean = 70,278, median = 68,75, 

dan deviasi standar = 9,268 dengan nilai minimum 50 dan maksimum 87,5. 

Berdasarkan tabel 4.12 dan standar ketuntasan belajar SMP Negeri 2 Tarub yaitu 

65, terdapat 4 peserta didik (13,3%) yang belum tuntas. Sebanyak 26 peserta didik 

(86,7%) sudah tuntas karena mendapatkan nilai lebih dari 65. Setelah dilakukan 

perhitungan dengan rumus statistik z diperoleh bahwa 𝑍𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,256. Dengan 

∝= 5%, −𝑍0,5−∝ = −𝑍0,45 = −1,64. Karena 𝑍𝑖𝑡𝑢𝑛 𝑔 > −𝑍0,5−∝, maka dapat 

disimpulkan bahwa lebih dari 85% peserta didik yang mendapatkan PBL 

berbantuan media pembelajaran Pohon Matematika mendapatkan nilai tes 

kemampuan berpikir kreatif matematik di atas Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yaitu 65. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 48.  

Tabel 4.14 Deskripsi Data Nilai Kemampuan Akhir Berpikir Kreatif Matematik 

pada Kelas Kontrol 

  kkn 

N Valid 29 

Missing 31 

Mean 61.6379 

Median 62.5000 

Std. Deviation 8.72440 

Variance 76.115 

Skewness -.132 

Std. Error of Skewness .434 

Kurtosis -.794 

Std. Error of Kurtosis .845 

Minimum 45.83 

Maximum 79.17 
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Tabel 4.15 Frekuensi Nilai Kemampuan Akhir Berpikir Kreatif Matematik  

pada Kelas Kontrol 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 45.8333333333333 1 1.7 3.4 3.4 

50 6 10.0 20.7 24.1 

54.1666666666667 1 1.7 3.4 27.6 

58.3333333333333 3 5.0 10.3 37.9 

62.5 6 10.0 20.7 58.6 

66.6666666666667 6 10.0 20.7 79.3 

70.8333333333333 4 6.7 13.8 93.1 

75 1 1.7 3.4 96.6 

79.1666666666667 1 1.7 3.4 100.0 

Total 29 48.3 100.0  

Missing System 31 51.7   

Total 60 100.0   

 

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, diperoleh mean = 61,638, median = 62,50, 

dan deviasi standar = 8,724 dengan nilai minimum 45,83 dan maksimum 79,17. 

Berdasarkan tabel 4.15 dan standar ketuntasan belajar SMP Negeri 2 Tarub yaitu 

65, terdapat 17 peserta didik (58,6%) yang mendapatkan nilai kurang dari 65 dan 

terdapat 12 peserta didik (41,4%) mendapatkan nilai lebih dari 65. Setelah 

dilakukan perhitungan dengan rumus statistik z diperoleh bahwa 𝑍𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =

−6,57864. Dengan ∝= 5%, −𝑍0,5−∝ = −𝑍0,45 = −1,64. Karena 𝑍𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <

−𝑍0,5−∝, maka dapat disimpulkan bahwa kurang dari 85% peserta didik di kelas 

kontrol mendapatkan nilai tes kemampuan akhir berpikir kreatif matematik di atas 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 65.  

4.1.2 Hasil Angket Skala Sikap Peserta Didik 

Pemberian skala sikap peserta didik pada penelitian ini berdasarkan sikap 

afektif yang bertujuan untuk mengetahui arah respon sikap peserta didik terhadap 
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terhadap pembelajaran matematika dengan menggunakan pembelajaran berbasis 

masalah (PBL), media pembelajaran Pohon Matematika, serta soal berpikir kreatif 

matematik yang diberikan kepada peserta didik. Skala sikap ini terdiri dari 11 

pernyataan positif dan 10 pernyataan negatif. Sebelum dilakukan analisis, hasil 

angket skala sikap ini ditransformasi melalui langkah-langkah konversi nilai skala 

sikap yang telah dijelaskan pada Bab III. Hal ini bertujuan untuk mengetahui  skor 

sikap peserta didik dan skor netralnya. Pengujian hasilnya adalah membandingkan 

skor sikap yang dimunculkan peserta didik dengan skor netralnya.  

4.1.2.1 Sikap Peserta Didik terhadap Pembelajaran Berbasis Masalah  

Sikap peserta didik terhadap PBL terdiri dari dua indikator yaitu 

menunjukkan partisipasi diskusi di kelas dan persetujuan aktivitas belajar di kelas. 

Pernyataan nomor 5, 7, 8, dan 19 merupakan pernyataan yang menunjukkan  

partsipasi diskusi di kelas. Pernyataan nomor 6, 9, 20 dan 21 merupakan 

pernyataan yang menunjukkan persetujuan aktivitas belajar di kelas. 

Tabel 4.16 Sikap Peserta Didik terhadap Pembelajaran Berbasis Masalah  

Sikap 

Peserta 

Didik 

Terhadap 

Indikator 

P
e
r
n

y
a

ta
a

n
 

Jawaban 

Skor Sikap 
Respon 

sikap 

Netral 
Peserta 

Didik 

in
d

ik
a

to
r 

k
e
la

s 

SS S N TS STS 

It
e
m

 

M
e
a

n
 

It
e
m

 

M
e
a

n
 

No Sifat f % f % f % f % f % 

pembelajaran 

berbasis 

masalah 

menunjukan 
partisipasi 

diskusi di 

kelas 

5 negatif 0 0,0 1 3,3 4 13,3 18 60,0 7 23,3 3,20 

2,70 

3,87 

3,03 

p
o

si
ti

f 

p
o

si
ti

f 

7 negatif 3 10,0 4 13,3 2 6,7 15 50,0 6 20,0 2,40 2,80 

8 positif 11 36,7 10 33,3 5 16,7 4 13,3 0 0,0 2,60 2,93 

19 positif 4 13,3 8 26,7 6 20,0 6 20,0 6 20,0 2,60 2,53 

menunjukan 

persetujuan 
aktivitas 

belajar di 

kelas 

6 negatif 0 0,0 5 16,7 1 3,3 9 30,0 15 50,0 2,40 

2,70 

2,83 

3,01 

p
o

si
ti

f 9 negatif 3 10,0 4 13,3 4 13,3 10 33,3 9 30,0 2,40 2,83 

20 positif 7 23,3 11 36,7 6 20,0 5 16,7 1 3,3 3,00 3,60 

21 positif 3 10,0 2 6,7 7 23,3 12 40,0 6 20,0 3,00 2,77 
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Dari Tabel 4.16. yang memperlihatkan hasil perhitungan mengenai sikap 

peserta didik terhadap pembelajaran berbasis masalah menunjukkan bahwa 

adanya respon positif dari peserta didik terhadap hal tersebut. Hal ini terlihat dari 

skor sikap peserta didik sebesar 3,02 lebih dari skor netralnya yaitu 2,70. Skor 

sikap peserta didik lebih tinggi 0,32 dari skor netralnya. 

Sikap peserta didik untuk indikator yang menunjukkan partisipasi diskusi 

di kelas, diwakili pernyataan nomor 5, 7,  8 dan 19. Pada pernyataan nomor 5 

peserta didik yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa belajar 

dengan diskusi menyulitkan untuk berpikir ataupun memperoleh ide berjumlah 25 

peserta didik (83,3%) serta 1 peserta didik (3,3%) yang setuju dan sangat setuju. 

Pada pernyataan nomor 7 yang menyatakan bahwa diskusi membuat tidak bebas 

dalam mengungkapkan pendapat, sebanyak 21 peserta didik (70%) menyatakan 

tidak setuju dan sangat tidak setuju, sedangkan 7 peserta didik (23,3%) 

menyatakan setuju dan sangat setuju. Pada pernyataan nomor 8 yang menyatakan 

bahwa mempelajari Matematika dengan diskusi kelompok membuat bebas dalam 

mengungkapkan pendapat, sebanyak 21 peserta didik (70%) menyatakan setuju 

dan sangat setuju pada pernyataan tersebut serta 4 peserta didik (13,3%) yang 

tidak setuju dan sangat tidak setuju. Peserta didik yang menyatakan setuju dan 

sangat setuju bahwa pemberian pertimbangan pada saat diskusi itu menyenangkan 

dinyatakan pada pernyataan nomor 19 sebanyak 12 peserta didik (40%), 

sedangkan 12 peserta didik (40%) menyatakan tidak setuju dan sangat setuju 

terhadap pernyataan tersebut. Skor sikap peserta didik pada indikator yang 

menunjukan partisipasi diskusi di kelas yaitu sebesar 3,03 yang nilainya lebih dari 
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skor netralnya yaitu 2,70. Berdasarkan  hasil pernyataan nomor 5, 7, 8 dan 19 

menunjukkan bahwa adanya respon positif peserta didik terhadap pembelajaran 

berbasis masalah dengan menunjukan partisipasi diskusi di kelas.  

Sikap peserta didik untuk indikator yang menunjukan persetujuan aktivitas 

belajar di kelas diwakilkan oleh pernyataan nomor 6, 9, 20 dan 21. Pada 

pernyataan nomor 6 yang menyatakan bahwa belajar dengan diskusi tidak perlu 

diadakan, 24 peserta didik (80%) sangat tidak setuju dan tidak setuju terhadap 

pernyataan tersebut, sedangkan 5 peserta didik (16,7%) setuju dan sangat setuju. 

Sebanyak 19 peserta didik (63,3%) menyatakan sangat tidak setuju dan tidak 

setuju terhadap pernyataan nomor 9 yang menyatakan bahwa kebebasan dalam 

ungkapkan diri tidak perlu diwujudkan, sedangkan yang setuju dan tidak setuju 

sebanyak 7 orang (23,3%). Pernyataan nomor 20 yang menyatakan bahwa dengan 

adanya pertimbangan pada saat diskusi sangat bermanfaat untuk menentukan 

pilihan atau jawaban, 18 peserta didik (60%) menyatakan setuju dan sangat setuju 

terhadap pernyataan tersebut, sedangkan 6 peserta didik (20%) menyatakan 

ketidaksetujuan. Pemberian pertimbangan itu perlu dilaksanakan yang dimuat 

oleh pernyataan nomor 21, 5 peserta didik (16,7%) menyatakan setuju dan sangat 

tidak setuju, namun 18 peserta didik (60%) menyatakan ketidaksetujuannya.  

Skor sikap peserta didik terhadap pembelajaran berbasis masalah pada 

indikator persetujuan aktivitas belajar di kelas diperoleh sebesar 3,01. Skor 

tersebut besarnya lebih dari skor netralnya sebesar 2,70. Berdasarkan pernyataan 

nomor 6, 9, 20 dan 21, menunjukkan bahwa ada respon positif dari peserta didik 

terhadap pembelajaran berbasis masalah pada indikator yang menunjukan 
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persetujuan aktivitas belajar di kelas. Peserta didik menyatakan perlu adanya 

diskusi dalam belajar, merasa senang dengan pemberian pertimbangan saat 

diskusi serta pertimbangan bermanfaat dalam menentukan pilihan atau jawaban. 

4.1.2.2 Sikap Peserta Didik terhadap Media Pembelajaran Pohon Matematika 

Sikap peserta didik terhadap media pembelajaran Pohon Matematika, 

ditunjukkan melalui indikator menunjukkan kesukaan terhadap pembelajaran 

Matematika dengan menggunakan media pembelajaran Pohon Matematika. 

Indikator tersebut diwakilkan oleh pernyataan nomor 1, 4 dan 13. Selain itu, 

indikator yang lain yang menunjukkan sikap peserta didik terhadap media 

pembelajaran Pohon Matematika yaitu dengan menunjukkan persetujuan 

mempelajari bilangan pecahan dengan menggunakan media pembelajaran Pohon 

Matematika. Indikator tersebut diwakilkan  pernyataan nomor 2, 3, 14, dan 15. 

Tabel 4. 17 Sikap Peserta Didik terhadap Media Pembelajaran Pohon Matematika 

Sikap 

Peserta 

Didik 

Terhadap 

Indikator 

P
e
r
n

y
a

ta
a

n
 

Jawaban 

Skor Sikap 
Respon 

sikap 

Netral 
Peserta 

Didik 

in
d

ik
a

to
r 

k
e
la

s 

SS S N TS STS 

It
e
m

 

M
e
a

n
 

It
e
m

 

M
e
a

n
 

No Sifat F % f % f % f % f % 

Media 

Pembelajaran 

Pohon 

Matematika 

menunjukan 

kesukaan 

pembelajaran 
matematika 

dengan 

menggunakan 
media 

pembelajaran 

Pohon 
Matematika 

1 positif 22 73,3 4 13,3 1 3,3 1 3,3 2 6,7 2,20 

2,67 

3,40 

3,48 

p
o

si
ti

f 

p
o

si
ti

f 

4 positif 24 80,0 5 16,7 1 3,3 0 0,0 0 0,0 3,00 3,57 

14 negatif 0 0,0 1 3,3 4 13,3 5 16,7 20 66,7 2,80 3,47 

menunjukan 
persetujuan 

belajar 

pecahan 
dengan 

menggunakan 

media 
pembelajaran 

Pohon 

Matematika 

2 positif 22 73,3 7 23,3 0 0,0 1 3,3 0 0,0 3,40 

2,85 

3,67 

3,05 

p
o

si
ti

f 3 positif 10 33,3 8 26,7 5 16,7 3 10,0 4 13,3 2,60 2,97 

13 negatif 0 0,0 0 0,0 9 30,0 9 30,0 12 40,0 2,40 2,10 

15 negatif 1 3,3 4 13,3 7 23,3 16 53,3 2 6,7 3,00 3,47 
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Pada pernyataan nomor 1, 26 peserta didik (86,6%) setuju dan sangat 

setuju terhadap pernyataan bahwa sangat menyenangkan belajar Matematika 

dengan menggunakan media pembelajaran. Hanya 3 orang (10%) yang tidak 

setuju. Artinya sebagian besar peserta didik merasa senang menggunakan media 

pembelajaran dalam belajar Matematika. Hal tersebut ditunjukkan pula dengan 

skor sikap peserta didik sebesar 3,40 lebih dari skor netralnya yaitu 2,20. 

Pada pernyataan nomor 4, sebanyak 29 peserta didik (96,7%) setuju dan 

sangat setuju dengan pernyataan bahwa mempelajari Matematika dengan 

menggunakan media pembelajaran Pohon Matematika memudahkan dalam 

memperoleh ide atau kesimpulan. Skor sikap peserta didik pada pernyataan nomor 

4 yaitu 3,57 kurang dari skor netralnya yaitu 3,00. Sebanyak 25 peserta didik 

(83,4 %) menyatakan ketidaksetujuan terhadap pernyataan nomor 14 yang 

menyatakan bahwa dengan menggunakan media pembelajaran membuat 

pemahaman dan pengalaman kurang meningkat, dan hanya 1 peserta didik (3,3%) 

menyatakan setuju terhadap pernyataan tersebut. Skor sikap peserta didik pada 

pernyataan ini sebesar 3,47 yang nilainya lebih dari skor netralnya yaitu 2,80.   

Pada pernyataan nomor 2 menyatakan bahwa mempelajari bilangan 

pecahan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, sebanyak 29 peserta 

didik (96,7%) setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan tersebut, dan hanya 1 

peserta didik yang tidak setuju. Sebanyak 18 peserta didik (60%) menyatakan 

kesetujuan dengan pernyataan nomor 3 bahwa belajar Matematika dengan 

menggunakan media pembelajaran perlu didukung, dan 7 peserta didik (13,3%) 

menyatakan ketidaksetujuan terhadap pernyataan tersebut. Ketidaksetujuan 
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terhadap pernyataan nomor 15 yang menyatakan bahwa penggunaan media 

pembelajaran tidak perlu diwujudkan saat mempelajari Matematika dinyatakan 

oleh 18 peserta didik (60%). Sebanyak 21 peserta didik (70%) menyatakan 

ketidaksetujuan terhadap pernyataan nomor 13 yang menyebutkan bahwa 

memahami bilangan pecahan dengan menggunakan Pohon Matematika membuat 

pembelajaran kurang menyenangkan. 

Skor sikap peserta didik pada indikator sikap siswa yang menunjukan 

kesukaan pembelajaran Matematika dan persetujuan belajar pecahan dengan 

menggunakan media pembelajaran Pohon Matematika tersebut diatas, berturut-

turut diperoleh rata-rata skor sikap peserta didik yaitu 3,48 dan 3,05, sedangkan 

skor netralnya berturut-turut diperoleh 2,67 dan 2,85. Dari dua indikator tersebut, 

diperoleh rata-rata skor sikap peserta didik 3,23 lebih dari skor netralnya sebesar 

2,77. Hal ini berarti bahwa peserta didik menunjukkan sikap positif terhadap 

penggunaan media pembelajaran Pohon Matematika. 

4.1.2.3 Sikap Peserta Didik Terhadap Soal Berpikir Kreatif Matematik 

Tabel 4. 18 Sikap Peserta Didik terhadap Soal Berpikir Kreatif Matematik 

Sikap 

Peserta 

Didik 

Terhadap 

Indikator 

P
e
r
n

y
a

ta
a

n
 

Jawaban 

Skor Sikap 
Respon 

sikap 

Netral 
Peserta 

Didik 

in
d

ik
a

to
r 

k
e
la

s 

SS S N TS STS 

It
e
m

 

M
e
a

n
 

It
e
m

 

M
e
a

n
 

No Sifat f % f % f % f % f % 

soal 

berpikir 

kreatif 
matematik 

menunjukan 
kesukaan 

terhadap soal-

soal yang 
diberikan 

10 negatif 0 0,0 5 16,7 6 20,0 8 26,7 11 36,7 2,60 

2,60 

2,83 

3,15 

p
o

si
ti

f 

p
o

si
ti

f 

11 positif 23 76,7 5 16,7 2 6,7 0 0,0 0 0,0 2,60 3,47 

menunjukan 
kesungguhan 

dalam 

menyelesaikan 
soal 

12 positif 11 36,7 15 50,0 3 10,0 1 3,3 0 0,0 3,00 

2,45 

3,57 

2,74 

p
o

si
ti

f 16 negatif 10 33,3 5 16,7 3 10,0 9 30,0 3 10,0 2,40 2,17 

17 positif 10 33,3 12 40,0 6 20,0 0 0,0 2 6,7 2,40 3,00 

18 negatif 6 20,0 2 6,7 4 13,3 5 16,7 13 43,3 2,00 2,23 
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Berdasarkan Tabel 4.18 di atas, menunjukkan bahwa peserta didik 

memiliki sikap positif terhadap soal berpikir kreatif matematik. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan rata-rata skor sikap peserta didik 2,95 lebih dari skor 

netralnya yang sebesar 2,53. Sikap positif terhadap soal berpikir kreatif matematik 

tersebut dapat dilihat melalui dua indikator yaitu menunjukkan kesukaan terhadap 

soal yang diberikan dan menunjukkan kesungguhan dalam menyelesaikannya. 

Pernyataan nomor 10 dan 11 merupakan pernyataan yang menunjukkan kesukaan 

terhadap soal yang diberikan, sedangkan pernyataan nomoor 12, 16, 17 dan 18 

yang mengindikasikan kesungguhan dalam menyelesaikan soal.  

Sikap positif yang menunjukkan kesukaan terhadap soal berpikir kreatif 

matematik pun ditunjukkan oleh peserta didik dengan rata-rata skor sikap peserta 

didik sebesar 3,15 yang nilainya lebih dari skor sikap netralnya yaitu sebesar 2,60. 

Hal tersebut ditunjukan pada pernyataan nomor 10 yang menyatakan bahwa 

menyelesaikan masalah yang mempunyai banyak penyelesaian membuat bingung, 

sebanyak 19 peserta didik (63,3%) menyatakan ketidaksetujuannya dan hanya 5 

peserta didik (16,7%) menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan 

tersebut. Selain itu, sebanyak 28 peserta didik (93,3%) pun menyatakan dengan 

adanya banyak peneyelesaian lebih mudah menyelesaikan suatu masalah.  

Berdasarkan Tabel 4.18, diperoleh rata-rata skor sikap peserta didik yaitu 

2,74. Skor tersebut lebih dari skor netralnya yaitu 2,45 sehingga menunjukkan 

adanya sikap positif terhadap soal berpikir kreatif dengan menunjukkan 

kesungguhan dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan respon sikap pada pernyataan nomor 12, 16, 17, dan 18. Pada pernyataan 
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nomor 12, sebanyak 27 peserta didik (86,7%) yang menyatakan setuju dan sangat 

setuju pada pernyataan yang menyatakan bahwa penyelesaian masalah yang 

mempunyai banyak masalah itu perlu diberikan. Pada pernyataan nomor 16, 12 

peserta didik (40%) yang menyatakan ketidaksetujuannya pada pernyataan 

tersebut yang menyatakan bahwa mengerjakan soal sendiri atau tanpa bantuan 

teman itu sangat menyebalkan, dan ada 16 peserta didik yang menyatakan 

persetujuannya terhadap pernyataan tersebut. Pada pernyataan nomor 17 yang 

menyatakan bahwa mengerjakan soal secara mandiri atau percaya diri itu sangat 

bermanfaat untuk masa depan, sebanyak 22 peserta didik (73,3%) setuju dan 

sangat setuju terhadap pernyataan tersebut dan hanya 2 peserta didik (6,7%) yang 

tidak setuju dan sangat tidak setuju. Selain itu, sebanyak 18 peserta didik (60%) 

menyatakan ketidak setuju dan sangat tidak setuju terhadap pernyataan nomor 18 

yang menyebutkan ketidaksetujuannya bahwa budaya mencontek itu tidak perlu 

dihilangkan, dan terdapat 8 peserta didik (26,7%) menyatakan kesetujuannya 

terhadap pernyataan tersebut.  

4.1.3 Hasil Observasi Aktivitas Belajar Peserta Didik 

Berdasarkan observasi aktivitas belajar peserta didik yang telah dilakukan 

selama proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi 

aktivitas peserta didik, diperoleh hasil sebagai berikut.  

(1) Pada proses pembelajaran yang pertama di kelas ekperimen rata-rata 

persentase aktivitas belajar peserta didik hanya mencapai 53 %, dengan 8 

peserta didik yang berkategori aktif, 20 peserta didik yang agak aktif dan 2 

peserta didik yang kurang aktif. Persentase aspek yang diamati dan dicapai 
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oleh peserta didik, diperoleh hasil yaitu 55 % aspek visual, 47 % aspek oral, 

61% aspek listening, 57 % aspek writing, 46% aspek drawing, 47 % aspek 

motorik dan mental, serta 63 % aspek emotional.  

(2) Pada proses pembelajaran yang kedua (mendapat perlakuan) di kelas 

eksperimen, rata-rata persentase aktivitas belajar peserta didik naik 

mencapai 60 %, dengan 17 peserta didik yang berkategori aktif dan 13 

peserta didik yang agak aktif. Persentase aspek yang diamati diperoleh hasil 

yang dicapai peserta didik yaitu 58 % aspek visual, 51 % aspek oral, 63% 

aspek listening, 67% aspek writing, 63% aspek drawing, 52 % aspek 

motorik, 55 % aspek mental, serta 71 % aspek emotional. 

 

4.2 Pembahasan 

Pembelajaran berbasis masalah atau PBL ini dikembangkan untuk 

membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan bepikir, pemecahan 

masalah dan keterampilan intelektualnya. Ciri khas dari pembelajaran ini adalah 

obyek pelajaran dan contoh masalah yang akan dipelajari peserta didik tidak 

ditekankan ada yang di buku teks, namun proporsinya lebih besar diambil dari 

masalah yang ada di sekitarnya. PBL ini pun mengarahkan peserta didik agar 

dapat menyajikan dan menganalisis hasil kerja mereka kepada orang lain. 

Kolaborasi dan kerja sama antarpeserta didik pun diarahkan pembentukannya 

dalam PBL.  
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PBL berbantuan media pembelajaran Pohon Matematika tidak lepas dari 

konsep dasar di atas sehingga diharapkan dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir kreatif matematik peserta didik. Pengembangan kemampuan berpikir 

kreatif yang diiringi dengan capaian ketuntasan minimal pada aspek kemampuan 

intelektual serta sikap yang dimiliki dan aktivitas yang ditampakkan peserta didik 

menjadi fokus bahasan yang diteliti dalam penelitian ini. Hal ini selaras dengan 

tujuan belajar pada sisi kognitif yang harus tetap memperhatikan sisi afektif dan 

psikomotorik peserta didik sehingga dapat membawa perubahan (dalam arti 

behavorial change, baik aktual maupun potensial) serta dari usaha yang dilakukan 

didapatkan keterampilan, nilai sikap dan pengetahuan baru. Media pembelajaran 

Pohon Matematika yang digunakan dalam pembelajaran selaras dengan yang 

diungkapkan Pehkonen dalam Siswono (2011) bahwa kreativitas matematika 

mengarahkan kombinasi logika dan berpikir divergen yang berdasarkan pada 

intuisi yang jelas dan sadar tujuan yang akan dicapai. 

Disebutkan dalam hasil penelitian Bahar & Maker (2011) untuk 

mengungkapkan hubungan antara kreativitas dan hasil matematika peserta didik 

dengan penilaian yang digunakan untuk mengukur kreativitas matematika yaitu 

originality, flexibility, elaboration, dan fluency. Hal ini selaras dengan pendapat 

Utami Munandar mengenai aspek penilaiaan kemampuan berpikir kreatif. Oleh 

karena itu, pengukuran kemampuan berpikir kreatif matematik pada penelitian ini 

dilandaskan pada empat aspek tersebut. 
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Setelah diberikan PBL berbantuan pohon matematika pada kelas 

eksperimen dan pada kelas kontrol diberikan pembelajaran ekspositori, 

kemampuan berpikir kreatif matematik antara dua kelas tersebut menunjukan 

adanya perbedaan signifikan secara statitstik. Selain itu, kemampuan berpikir 

kreatif matematik di kelas eksperimen menunjukan adanya perbedaan signifikan 

secara statistik antara sebelum dan sesudah penerapan PBL berbantuan pohon 

matematika pada proses pembelajaran. Jika melihat kemampuan awal yang 

dimiliki peserta didik di dua kelas tersebut, sebenarnya ada peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik di dua kelas tersebut di akhir 

pembelajaran. Berdasarkan rata-rata skor gain peningkatan kemampuan berpikir 

kreatif matematik, peserta didik di kelas eksperimen peningkatan kemampuannya 

termasuk sedang sedangkan di kelas kontrol termasuk rendah. Peningkatan yang 

terjadi di kedua kelas tersebut menunjukkan adanya perbedaan signifikan secara 

statistik dengan nilai Sig. (2-tailed) pada perhitungan data skor gain didapatkan 

sebesar 0,042 sehingga nilai tersebut kurang dari 0,05. Oleh karena itu, 

peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematik di kelas yang mendapatkan 

PBL berbantuan media pembelajaran Pohon Matematika lebih baik daripada kelas 

yang mendapatkan pembelajaran ekspositori. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

pembelajaran berbasis masalah (PBL) berbantuan media pembelajaran Pohon 

Matematika yang digunakan di kelas eksperimen dapat dikatakan cukup mampu 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik.  
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Hal tersebut dapat disebabkan peserta didik diajak dan diarahkan untuk 

dapat menemukan berbagai alternatif solusi permasalahan hingga didorong untuk 

berpikir di luar keumuman (think out the box). Insight divergen yang 

divisualisasikan dan dimediasikan melalui Pohon Matematika dapat mendorong 

peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik dalam 

menyelesaikan permasalahan matematis yang diberikan. Hasil tersebut senada 

dengan penelitian yang dilakukan Hasbullah (2000), Kurniawati (2006) Nurjanah 

(2006), Dewi (2006) dan Sari (2007) sebagaimana dikutip oleh Mustakim (2009: 

48) yang menyebutkan bahwa pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik. 

Selain itu, dilihat dari pencapaian ketuntasan kemampuan berpikir kreatif 

matematik setelah dilakukan PBL berbantuan Pohon Matematika ini dengan 

Kriteria Ketuntasan Minimal yang ditetapkan sekolah yaitu minimal 85% peserta 

didik memperoleh nilai minimal 65, menunjukan kemampuan berpikir kreatif 

matematik peserta didik yang berada di kelas eksperimen telah mencapai 

ketuntasan klasikal. Sebanyak 86,7% peserta didik di kelas yang mendapatkan 

PBL berbantuan media pembelajaran Pohon Matematika telah mendapatkan nilai 

lebih dari 65. Sedangkan ketuntasan secara individual, kemampuan berpikir 

kreatif matematik peserta didik di kelas eksperimen melebihi nilai KKM yaitu 65. 

Kemampuan kognitif yang berfokus pada kemampuan berpikir kreatif matematik 

peserta didik telah ditunjukkan oleh hasil tersebut di atas sehingga PBL 

berbantuan Pohon Matematika ini dapat membantu peserta didik mendorong 

peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematiknya. 



 

 

102 

 

Salah satu aspek yang perlu dilihat dari proses belajar adalah sikap peserta 

didik terhadap pembelajaran yang diterapkan di kelasnya. Sikap peserta didik 

tersebut dalam penelitian ini ditunjukkan dengan memberikan respon terhadap 

pembelajaran berbasis masalah, media pembelajaran Pohon Matematika, serta 

soal berpikir kreatif matematik yang diberikan kepada peserta didik.  Berdasarkan 

hasil penelitian ini, menunjukkan adanya sikap positif peserta didik terhadap tiga 

aspek tersebut di atas. Rata-rata skor sikap yang diperoleh pun lebih dari 60% 

untuk indikator-indikator pada tiap aspek tersebut. Peserta didik menyatakan perlu 

adanya diskusi dalam belajar, merasa senang dengan adanya pemberian 

pertimbangan saat diskusi serta pertimbangan tersebut bermanfaat dalam 

menentukan pilihan atau jawaban. Peserta didik pun menunjukkan adanya 

kesukaan terhadap pembelajaran Matematika dengan menggunakan media 

pembelajaran Pohon Matematika. Peserta didik memberikan sikap positif terhadap 

soal berpikir kreatif dengan menunjukkan kesungguhan menyelesaikan soal yang 

diberikan.  

Sikap peserta didik pada angket sikap menunjukkan bahwa 80% peserta 

didik di kelas eksperimen merasa mudah mengungkapkan ide-idenya melalui 

media pembelajaran Pohon Matematika dan 70% mengungkapkan merasa senang 

menggunakan Pohon Matematika dalam memahami pecahan. Berdasarkan angket 

sikap terungkap bahwa kepercayaan terhadap gagasan pribadi dan kemandirian 

dalam memberikan pertimbangan masih lemah pada peserta didik sehingga 

pengembangan potensi kreativitas yang dimiliki peserta didik belum optimal.  
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Penggunaan PBL berbantuan Pohon Matematika dapat memberikan 

peningkatan semua aspek psikomotorik (aktivitas belajar) dengan kenaikan 

persentase 3 – 8 % dan meningkatkan jumlah peserta didik yang aktif dalam 

proses pembelajaran di kelas. Peningkatan aktivitas belajar peserta didik tersebut 

ditemukan di seluruh aspek aktivitas belajar yang diamati meskipun tidak 

mencapai kategori sangat aktif. Sebagai contoh pada aspek emotional ada 

peningkatan persentase aktivitas yang muncul sebesar 8 %. Pada aspek drawing 

dan writing didapatkan peningkatan sehingga menunjukan dengan PBL 

berbantuan Pohon Matematika dapat meningkatkan aktivitas belajar pada kedua 

aspek tersebut. Dua aspek tersebut mengalami peningkatan karena pada PBL 

berbantuan media Pohon Matematika mendorong kemampuan peserta didik untuk 

dapat membuat pola dan menuangkan ide atau gagasannya dalam menyelesaikan 

permasalahan dalam bentuk tulisan. 

Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian Lestariningsih (2008) 

yang menyebutkan bahwa media Pohon Matematika dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika dan kreativitas peserta didik. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan hasil penelitian Mustakim yang mengungkapkan bahwa berpikir kreatif 

peserta didik berkorelasi dan berpengaruh terhadap prestasi belajar peserta didik. 

Selain itu, selaras pula dengan hasil penelitian Hermawan (2007) bahwa secara 

umum peserta didik memberikan respon cukup positif terhadap PBL dimana hal 

ini tampak dari kenaikan persentase aktivitas belajar peserta didik. Hasil yang 

serupa pun disimpulkan dari penelitian yang dilakukan Komala (2006), Suhana 

(2007), Herisyanti (2007), Ratnaningsih (2004), Agustiani (2005) sebagaimana 
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dikutip oleh Mustakim (2009: 48-49) bahwa pembelajaran berbasis masalah dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan sikap peserta didik  

Penggunaan PBL berbantuan media pembelajaran Pohon Matematika 

dalam proses pembelajaran pun tidak dapat lepas menghadapi hambatan yang 

terjadi. Hambatan yang muncul diantaranya dikarenakan peserta didik yang belum 

terbiasa diberikan model pembelajaran yang mengasah kreativitas mereka 

sekaligus tingkat keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemampuan 

kognitif yang dimiliki oleh peserta didik di awal pembelajaran yang tidak terlalu 

tinggi bahkan belum mencapai KKM menjadi tantangan tersendiri untuk peneliti 

dapat mengarahkan dan mengajak mereka memahami konsep dasar materi yang 

disampaikan, kemudian diarahkan keaktifan mereka dalam pembelajaran sehingga 

dapat membantu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematik. 

Peneliti mencari cara untuk dapat tetap menarik perhatian mereka untuk belajar 

sehingga tetap efektif dan kondusif suasana belajar di kelas. Di antara upaya yang 

dilakukan adalah mengatur ritme pemberian penjelasan tentang konsep dan 

latihan soal yang tidak terlalu cepat tetapi tetap memperhatikan waktu 

pembelajaran yang ada dan pemberian contoh yang dekat dengan keseharian. 

Terbatasnya waktu jam pelajaran yang lebih singkat karena masih dalam bulan 

puasa dan beberapa kegiatan sekolah sehingga menuntut peneliti untuk dapat 

mengefektifkan waktu yang ada. Hal tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi 

pembelajaran berbasis masalah berbantuan media pembelajaran Pohon 

Matematika ini belum termasuk kriteria tinggi.  
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa PBL berbantuan 

media pembelajaran Pohon Matematika cukup berpengaruh terhadap kemampuan 

berpikir kreatif matematik dan pembelajaran yang dilakukan cukup efektif. Selain 

itu, peserta didik memberikan sikap positif terhadap pembelajaran berbasis 

masalah berbantuan media pembelajaran Pohon Matematika yang ditunjukkan 

melalui peningkatan aktivitas belajar dan indikator-indikator pada angket skala 

sikap peserta didik. Namun, untuk dapat memberikan pengaruh yang lebih 

signifikan, guru perlu mempersiapkan sebaik mungkin pembelajaran yang 

diterapkan, seperti pemberian motivasi, penciptaan suasana kelas yang 

menyenangkan namun tetap  kondusif bagi peserta didik untuk belajar, 

penyediaan media pembelajaran dan sarana belajar yang mendukung dalam proses 

pembelajaran serta optimalisaasi waktu yang ada agar proses pembelajaran 

berjalan efektif. 

 

 

  



106 

BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan PBL berbantuan Pohon Matematika berpengaruh terhadap 

kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik di Sekolah Menengah 

Pertama. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa hal berikut. 

(1) Ada perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik antara 

peserta didik yang memperoleh PBL berbantuan media pembelajaran Pohon 

Matematika dengan peserta didik yang memperoleh pembelajaran 

ekspositori sebagai pengaruh penggunaan PBL berbantuan media 

pembelajaran Pohon Matematika pada proses pembelajaran. 

(2) Peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik yang 

memperoleh  PBL berbantuan media pembelajaran Pohon Matematika lebih 

baik dibandingkan dengan kemampuan berpikir kreatif matematik peserta 

didik yang memperoleh pembelajaran ekspositori. 

(3) Kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik yang memperoleh 

PBL berbantuan media pembelajaran Pohon Matematika telah mencapai 

ketuntasan sesuai dengan nilai KKM yang diterapkan di SMP Negeri 2 

Tarub yaitu minimal 85% peserta didik mencapai nilai minimal 65. 
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(4) Adanya sikap positif peserta didik terhadap pembelajaran Matematika 

dengan PBL berbantuan media pembelajaran Pohon Matematika, meliputi 

sikap terhadap pembelajaran berbasis masalah, media pembelajaran Pohon 

Matematika dan soal-soal berpikir kreatif matematik yang diberikan kepada 

peserta didik. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan hasil dan simpulan 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Peserta didik dapat meningkatkan prestasi belajar dan senantiasa 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematik dan kreativitas 

mereka dengan terlibat aktif dalam pembelajaran baik di dalam kelas 

maupun luar kelas.  

(2) Guru diharapkan dapat mendorong perkembangan kemampuan berpikir 

kreatif matematik peserta didik, serta mengoptimalkan aktivitas dan 

meningkatkan keaktifan belajar mereka sehingga capaian kemampuan 

belajar mereka dapat meningkat. 

(3) Guru hendaknya dapat mengembangkan dan menerapkan berbagai strategi, 

metode dan media pembelajaran yang efektif sesuai dengan materi dan 

kurikulum yang telah dicanangkan. 

(4) Sekolah hendaknya dapat melahirkan kebijakan yang tepat dalam 

memberikan dukungan dan meningkatkan daya dukung dalam 

pembelajaran.  
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(5) Bagi peneliti lain disarankan untuk melakukan penelitian serupa untuk 

mengetahui faktor lain yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir 

kreatif matematik peserta didik.  
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Lampiran 1 

KISI-KISI PENILAIAN KELAS EKSPERIMEN 

 

Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Tarub 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Kelas/Semester :  Kelas VII E/I 

Standar Kompetensi : Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan dan penggunaannya dalam pemecahan masalah 

 

No Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 

Metode 

Pembelajaran 
Indikator 

Penilaian 

Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Soal 

1 Melakukan operasi 

hitung bilangan 

bulat dan pecahan 

Pecahan Ekspositori 1. Mengenali dan mengidentifikasi bentuk pecahan 

2. Mampu merubah suatu pecahan dalam bentuk pecahan yang lain 

3. Menyederhanakan bentuk paling sederhana dari suatu pecahan 

4. Memberikan contoh masalah sehari-hari yang merupakan pecahan 

5. Menyelesaikan soal yang melibatkan berbagai bentuk pecahan 

Tes 

 

Uraian 

2 Menggunakan sifat-

sifat operasi hitung 

bilangan bulat dan 

pecahan dalam 

pemecahan masalah 

Pecahan PBL 1. Mengetahui sifat-sifat operasi hitung penjumlahan pecahan 

2. Mengetahui sifat-sifat operasi hitung pengurangan pecahan 

3. Mengetahui sifat-sifat operasi hitung perkalianan pecahan 

4. Mengetahui sifat-sifat operasi hitung pembagian pecahan 

5. Mampu menyelesaikan soal yang melibatkan operasi hitung pecahan 

Tes 

 

Uraian 
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Lampiran 2 

KISI-KISI PENILAIAN KELAS KONTROL 

 

 

Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Tarub 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Kelas/Semester :  Kelas VII F/I 

Standar Kompetensi : Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan dan penggunaannya dalam pemecahan masalah 

 

No Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 

Metode 

Pembelajaran 
Indikator 

Penilaian 

Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Soal 

1 Melakukan operasi 

hitung bilangan 

bulat dan pecahan 

Pecahan Ekspositori 1. Mengenali dan mengidentifikasi bentuk pecahan 

2. Mampu merubah suatu pecahan dalam bentuk pecahan yang lain 

3. Menyederhanakan bentuk paling sederhana dari suatu pecahan 

4. Memberikan contoh masalah sehari-hari yang merupakan pecahan 

5. Menyelesaikan soal yang melibatkan berbagai bentuk pecahan 

Tes 

 

Uraian 

2 Menggunakan sifat-

sifat operasi hitung 

bilangan bulat dan 

pecahan dalam 

pemecahan masalah 

Pecahan Ekspositori 1. Mengetahui sifat-sifat operasi hitung penjumlahan pecahan 

2. Mengetahui sifat-sifat operasi hitung pengurangan pecahan 

3. Mengetahui sifat-sifat operasi hitung perkalian pecahan 

4. Mengetahui sifat-sifat operasi hitung pembagian pecahan 

5. Mampu menyelesaikan soal yang melibatkan operasi hitung bilangan 

pecah 

Tes 

 

Uraian 
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Lampiran 3 

KISI-KISI  

TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIK 

 

Aspek Indikator 
Uji awal Uji akhir 

1 2 1 2 

Lancar Menjawab soal dengan tepat 1  1  

Luwes 

Menjawab soal secara 

beragam/bervariasi 

(mengemukakan 

beragam/bervariasi pemecahan 

atau pendekatan terhadap suatu 

masalah) 

4 3 3 1,3 

Orisinal 

Memberikan jawaban dengan 

cara yang lain dari yang sudah 

biasa 

3 2 2  

Elaborasi 

Mengembangkan atau 

memperkaya gagasan jawaban 

suatu soal 

(menguraikan sesuatu secara 

terperinci) 

2 1 4 2 
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Lampiran 4 

UJI INSTRUMEN SOAL  

KEMAMPUAN AWAL BERPIKIR KREATIF MATEMATIK 1 

Waktu : 40 menit 

Petunjuk : 

 Bacalah Basmalah terlebih dahulu 

 Tuliskan identitas lengkap dan jawaban di lembar jawaban yang telah 

disediakan 

 Tuliskan pula kode soal yang dikerjakan 

 Kerjakan soal yang paling mudah terlebih dahulu. 

 

1. Pada saat liburan sekolah, Amir bersama ayah, ibu, kak Arif dan dua orang 

adiknya, Lulu dan Lala pergi berekreasi ke Guci. Mereka makan roti isi 

yang telah ibu Amir persiapkan dari rumah. Ibu Amir membuat roti isi 

sejumlah anggota keluarga yang ikut berekreasi. Berapa bagian roti yang 

didapat Arif dan Lulu dari semua roti yang tersedia?  

2. Dari 30 siswa yang ada di kelas VII A, ada 7 siswa yang menyukai Bahasa 

Inggris, 6 siswa menyukai IPA dan 15 siswa menyukai Matematika. 

Sisanya menyukai IPS dan tidak ada siswa yang menyukai lebih dari satu 

pelajaran. Dari seluruh siswa di kelas tersebut 

a. berapa bagian siswa yang menyukai Matematika? 

b. berapa bagian siswa yang menyukai Bahasa Inggris dan IPA? 

c. berapa bagian siswa yang menyukai IPS? 

3. Berikan sebanyak-banyaknya pecahan yang senilai dengan pecahan 

berikut. Tuliskan pula cara kamu mendapatkan pecahan tersebut. 

a. 
4

10
 

b. 0,75 

c. 125% 

4. Sebutkan 3 pecahan, lalu urutkan nilainya dari yang kecil hingga terbesar!  
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Lampiran 5 

UJI INSTRUMEN SOAL  

KEMAMPUAN AWAL BERPIKIR KREATIF MATEMATIK 2 

Waktu : 40 menit 

 

Petunjuk : 

 Bacalah Basmalah terlebih dahulu 

 Tuliskan identitas lengkap dan jawaban di lembar jawaban yang telah 

disediakan 

 Tuliskan pula kode soal yang dikerjakan 

 Kerjakan soal yang paling mudah terlebih dahulu. 

 

1. Dari 30 siswa yang ada di kelas VII A, ada 8 siswa yang menyukai Bahasa 

Inggris, 6 siswa menyukai IPA dan 14 siswa menyukai Matematika. 

Sisanya menyukai IPS dan tidak ada siswa yang menyukai lebih dari satu 

pelajaran. Dari seluruh siswa di kelas tersebut 

a. berapa bagian siswa yang menyukai Matematika? 

b. berapa bagian siswa yang menyukai IPS? 

2. Berikan sebanyak-banyaknya pecahan yang senilai dengan pecahan 

berikut. Tuliskan pula cara kamu mendapatkan pecahan tersebut. 

a. 
4

10
 

b. 125% 

3. Sebutkan sebarang 3 bilangan pecahan, lalu urutkan nilainya dari yang 

kecil hingga terbesar! Tuliskan pula cara yang kamu pergunakan. 
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Lampiran 6 

UJI INSTRUMEN SOAL  

KEMAMPUAN AKHIR BERPIKIR KREATIF MATEMATIK 1 

Waktu : 40 menit 

 

1. Kerjakan soal di bawah ini! 

 5,2 + 4
2

5
−

3

4
 : 25% = ⋯ 

2. Bangsa Mesir Kuno telah mengenal bilangan pecah. Mereka menggunakan 

sistem bilangan berdasarkan bilangan pecah satuan, yaitu pecahan yang 

pembilanganya 1, seperti 
1

3
,

1

4
,

1

5
,

1

6
,

1

7
, dan seterusnya. Bilangan lain seperti 

2

5
 mereka nyatakan sebagai penjumlahan dari pecahan-pecahan satuan. 

2

5
 

dinyatakan dengan 
1

3
+

1

15
 karena 

2

5
=

1

3
+

1

15
 dan bukan 

2

5
=

1

5
+

1

5
. Kenapa? 

Karena bilangan pecahan yang sama tidak boleh digunakan dua kali. 

Cobalah kamu selesaikan pecahan berikut menurut bangsa Mesir Kuno :  

a. 
3

5
 

b. 
7

12
 

3. Sebutkan 3 bilangan pecah berbeda nilai yang besarnya lebih dari 0, jika 

dijumlahkan ≤ 5, lalu urutkan nilainya dari yang kecil hingga terbesar! 

Tuliskan pula cara yang kamu pergunakan. 

4. Pak Didi mempunyai toko beras. Di awal bulan, Pak Didi biasa mengisi 

stok beras untuk tokonya. Berikut ini daftar pembelian beras di toko 

berasnya Pak Didi : 

Jenis beras Banyaknya beras (ton) Harga tiap kg (Rp) 

A 
1

1

5
 

5.000 

B 0,75 6.000 

C 20

25
 

7.000 
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a. Berapakah uang yang dikeluarkan Pak Didi untuk membeli beras 

jenis A dan B? 

b. Setelah dicek, ternyata 2
1

2
% dari stok beras yang ada berkualitas 

buruk sehingga Pak Didi memutuskan untuk tidak menjualnya. 

Berapakah sisa stok beras yang masih dimiliki pak Didi? 
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Lampiran 7 

UJI INSTRUMEN SOAL  

KEMAMPUAN AKHIR BERPIKIR KREATIF MATEMATIK 2 

Waktu : 40 menit 

 

1. Diketahui 3 bilangan pecah yang berbeda nilai dan jika dijumlahkan sama 

dengan 5. Sebutkan 3 bilangan pecahan tersebut, lalu urutkan nilainya dari 

yang kecil hingga terbesar! Tuliskan pula cara yang digunakan. 

2. Pak Didi mempunyai toko beras. Di awal bulan, Pak Didi biasa mengisi 

stok beras untuk tokonya. Berikut ini daftar beras yang dibeli oleh Pak 

Didi: 

Jenis beras Banyaknya beras 

(ton) 

Harga tiap ton 

(Rp) 

A 
1

1

5
 

6.000.000 

B 0,75 8.000.000 

a. Berapakah jumlah uang yang dikeluarkan Pak Didi untuk membeli 

beras jenis A dan B? 

b. Sebanyak 2
1

2
% dari stok beras yang ada, setelah dicek ternyata 

berkualitas buruk sehingga Pak Didi memutuskan untuk tidak 

menjualnya. Berapa banyak sisa stok beras yang masih dimiliki pak 

Didi (dalam ton) yang dapat dijual? 

3. Ningsih mempunyai uang tabungan sebesar Rp100.000,00. Ia hendak 

menginfakkan 
1

4
  bagian dari tabungannya untuk dua orang anak yatim. 

Jika salah seorang anak yatim tersebut mendapatkan 40 % dari uang infak 

tersebut, maka berapakah jumlah uang yang diterima anak yang lain? 
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Lampiran 8 

 

SOAL KEMAMPUAN AWAL BERPIKIR KREATIF MATEMATIK 

 

Petunjuk : 

 Bacalah Basmalah terlebih dahulu 

 Tuliskan identitas lengkap dan jawaban di lembar jawaban yang telah 

disediakan 

 Tuliskan pula kode soal yang dikerjakan 

 Kerjakan soal yang paling mudah terlebih dahulu. 

 

1. Pada saat liburan sekolah, Amir bersama ayah, ibu, kak Arif dan dua orang 

adiknya, Lulu dan Lala pergi berekreasi ke Guci. Mereka makan roti isi yang 

telah ibu Amir persiapkan dari rumah. Ibu Amir membuat roti isi sejumlah 

anggota keluarga yang ikut berekreasi. Berapa bagian roti yang didapat Arif 

dan Lulu dari semua roti yang tersedia? 

2. Dari 30 siswa yang ada di kelas VII A, ada 8 siswa yang menyukai Bahasa 

Inggris, 6 siswa menyukai IPA dan 14 siswa menyukai Matematika. Sisanya 

menyukai IPS dan tidak ada siswa yang menyukai lebih dari satu pelajaran. 

Dari seluruh siswa di kelas tersebut 

a. berapa bagian siswa yang menyukai Matematika? 

b. berapa bagian siswa yang menyukai IPS? 

3. Berikan sebanyak-banyaknya pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. 

Tuliskan pula cara kamu mendapatkan pecahan tersebut. 

a. 
4

10
 

b. 125% 

4. Sebutkan sebarang 3 bilangan pecah, lalu urutkan nilainya dari yang kecil 

hingga terbesar! Tuliskan pula cara yang kamu pergunakan. 
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Lampiran 9 

 

SOAL KEMAMPUAN AKHIR BERPIKIR KREATIF MATEMATIK 

Petunjuk : 

 Bacalah Basmalah terlebih dahulu 

 Tuliskan identitas lengkap dan jawaban di lembar jawaban yang telah 

disediakan 

 Tuliskan pula kode soal yang dikerjakan 

 Kerjakan soal yang paling mudah terlebih dahulu. 

 

1. Kerjakan soal di bawah ini! 

 5,2 + 4
2

5
−

3

4
 : 25% = ⋯ 

2. Bangsa Mesir Kuno telah mengenal bilangan pecah. Mereka menggunakan 

sistem bilangan berdasarkan bilangan pecah satuan, yaitu pecahan yang 

pembilanganya 1, seperti 
1

3
,

1

4
,

1

5
,

1

6
,

1

7
, dan seterusnya. Bilangan lain seperti 

2

5
 

mereka nyatakan sebagai penjumlahan dari pecahan-pecahan satuan. 
2

5
 

dinyatakan dengan 
1

3
+

1

15
 karena 

2

5
=

1

3
+

1

15
 dan bukan 

2

5
=

1

5
+

1

5
. Kenapa? 

Karena bilangan pecah yang sama tidak boleh digunakan dua kali. Cobalah 

kamu selesaikan pecahan berikut menurut bangsa Mesir Kuno :  

a. 
3

5
 

b. 
7

12
 

3. Diketahui 3 bilangan pecah yang berbeda nilai dan jika dijumlahkan sama 

dengan 5. Sebutkan 3 bilangan pecah tersebut, lalu urutkan nilainya dari yang 

kecil hingga terbesar! Tuliskan pula cara yang digunakan. 

4. Pak Didi mempunyai toko beras. Di awal bulan, Pak Didi biasa mengisi stok 

beras untuk tokonya. Berikut ini daftar beras yang dibeli oleh Pak Didi: 
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Jenis beras Banyaknya beras 

(ton) 

Harga tiap ton 

(Rp) 

A 
1

1

5
 

6.000.000 

B 0,75 8.000.000 

 

a. Berapakah jumlah uang yang dikeluarkan Pak Didi untuk membeli beras 

jenis A dan B? 

b. Sebanyak 2
1

2
% dari stok beras yang ada, setelah dicek ternyata 

berkualitas buruk sehingga Pak Didi memutuskan untuk tidak 

menjualnya. Berapa banyak sisa stok beras yang masih dimiliki pak Didi 

(dalam ton) yang dapat dijual? 
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Lampiran 10 

KISI-KISI ANGKET SIKAP PESERTA DIDIK  

TERHADAP PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH 

BERBANTUAN MEDIA PEMBELAJARAN POHON 

MATEMATIKA 

 

Sikap Peserta Didik 

Terhadap 
Indikator 

Pernyataan 

No Sifat 

pembelajaran berbasis 

masalah 

menunjukan partisipasi diskusi di kelas 

5 negatif 

7 negatif 

8 positif 

19 positif 

menunjukan persetujuan aktivitas belajar 

di kelas 

6 negatif 

9 negatif 

20 positif 

21 positif 

Media Pembelajaran 

(Pohon Matematika) 

menunjukan kesukaan pembelajaran 

matematika dengan menggunakan media 

pembelajaran Pohon Matematika 

1 positif 

4 positif 

14 negatif 

menunjukan persetujuan belajar pecahan 

dengan menggunakan media 

pembelajaran Pohon Matematika 

2 positif 

3 positif 

13 negatif 

15 negatif 

soal berpikir kreatif 

matematik 

menunjukan kesukaan terhadap soal-soal 

yang diberikan 

10 negatif 

11 positif 

menunjukan kesungguhan dalam 

menyelesaikan soal 

12 positif 

16 negatif 

17 positif 

18 negatif 
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Lampiran 11 

LEMBAR ANGKET SIKAP PESERTA DIDIK 

TERHADAP PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH 

BERBANTUAN POHON MATEMATIKA 
Nama  : _______________________ 

Kelas  : _______________________ 

Petunjuk pengisian : 

1. Bacalah bismillah. 

2. Isilah identitas dengan lengkap. 

3. Berikan tanda check list (V) pada kolom pilihan sikap yang paling 

sesuai untuk setiap pernyataan yang diberikan.  

SS  = Sangat Setuju 

S  = Setuju 

N = Netral 

TS = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

No Pernyataan 
Pilihan sikap 

SS S N TS STS 

1 Belajar Matematika dengan menggunakan media 

pembelajaran sangat menyenangkan 

     

2 Mempelajari pecahan sangat bermanfaat dalam 

kehidupan sehari-hari 

     

3 Belajar Matematika dengan menggunakan media 

pembelajaran/alat peraga perlu didukung 

     

4 Mempelajari Matematika dengan menggunakan 

Pohon Matematika memudahkan dalam memperoleh 

ide/kesimpulan 

     

5 Belajar dengan diskusi itu membuat sulit untuk 

berpikir / memperoleh ide 

     

6 Belajar dengan diskusi jangan diadakan karena 

membuat pusing 

     

7 Belajar dengan diskusi membuat tidak bebas dalam 

mengungkapkan pendapat 

     

8 Mempelajari Matematika dengan diskusi kelompok 

membuat bebas dalam mengungkapkan pendapat 

     

9 Kebebasan dalam ungkapkan diri tidak perlu 

diwujudkan 

     

10 Menyelesaikan masalah yang mempunyai banyak      
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penyelesaian membuat bingung 

11 Dengan adanya banyak penyelesaian lebih 

memudahkan untuk menyelesaikan suatu masalah 

     

12 Menyelesaikan masalah yang mempunyai banyak 

penyelesaian itu perlu diberikan 

     

13 Memahami bilangan pecahan dengan menggunakan 

Pohon Matematika membuat pembelajaran kurang 

menyenangkan 

     

14 Dengan menggunakan media pembelajaran/alat 

peraga membuat pemahaman dan pengalaman kurang 

meningkat 

     

15 Mempelajari Matematika dengan menggunakan 

berbagai media pembelajaran/alat peraga tidak perlu 

diwujudkan 

     

16 Mengerjakan soal sendiri / tanpa bantuan teman itu 

sangat menyebalkan 

     

17 Mengerjakan soal secara mandiri / percaya diri itu 

sangat bermanfaat untuk masa depan nanti 

     

18 Budaya mencontek itu tidak perlu dihilangkan      

19 Pemberian pertimbangan pada saat diskusi itu  

menyenangkan 

     

20 Dengan adanya pertimbangan pada saat diskusi itu 

sangat bermanfaat untuk menentukan pilihan/ 

jawaban 

     

21 Pemberian pertimbangan itu perlu dilaksanakan      

 

 

Tarub,  ...................2011 

 

 

 

(.......................................)  
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Lampiran 12 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

 

Pertemuan ke-  : ______________ 

Hari,Tanggal  : ________, _____________2011  

 

Petunjuk  

1. Tuliskan nama peserta didik yang diamati 

2. Beri skor 1-4 untuk tiap aspek yang diamati. 

Skor 1 = tidak baik 

Skor 2 = kurang baik 

Skor 3 = agak baik 

Skor 4 = cukup baik 

Skor 5 = sangat baik 

 

No Aspek yang diamati 
Nama Peserta Didik 

     

1 Memperhatikan dan mencermati pekerjaan 

orang lain. (visual) 

     

2 - Mengajukan pertanyaan yang berbobot 

- Menggunakan pendekatan-pendekatan yang 

berbeda pada setiap masalah, dan  

- Memberikan gagasan.  

(oral) 

     

3 Mendengarkan penjelasan guru/teman. 

(listening) 

     

4 Mengerjakan tes dan latihan soal. (writing)      

5 Berpartisipasi dalam membentuk pola pohon 

matematika dalam kelompok. (drawing) 

     

6 Mencoba hal-hal baru dan menggabungkan 

pengalaman.  (motorik) 

     

7 Mempu menemukan solusi dalam 

menyelesaikan masalah. (mental) 

     

8 Bersemangat mengikuti proses pembelajaran. 

(emotional) 

     

Total      

Observer 

 

 

(______________________) 
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Lampiran 13 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL 

(Pertemuan 1-3) 

 

Satuan Pendidikan  : SMP 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/I 

Alokasi Waktu : 6 x 30 menit (3 pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

1. Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan dan penggunaannya dalam 

pemecahan masalah 

B. Kompetensi Dasar  

1.1 Melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan 

C. Indikator 

1. Mengenali dan mengidentifikasi bentuk pecahan. 

2. Mampu merubah suatu pecahan dalam bentuk pecahan yang lain. 

3. Menyederhanakan bentuk paling sederhana dari suatu pecahan. 

4. Memberikan contoh masalah sehari-hari yang merupakan pecahan. 

5. Menyelesaikan soal yang melibatkan berbagai bentuk pecahan dengan 

percaya diri. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat mengenali dan mengidentifikasi bentuk pecahan 

dengan tepat. 

2. Peserta didik dapat merubah suatu pecahan dalam bentuk pecahan yang 

lain sesuai dengan instruksi. 

3. Peserta didik dapat menyederhanakan bentuk pecahan hingga bentuk 

paling sederhana dari pecahan tersebut. 

4. Peserta didik dapat memberikan contoh masalah sehari-hari yang 

merupakan pecahan. 

5. Peserta didik dapat menyelesaikan soal yang melibatkan berbagai bentuk 

pecahan dengan percaya diri. 

E. Materi Ajar 

Menurut ST. Negoro &  B. Harahap (1998: 248) menyebutkan bahwa pecahan 

adalah bilangan yang menggambarkan bagian dari suatu keseluruhan, bagian 

dari suatu daerah, bagian dari suatu benda atau bagian dari suatu himpunan. 

Bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk 
a

b
, dengan a dan b adalah 

bilangan pecah, b ≠ 0. Bilangan a disebut pembilang, b disebut penyebut. 

(Nuharini, 2008: 41; Manik: 2009: 25). Bentuk pecahan seperti yang 

diungkapkan ST. Negoro &  B. Harahap (1998: 250) antara lain pecahan 

biasa, pecahan campuran, pecahan desimal dan persen. 

Secara umum menurut Manik (2009: 27), pecahan biasa dan pecahan 

campuran dapat dituliskan sebagai berikut:  
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Untuk suatu bilangan pecah 
a

b
 dengan b ≠ 0 

1. Jika a < b, maka 
𝑎

𝑏
 disebut pecahan murni 

2. Jika a > b, maka 
𝑎

𝑏
 disebut pecahan tidak murni 

3. Jika 𝑚
𝑐

𝑑
 dengan m bilangan cacah dan 

𝑐

𝑑
 pecahan biasa, maka 𝑚

𝑐

𝑑
 

disebut pecahan campuran. 

Sebarang pecahan 
a

b
 dengan a, b ≠ 0 dapat disederhanakan dengan berlaku 

a

b
=

a:p

b:p
, dimana p≠ 0, dan dapat diperoleh bentuk paling sederhana dari 

pecahan biasa jika p adalah Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) dari p dan q 

(Nuharini, 2008: 43).  

Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama. Pecahan-pecahan 

yang senilai dapat diperoleh dengan mengalikan atau membagi pembilang dan 

penyebutnya dengan bilangan yang sama. Secara umum pecahan senilai dapat 

dituliskan yaitu jika diketahui pecahan 
a

b
 dengan a, b ≠ 0 maka berlaku 

a

b
=

a×p

b×p
 atau 

a

b
=

a:q

b:q
 , p dan q konstanta positif bukan nol. (Nuharini, 2008: 

41) 

Pecahan campuran 𝑐
𝑎

𝑏
 dengan 𝑎, 𝑏, 𝑐 ≠ 0 dapat dinyatakan dalam bentuk 

pecahan biasa  
 𝑏×𝑐 +𝑎

𝑏
. Apabila pecahan biasa atau campuran akan dinyatakan 

ke dalam bentuk pecahan desimal, maka dapat dilakukan dengan mengubah 

penyebutnya menjadi 10, 100, 1.000, 10.000, dan seterusnya atau dengan 

membagi pembilang dengan penyebutnya. Pecahan desimal dapat diubah 

menjadi pecahan  biasa atau campuran dengan menguraikan bentuk panjangnya 

terlebih dahulu. Bentuk pecahan dapat diubah ke bentuk persen dapat 

dilakukan dengan cara mengubah pecahan semula menjadi pecahan senilai 

dengan penyebut 100. Jika hal itu sulit dikerjakan maka dapat dilakukan 

dengan cara mengalikan pecahan tersebut dengan 100%. Adapun untuk 

mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa atau campuran, dapat 

dilakukan dengan mengubah pecahan tersebut menjadi perseratus, kemudian 

disederhanakan. (Nuharini, 2008: 51-54) 

 

F. Alokasi Waktu 

Alokasi waktu yang diperlukan adalah 6 x 30 menit. Alokasi waktu ini dibagi 

menjadi tiga pertemuan. 

G. Metode Pembelajaran 

Model : ekspositori 

Metode : ceramah dan tanya jawab 

H. Sarana dan Sumber Belajar 

1. Media : papan tulis, kapur, spidol, whiteboard  

2. Sumber :  

Loedji, Willa Adrian Soekotjo. 2003. Pelajaran Matematika Jilid 1A 

(Bilingual). Bandung :Yrama Widya 
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Negoro, ST. & B. Harahap. 1998. Ensiklopedi Matematika. Jakarta: Ghalia 

Indonesia 

Nuharini, Dewi. 2008. Matematika 1: Konsep dan Aplikasinya: untuk kelas 

VII SMP/MTs I. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional 

Wintarti, Atik. 2008. Contextual Teaching and Learning. Matematika: 

Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kelas VII Edisi 4. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional 

 

I. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pertemuan 1 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 

Pendidikan 

Karakter 

Bangsa 

Langkah-langkah 

Menurut Standar 

Proses 

Media 

Kegiatan Pendahuluan 7 menit    

1. Guru memberi salam kepada peserta 

didik dan meminta salah satu peserta 

didik memimpin berdoa sebelum 

pembelajaran dimulai.  

1 menit Disiplin 

Religius 

 

  

2. Guru menyiapkan kondisi psikis 

peserta didik sehingga bersemangat 

mengikuti pembelajaran dengan 

dialog berikut. 

Guru : “Apa kabar kalian hari ini?” 

PD   : “Alhamdulillah, luar biasa.” 

Guru : “Siapa kalian?” 

PD    : “Pemuda Indonesia.” 

Guru : “Satu kata untuk pemuda?”  

PD    : “Prestatif.” 

Guru : “Dua kata untuk pemuda?” 

PD    : “Perstatif, semangat.” 

Guru : “Tiga kata untuk pemuda?” 

PD    : “Prestatif, semangat, yes.” 

1 menit 

 

 

 

 

Cinta tanah air   

3. Guru menyiapkan kondisi fisik 

peserta didik untuk mengikuti proses 

pembelajaran. “Anak-anak, minta 

tolong kalian siapakan buku paket, 

buku tulis, alat tulis di atas meja.”  

1 menit 

 

   

4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, dengan mengatakan 

“Hari ini kita akan mempelajari 

tentang pecahan. Setelah mengikuti 

kegiatan pembelajaran hari ini 

diharapkan kalian dapat mengenali 

dan mengindentifikasi pecahan 

dengan tepat”. 

1 menit  
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5. Guru memberikan apersepsi (untuk 

menggali pengetahuan peserta didik) 

dengan mengajukan pertanyaan 

tentang bilangan bulat. “Anak-anak, 

sebelumnya kalian sudah 

mengetahui tentang bilangan bulat. 

Coba sebutkan contoh bilangan 

bulat?” 

3 menit 

 

Demokratis 

Rasa ingin tahu 

Eksplorasi,  

elaborasi 

Papan 

tulis, 

white 

board 

Kegiatan Inti 45 menit    

1. Guru memberikan sebuah contoh 

masalah kontekstual tentang 

pecahan, dengan mengatakan  

“Wahyu mempunyai sebuah roti 

bolu. Roti bolu tersebut ingin ia 

bagi dan diberikan pada Aisyah, 

Fatimah, Rizki dan Nisa. Tiap satu 

orang mendapatkan satu potong 

dari roti bolu yang Wahyu miliki. 

Berapa bagian roti bolu yang 

dimiliki tiap teman Wahyu?” 

2 menit Peduli Sosial Eksplorasi Papan 

tulis, 

white 

board 

2. Guru meminta peserta didik 

menemukan contoh masalah yang 

berkaitan dengan pecahan dan 

menyampaikan pendapatnya di 

kelas. 

3 menit Demokratis 

Kreatif 

Toleransi 

Elaborasi  

3. Guru menjelaskan materi tentang 

konsep dan bentuk pecahan, 

berikut dengan contohnya 

10 menit Kerja keras 

Rasa ingin tahu 

Eksplorasi Papan 

tulis, 

white 

board 

4. Guru memberikan latihan soal 

tentang bentuk pecahan. 

1 menit Kreatif 

Kerja Keras 

Elaborasi Papan 

tulis, 

white 

board 

5. Guru membimbing peserta didik 

dalam menyelesaikan latihan soal 

15 menit Komunikatif Konfirmasi  

6. Guru meminta beberapa peserta 

didik menyelesaikan latihan soal di 

depan kelas. 

7. Guru mengajak peserta didik untuk 

mengevaluasi soal-soal yang 

diberikan 

 

14 menit Kreatif 

Kerja Keras 

 

Menghargai 

prestasi 

Elaborasi 

Konfirmasi 

 

 

Papan 

tulis, 

white 

board 

Kegiatan Penutup 8 menit    

1. Guru dan peserta didik 

menyimpulkan bersama tentang isi 

materi. Guru mengajukan 

2 menit Demokratis   
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Pertemuan 2 

pertanyaan kepada peserta didik: 

“Dari pembelajaran hari ini, 

apakah yang disebut dengan 

pecahan? Sebutkan contoh 

pecahan biasa, campuran, desimal 

dan persen?” 

2. Guru melakukan refleksi 

pembelajaran hari ini dengan 

bertanya: 

“Bagaimana pembelajaran hari 

ini?Apakah ada yang belum jelas 

dan ingin ditanyakan?” 

2 menit Jujur 

 

  

3. Guru memberikan tugas rumah 

berupa peserta didik mempelajari 

tentang merubah bentuk pecahan. 

Untuk pertemuan berikutnya, kita 

akan membahas tentang merubah 

bentuk pecahan. Pelajari subbab 

tersebut dan kerjakan soal berikut 

1. Carilah bentuk pecahan 

campuran dari 
3

2
! 

2. Carilah bentuk pecahan biasa 

dari 1
3

5
! 

3. Carilah bentuk pecahan desimal 

dan persen dari 
3

4
! 

2 menit Mandiri 

Kreatif 

Rasa ingin tahu 

 Papan 

tulis, 

White 

board 

4. Guru menutup pelajaran dengan 

doa dan memberikan motivasi 

kepada peserta didik. 

2 menit Komunikatif 

Religius 

Eksplorasi, 

elaborasi & 

konfirmasi. 

 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 

Pendidikan 

Karakter 

Bangsa 

Langkah-langkah 

Menurut Standar 

Proses 

Media 

Kegiatan Pendahuluan 7 menit    

1. Guru memberi salam kepada peserta 

didik dan meminta salah satu peserta 

didik memimpin berdoa sebelum 

pembelajaran dimulai.  

1 menit Disiplin 

Religius 

 

  

2. Guru menyiapkan kondisi psikis 

peserta didik sehingga bersemangat 

mengikuti pembelajaran dengan 

dialog berikut. 

Guru : “Apa kabar kalian hari ini?” 

PD   : “Alhamdulillah, luar biasa.” 

1 menit 

 

 

 

 

Cinta Tanah 

Air 
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Guru : “Siapa kalian?” 

PD    : “Pemuda Indonesia.” 

Guru : “Satu kata untuk pemuda?”  

PD    : “Prestatif.” 

Guru : “Dua kata untuk pemuda?” 

PD    : “Perstatif, semangat.” 

Guru : “Tiga kata untuk pemuda?” 

PD    : “Prestatif, semangat, yes.” 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik 

peserta didik untuk mengikuti proses 

pembelajaran. “Anak-anak, minta 

tolong kalian siapakan buku paket, 

buku tulis, alat tulis di atas meja.”  

1 menit 

 

   

4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, dengan mengatakan 

“Hari ini kita akan mempelajari 

tentang pecahan. Setelah mengikuti 

kegiatan pembelajaran hari ini 

diharapkan kalian dapat  merubah 

suatu pecahan dalam bentuk pecahan 

yang lain dan  menyederhanakannya 

hingga bentuk paling sederhana”. 

1 menit  

 

 

 

 

 

  

5. Guru memberikan apersepsi (untuk 

menggali pengetahuan peserta didik) 

dengan mengajukan pertanyaan 

tentang pecahan. “Anak-anak, 

sebelumnya kita sudah mempelajari 

tentang bentuk pecahan. Coba 

sebutkan bentuk pecahan? Sebutkan 

contohnya masing-masing?” 

3 menit 

 

Demokratis 

Rasa ingin tahu 

Eksplorasi,  

elaborasi 

Papan 

tulis, 

white 

board 

Kegiatan Inti 45 menit    

1. Guru memberikan sebuah contoh 

masalah kontekstual tentang bentuk 

pecahan, dengan mengatakan,  

“Ada 15 anak yang mendapatkan 

nilai  lebih dari 85 untuk tugas 

menulis puisi tentang Indonesia. 

Jumlah peserta didik ada 30 anak. 

Pecahan yang dapat menunjukkan 

hal tersebut misalnya 
15

30
, 50% .” 

2 menit Cinta tanah air Eksplorasi Papan 

tulis, 

white 

board 

2. Guru meminta peserta didik 

menemukan contoh masalah yang 

berkaitan dengan bentuk pecahan 

dan menyampaikan pendapatnya di 

kelas. 

3 menit Demokratis 

Kreatif 

Toleransi 

Elaborasi  
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3. Guru menjelaskan materi tentang 

cara merubah bentuk dan 

menyederhanakan pecahan, berikut 

dengan contohnya dan membahas 

tugas rumah yang telah diberikan 

pada pertemuan sebelumnya. 

10 menit Kerja keras 

Rasa ingin tahu 

Eksplorasi Papan 

tulis, 

white 

board 

4. Guru memberikan latihan soal 

tentang bentuk pecahan. 

1 menit Kreatif 

Kerja Keras 

Elaborasi Papan 

tulis, 

white 

board 

5. Guru membimbing peserta didik 

dalam menyelesaikan latihan soal 

15 menit Komunikatif Konfirmasi  

6. Guru meminta beberapa peserta 

didik menyelesaikan latihan soal di 

depan kelas. 

7. Guru mengajak peserta didik untuk 

mengevaluasi soal-soal tentang 

menyederhanakan dan merubah 

bentuk pecahan 

14 menit Menghargai 

prestasi 

Elaborasi 

Konfirmasi 

 

 

 

Papan 

tulis, 

white 

board 

Kegiatan Penutup 8 menit    

1. Guru dan peserta didik 

menyimpulkan bersa/ma tentang isi 

materi. Guru mengajukan 

pertanyaan kepada peserta didik: 

“Dari pembelajaran hari ini, apakah 

yang disebut dengan pecahan? 

Sebutkan contoh pecahan biasa, 

campuran, desimal dan persen?” 

2 menit Demokratis   

2. Guru melakukan refleksi 

pembelajaran hari ini dengan 

bertanya: 

“Bagaimana pembelajaran hari 

ini? Apakah ada yang belum jelas 

dan ingin ditanyakan?” 

2 menit Jujur 

 

  

3. Guru memberikan tugas rumah 

berupa peserta didik mempelajari 

tentang merubah bentuk pecahan. 

“Untuk pertemuan berikutnya, kita 

akan membahas tentang 

mengurutkan pecahan. Pelajari 

subbab tersebut dan kerjakan soal 

berikut:  

Urutkan pecahan berikut dari yang 

paling kecil : 1
3

5
, 

3

4
, 0,6!” 

2 menit Mandiri 

Kreatif 

Rasa ingin tahu 

 Papan 

tulis, 

White 

board 

4. Guru menutup pelajaran dengan 2 menit Komunikatif Eksplorasi,  
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Pertemuan 3 

doa dan memberikan motivasi 

kepada peserta didik. 

Religius elaborasi & 

konfirmasi. 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 

Pendidikan 

Karakter 

Bangsa 

Langkah-langkah 

Menurut Standar 

Proses 

Media 

Kegiatan Pendahuluan 5 menit    

1. Guru memberi salam kepada peserta 

didik dan meminta salah satu peserta 

didik memimpin berdoa sebelum 

pembelajaran dimulai.  

1 menit Disiplin 

Religius 

 

  

2. Guru menyiapkan kondisi psikis 

peserta didik sehingga bersemangat 

mengikuti pembelajaran dengan 

dialog berikut. 

Guru : “Apa kabar kalian hari ini?” 

PD   : “Alhamdulillah, luar biasa.” 

Guru : “Siapa kalian?” 

PD    : “Pemuda.” 

Guru : “Satu kata untuk pemuda?”  

PD    : “Prestatif.” 

Guru : “Dua kata untuk pemuda?” 

PD    : “Perstatif, semangat.” 

Guru : “Tiga kata untuk pemuda?” 

PD    : “Prestatif, semangat, yes.” 

1 menit 

 

 

 

 

   

3. Guru menyiapkan kondisi fisik 

peserta didik untuk mengikuti proses 

pembelajaran. “Anak-anak, minta 

tolong kalian siapakan buku paket, 

buku tulis, alat tulis di atas meja.”  

1 menit 

 

   

4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, dengan mengatakan 

“Hari ini kita akan mempelajari 

tentang pecahan. Setelah mengikuti 

kegiatan pembelajaran hari ini 

diharapkan kalian dapat  merubah 

suatu pecahan dalam bentuk pecahan 

yang lain dan  menyederhanakan 

bentuk pecahan hingga bentuk paling 

sederhana”. 

1 menit  

 

 

 

 

 

  

5. Guru memberikan apersepsi (untuk 

menggali pengetahuan peserta didik) 

dengan mengajukan pertanyaan 

tentang bilangan bulat dan pecahan. 

“Anak-anak, sebelumnya kita sudah 

1 menit 

 

Demokratis 

Rasa ingin tahu 

Eksplorasi,  

elaborasi 

Papan 

tulis, 

white 

board 
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mempelajari tentang bilangan bulat 

dan pecahan.  

 Coba sebutkan bentuk pecahan! 

Sebutkan contohnya masing-

masing!  

 Manakah yang lebih besar antara 

9 dan 3? Urutkan dari yang 

terkecil untuk 6, 2, dan 9!” 

Kegiatan Inti 48 menit    

1. Guru memberikan sebuah contoh 

masalah kontekstual tentang 

mengurutkan pecahan, dengan 

mengatakan,  

“Kegiatan baksos dari OSIS untuk 

membantu korban bencana alam 

berhasil mengumpulkan uang 

sebanyak Rp1.000.000,00. 
2

10
 dari 

uang tersebut berasal dari 

sumbangan peserta didik kelas VII, 
5

10
 dari kelas VIII dan IX, sedangkan 

4

10
 dari guru dan TU sekolah. Siapa 

yang paling besar sumbangannya 

untuk kegiatan tersebut? Siapa yang 

paling kecil sumbangannya?” 

2 menit Peduli Sosial Eksplorasi Papan 

tulis, 

white 

board 

2. Guru menjelaskan materi tentang 

cara mengurutkan pecahan, berikut 

dengan contohnya dan membahas 

tugas rumah pada pertemuan 

sebelumnya. 

4 menit Kerja keras 

Rasa ingin tahu 

Eksplorasi Papan 

tulis, 

white 

board 

3. Guru memberikan kesempatan tanya 

jawab kepada peserta didik 

4. Guru mereview kembali tentang 

bentuk, cara merubah bentuk dan 

menyederhanakan pecahan 

5. Guru memberikan quiz individu 

2 menit 

 

 

 

 

40 menit 

Rasa ingin tahu 

Jujur 

 

 

 

Mandiri 

Kerja keras 

Kreatif 

Jujur 

Elaborasi 

Konfirmasi 

 

Konfirmasi 

 

Elaborasi 

Papan 

tulis, 

white 

board 

Kegiatan Penutup 7 menit    

1. Guru dan peserta didik 

menyimpulkan bersama tentang isi 

materi. Guru mengajukan pertanyaan 

kepada peserta didik: 

“Dari pembelajaran hari ini, 

2 menit Demokratis   



138 

 

138 

 

 

J. Penilaian 

Jenis penilaian 

1. Tes awal : tidak ada 

2. Tes dalam proses :  tidak ada 

3. Tes hasil relajar : ada, berbentuk quiz 

Bentuk tes : tes tertulis dengan soal uraian 

Instrumen : tes kemampuan awal 

 

SOAL QUIZ 

(sebagai uji kemampuan awal) 

 

1. Pada saat liburan sekolah, Amir bersama ayah, ibu, kak Arif dan dua orang 

adiknya, Lulu dan Lala pergi berekreasi ke Guci. Mereka makan roti isi 

yang telah ibu Amir persiapkan dari rumah. Ibu Amir membuat roti isi 

sejumlah anggota keluarga yang ikut berekreasi. Berapa bagian roti yang 

didapat Arif dan Lulu dari semua roti yang tersedia?  

2. Dari 30 siswa yang ada di kelas VII A, ada 8 siswa yang menyukai Bahasa 

Inggris, 6 siswa menyukai IPA dan 14 siswa menyukai Matematika. 

Sisanya menyukai IPS dan tidak ada siswa yang menyukai lebih dari satu 

pelajaran. Dari seluruh siswa di kelas tersebut 

a. berapa bagian siswa yang menyukai Matematika? 

b. berapa bagian siswa yang menyukai Bahasa Inggris dan IPA? 

c. berapa bagian siswa yang menyukai IPS? 

bagaimana cara kita mengurutkan 

pecahan?”  

2. Guru melakukan refleksi 

pembelajaran hari ini dengan 

bertanya: 

“Bagaimana pembelajaran hari ini? 

Apakah ada yang belum jelas dan 

ingin ditanyakan?” 

2 menit Jujur 

 

  

3. Guru memberikan tugas rumah 

berupa peserta didik mempelajari 

tentang operasi hitung pecahan. 

1 menit Gemar 

membaca 

Rasa ingin tahu 

 Papan 

tulis, 

White 

board 

4. Guru menutup pelajaran dengan doa 

dan memberikan motivasi kepada 

peserta didik. 

2 menit Komunikatif 

Religius 

Eksplorasi, 

elaborasi & 

konfirmasi. 
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3. Berikan sebanyak-banyaknya pecahan yang senilai dengan pecahan 

berikut. Tuliskan pula cara kamu mendapatkan pecahan tersebut. 

a. 
4

10
 

b. 125% 

4. Sebutkan 3 bilangan pecah, lalu urutkan nilainya dari yang kecil hingga 

terbesar! Tuliskan pula cara yang kamu pergunakan 

 

 

JAWABAN DAN PENILAIAN 

 

No Aspek Penyelesaian Skor 

1 Lancar Diket : 

Jumlah keluarga = 6 orang 

 

Penyelesaian : 

Bagian roti Arif dan Lulu = 
2

6
=

1

3
= 33,33% = 0,33 

 

 

 

 

6 

2 Elaborasi Diket :  

jumlah siswa = 30 

banyaknya siswa menyukai Bahasa Inggris = 8 siswa 

banyaknya siswa menyukai IPA = 6 siswa 

banyaknya siswa menyukai Matematika = 14 siswa 

Ditanya : 

Berapa bagian dari keseluruhan, siswa yang menyukai 

a. Matematika 

b. Bahasa Inggris dan IPA 

c. IPS 

Penyelesaian : 

a. Siswa yang menyukai Matematika = 
14

30
=

7

15
 

b. siswa yang menyukai Bahasa Inggris = 
8

30
=

4

15
 

siswa yang menyukai IPA = 
6

30
=

3

15
 

jadi, siswa yang suka Bahasa Inggris dan IPA =
4

15
+

3

15
=

7

15
 

c. siswa yang suka IPS = 
30−(8+6+14)

30
=

2

30
=

1

15
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

2 

3 Orisinil Diket :  

a. 
4

10
 

b. 125% 

Ditanya :  

Penyelesaian : 

 

a.  
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4

10
=

4 × 1
2

10 × 1
2

=
2

5
 

atau 
4

10
=

4 × 2

10 × 2
=

8

20
 

Atau 
4

10
= 0,4 = 40% 

b. 125% 

125% =
125

100
 

Atau 

125% =
125 ÷ 25

100 ÷ 25
=

5

4
 

Atau 

125% =
125 ÷ 25

100 ÷ 25
=

5

4
= 1

1

4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 Luwes Sebutkan sembarang 3 bilangan pecahan, lalu urutkan nilainya dari 

yang kecil hingga terbesar! Tuliskan pula cara yang digunakan 

 

Penyelesaian : 

 
1

4
,
1

2
,
3

4
 

 

KPK dari 2 dan 4 = 4 

Semua penyebut diubah menjadi 4, sehingga menjadi 
1

4
<

2

4
<

3

4
 

 

0,25 , 0,5 dan 0,75 

Jika 3 bilangan pecahan desimal tersebut dibentuk menjadi pecahan 

biasa dengan penyebutnya 100, maka akan didapat 
25

100
<

50

100
<

75

100
 

Karena 25 < 50 < 75 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

Total Skor 24 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑥 
50

12
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Lampiran 14 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

(Pertemuan 4-6) 
 

Satuan Pendidikan  : SMP 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/I 

Alokasi Waktu : 6 x 30 menit (3 pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

1. Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan dan penggunaannya dalam 

pemecahan masalah 

B. Kompetensi Dasar  

1.2  Menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dan pecahan 

dalam pemecahan masalah 

C. Indikator 

1. Mengetahui sifat-sifat operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian 

dan pembagian pecahan 

2. Mampu menyelesaikan soal yang melibatkan operasi hitung pada pecahan 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat mengetahui sifat-sifat operasi hitung penjumlahan, 

pengurangan, perkalian dan pembagian pada pecahan sehingga dapat 

digunakan dalam pemecahan masalah 

2. Peserta didik mampu menyelesaikan soal yang melibatkan operasi hitung 

pecahan dengan percaya diri 

E. Materi Ajar 

Materi pokok : Operasi Hitung Pecahan 

Uraian materi : 

Untuk menentukan hasil penjumlahan atau pengurangan dua pecahan, samakan 

penyebut kedua pecahan tersebut, yaitu dengan cara mencari KPK dari 

penyebut-penyebutnya, kemudian baru dijumlahkan atau dikurangkan 

pembilangnya. 

Penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal dilakukan pada masing-

masing nilai tempat dengan cara bersusun. Urutkan angka-angka ratusan, 

puluhan, satuan, persepuluhan, perseratusan dan seterusnya dalam satu kolom. 

Sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. 

Untuk setiap pecahan a, b, c maka berlaku 

1. Sifat tertutup : a+b=c 

2. Sifat komutatif : a+b=b+a 

3. Sifat asosiatif : (a+b)+c=a+(b+c) 

4. Bilangan (0) adalah unsur identitas pada penjumlahan : a+0=0+a=a 

5. Invers dari a adalah –a dan invers dari –a adalah a, sedemikan hingga  

a+ (-a) =(-a)+a=0 
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Mengalikan dua pecahan 
p

q
 dan 

r

s
 dilakukan dengan mengalikan pembilang 

dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut atau dapat ditulis 
p

q
×

r

s
=

p×r

q×s
 dengan q, s ≠ 0. 

Hasil kali bilangan desimal dengan bilangan desimal diperoleh dengan cara 

mengalikan bilangan tersebut seperti mengalikan bilangan bulat. Banyak 

bilangan desimal hasil kali bilangan-bilangan desimal diperoleh dengan 

menjumlahkan banyak tempat desimal dari pengali-pengalinya. 

Sifat perkalian pada pecahan, untuk setiap pecahan a, b, dan c berlaku 

1. Sifat tertutup : a x b = c 

2. Sifat komutatif : a x b = b x a 

3. Sifat asosiatif : (a x b) x c = a x (b x c) 

4. Sifat distributif pada perkalian terhadap penjumlahan :  

a x (b+c) = (a x b) + (a x c) 

5. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan :  

a x (b-c) = (a x b) - (a x c) 

6. a x 1 = 1 x a =a ; bilangan 1 adalah unsur identitas pada perkalian 

Untuk sebarang pecahan 
𝑝

𝑞
 dan 

𝑟

𝑠
 dengan 𝑞, 𝑟, 𝑠 ≠ 0 berlaku 

𝑝

𝑞
:
𝑟

𝑠
=

𝑝

𝑞
×

𝑠

𝑟
 dan 

𝑟

𝑠
 

dimana 
𝑠

𝑟
 merupakan kebalikan (invers) dari 

𝑟

𝑠
 

F. Alokasi Waktu 

Alokasi waktu yang diperlukan adalah 6 x 30 menit. Alokasi waktu ini terdiri 

dari tiga pertemuan. 

G. Metode Pembelajaran 

Model : ekspositori 

Metode : ceramah dan tanya jawab 

H. Sarana dan Sumber Belajar 

Media : papan tulis, kapur, spidol, whiteboard  

Sumber :  

Nuharini, Dewi. 2008. Matematika 1 : konsep dan aplikasinya untuk kelas VII 

SMP/MTs 1. Jakarta 

I. Model dan Metode Pembelajaran 

Model : ekspositori 

Metode : ceramah dan tanya jawab 

J. Langkah-Langkah Pembelajaran 

 

Pertemuan 4 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 

Pendidikan 

Karakter 

Bangsa 

Langkah-langkah 

Menurut Standar 

Proses 

Media 

Kegiatan Pendahuluan 5 menit    

1. Guru memberi salam kepada 

peserta didik dan meminta salah 

satu peserta didik memimpin 

berdoa sebelum pembelajaran 

dimulai.  

1 menit Disiplin 

Religius 
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2. Guru menyiapkan kondisi psikis 

peserta didik sehingga bersemangat 

mengikuti pembelajaran dengan 

dialog berikut. 

Guru : “Apa kabar kalian hari ini?” 

PD   : “Alhamdulillah, luar biasa.” 

Guru : “Siapa kalian?” 

PD    : “Pemuda Indonesia.” 

Guru : “Satu kata untuk pemuda?”  

PD    : “Prestatif.” 

Guru : “Dua kata untuk pemuda?” 

PD    : “Perstatif, semangat.” 

Guru : “Tiga kata untuk pemuda?” 

PD    : “Prestatif, semangat, yes.” 

1 menit 

 

 

 

 

Cinta tanah air   

3. Guru menyiapkan kondisi fisik 

peserta didik untuk mengikuti 

proses pembelajaran. “Anak-anak, 

minta tolong disiapkan buku paket, 

buku tulis, alat tulis di atas meja.”  

1 menit 

 

   

4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, dengan mengatakan 

“Hari ini kita akan mempelajari 

tentang operasi hitung pecahan. 

Setelah pembelajaran hari ini, 

kalian diharapkan  mengetahui 

sifat operasi hitung  pecahan”. 

1 menit  

 

 

 

 

 

  

5. Guru memberikan apersepsi (untuk 

menggali pengetahuan peserta 

didik) dengan mengajukan 

pertanyaan tentang bilangan bulat 

dan pecahan. “Anak-anak, 

sebelumnya kita sudah 

mempelajari tentang bilangan 

bulat dan pecahan. Coba sebutkan 

bentuk pecahan! Sebutkan 

contohnya masing-masing!  

1 menit 

 

Demokratis 

Rasa ingin tahu 

Toleransi 

Eksplorasi,  

elaborasi 

Papan 

tulis, 

white 

board 

Kegiatan Inti 48 menit    

1. Guru memberikan sebuah contoh 

masalah kontekstual tentang sifat 

operasi hitung pada pecahan, 

dengan mengatakan,  

“Aisyah mempunyai ½ lusin buku 

tulis. Fatimah mempunyai ¾ lusin 

buku tulis. Berapa banyak buku 

yang dimiliki Aisyah dan 

Fatimah?”  

2 menit Demokratis Eksplorasi Papan 

tulis, 

white 

board 
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Pertemuan 5 

2. Guru menjelaskan materi tentang 

sifat-sifat operasi hitung pecahan, 

berikut dengan contohnya  

4 menit Kerja keras 

Rasa ingin tahu 

Eksplorasi Papan 

tulis, 

white 

board 

3. Guru meminta peserta didik untuk 

menyelesaikan latihan soal yang 

diberikan 

4. Guru membimbing peserta didik 

dalam menyelesaikan latihan soal 

5. Guru mengajak peserta didik 

untuk mengevaluasi bersama 

latihan soal yang diberikan 

2 menit 

 

 

 

 

40 menit 

Rasa ingin tahu 

Jujur 

 

 

 

Mandiri 

Kerja keras 

Kreatif 

Jujur 

Elaborasi 

Konfirmasi 

 

Konfirmasi 

 

Elaborasi 

Papan 

tulis, 

white 

board 

Kegiatan Penutup 7 menit    

1. Guru dan peserta didik 

menyimpulkan bersama tentang 

isi materi. Guru mengajukan 

pertanyaan kepada peserta didik: 

“Dari pembelajaran hari ini, 

bagaimana sifat-sifat operasi 

hitung pada pecahan?”  

2 menit Demokratis   

2. Guru melakukan refleksi 

pembelajaran hari ini dengan 

bertanya: 

“Bagaimana pembelajaran hari 

ini? Apakah ada yang belum jelas 

dan ingin ditanyakan?” 

2 menit Jujur 

 

  

3. Guru memberikan tugas rumah 

berupa peserta didik mempelajari 

tentang operasi hitung pecahan. 

1 menit Kerja keras 

Gemar 

membaca 

Rasa ingin tahu 

 Papan 

tulis, 

White 

board 

4. Guru menutup pelajaran dengan 

doa dan memberikan motivasi 

kepada peserta didik. 

2 menit Komunikatif 

Religius 

Eksplorasi, 

elaborasi & 

konfirmasi. 

 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 

Pendidikan 

Karakter 

Bangsa 

Langkah-langkah 

Menurut Standar 

Proses 

Media 

Kegiatan Pendahuluan 5 menit    

1. Guru memberi salam kepada peserta 

didik dan meminta salah satu peserta 

didik memimpin berdoa sebelum 

pembelajaran dimulai.  

1 menit Disiplin 

Religius 

 

  

2. Guru menyiapkan kondisi psikis 

peserta didik sehingga bersemangat 

1 menit 

 

Cinta tanah air   
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mengikuti pembelajaran dengan 

dialog berikut. 

Guru : “Apa kabar kalian hari ini?” 

PD   : “Alhamdulillah, luar biasa.” 

Guru : “Siapa kalian?” 

PD    : “Pemuda Indonesia.” 

Guru : “Satu kata untuk pemuda?”  

PD    : “Prestatif.” 

Guru : “Dua kata untuk pemuda?” 

PD    : “Perstatif, semangat.” 

Guru : “Tiga kata untuk pemuda?” 

PD    : “Prestatif, semangat, yes.” 

 

 

 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik 

peserta didik untuk mengikuti proses 

pembelajaran. “Anak-anak, minta 

tolong disiapkan buku paket, buku 

tulis, alat tulis di atas meja.”  

1 menit 

 

   

4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, dengan mengatakan 

“Hari ini kita akan mempelajari 

tentang operasi hitung pecahan. 

Setelah pembelajaran hari ini 

diharapkan dapat menyelesaikan soal 

yang melibatkan operasi hitung pada 

pecahan dengan percaya diri”. 

1 menit  

 

 

 

 

 

  

5. Guru memberikan apersepsi (untuk 

menggali pengetahuan peserta didik) 

dengan mengajukan pertanyaan 

tentang sifat operasi hitung pecahan. 

“Anak-anak, sebelumnya kita sudah 

mempelajari tentang sifat operasi 

hitung. Sebutkan sifat-sifat operasi 

hitung pada penjumlahan! Sebutkan 

contohnya!  

1 menit 

 

Demokratis 

Rasa ingin tahu 

Toleransi 

Eksplorasi,  

elaborasi 

Papan 

tulis, 

white 

board 

Kegiatan Inti 48 menit    

1. Guru memberikan sebuah contoh 

masalah kontekstual tentang operasi 

hitung pada pecahan, dengan 

mengatakan,  

“Tiap muslim pada bulan Ramadhan 

wajib mengeluarkan zakat fitrah 

sebanyak 3½ kg beras. Jika di kelas 

ini ada 29 orang yang wajib 

mengeluarkan zakat. Berapa 

kilogram beras yang terkumpul 

untuk zakat fitrah?”  

3 menit Religius 

Demokratis 

Eksplorasi Papan 

tulis, 

white 

board 
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Pertemuan 6 

2. Guru menjelaskan materi tentang 

operasi hitung pecahan, berikut 

dengan contohnya  

10 menit Kerja keras 

Rasa ingin tahu 

Eksplorasi Papan 

tulis, 

white 

board 

3. Guru membagi peserta didik menjadi 

beberapa kelompok yang terdiri dari 

4-5 kelompok 

5    

4. Guru meminta peserta didik untuk 

menyelesaikan latihan soal yang 

diberikan secara berkelompok 

5. Guru membimbing peserta didik 

dalam menyelesaikan latihan soal 

30 menit Kerja keras 

Kreatif 

Elaborasi 

 

 

Konfirmasi 

 

 

Kegiatan Penutup 7 menit    

1. Guru dan peserta didik 

menyimpulkan bersama tentang isi 

materi. Guru mengajukan pertanyaan 

kepada peserta didik: 

“Dari pembelajaran hari ini, 

sebutkan sifat-sifat operasi hitung 

pada pecahan?”  

2 menit Demokratis   

2. Guru melakukan refleksi 

pembelajaran hari ini dengan 

bertanya: 

“Bagaimana pembelajaran hari 

ini?Apakah ada yang belum jelas 

dan ingin ditanyakan?” 

2 menit Jujur 

 

  

3. Guru memberikan tugas rumah 

berupa peserta didik meyelesaikan 

soal tugas kelompok. 

1 menit Kerja keras 

Gemar 

membaca 

Rasa ingin tahu 

 Papan 

tulis, 

White 

board 

4. Guru menutup pelajaran dengan doa 

dan memberikan motivasi kepada 

peserta didik. 

2 menit Komunikatif 

Religius 

Eksplorasi, 

elaborasi & 

konfirmasi. 

 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 

Pendidikan 

Karakter 

Bangsa 

Langkah-langkah 

Menurut Standar 

Proses 

Media 

Kegiatan Pendahuluan 5 menit    

1. Guru memberi salam kepada peserta 

didik dan meminta salah satu peserta 

didik memimpin berdoa sebelum 

pembelajaran dimulai.  

1 menit Disiplin 

Religius 

 

  

2. Guru menyiapkan kondisi psikis 

peserta didik sehingga bersemangat 

mengikuti pembelajaran dengan 

1 menit 

 

 

Cinta tanah air   
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dialog berikut. 

Guru : “Apa kabar kalian hari ini?” 

PD   : “Alhamdulillah, luar biasa.” 

Guru : “Siapa kalian?” 

PD    : “Pemuda Indonesia.” 

Guru : “Satu kata untuk pemuda?”  

PD    : “Prestatif.” 

Guru : “Dua kata untuk pemuda?” 

PD    : “Perstatif, semangat.” 

Guru : “Tiga kata untuk pemuda?” 

PD    : “Prestatif, semangat, yes.” 

 

 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik 

peserta didik untuk mengikuti proses 

pembelajaran. “Anak-anak, minta 

tolong disiapkan buku paket, buku 

tulis, alat tulis di atas meja.”  

1 menit 

 

   

4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, dengan mengatakan 

“Hari ini kita masih akan 

mempelajari tentang operasi hitung 

pecahan. Setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran hari ini diharapkan 

kalian  dapat menyelesaikan soal 

yang melibatkan operasi hitung 

pecahan dengan percaya diri”. 

1 menit  

 

 

 

 

 

  

5. Guru memberikan apersepsi (untuk 

menggali pengetahuan peserta didik) 

dengan mengajukan pertanyaan 

tentang bilangan bulat dan pecahan.  

“Anak-anak, sebelumnya kita sudah 

mempelajari tentang bilangan bulat 

dan pecahan .Coba sebutkan bentuk 

pecahan dan contohnya masing-

masing! Sebutkan sifat-sifat operasi 

hitung perkalian pada pecahan!” 

1 menit 

 

Demokratis 

Rasa ingin tahu 

Eksplorasi,  

elaborasi 

Papan 

tulis, 

white 

board 

Kegiatan Inti 48 menit    

1. Guru memberikan sebuah contoh 

masalah kontekstual tentang operasi 

hitung pada pecahan, dengan 

mengatakan,  

“Zakat maal yang wajib dikeluarkan 

jika sudah mencapai nisab adalah 

sebanyak 2,5% dari harta yang 

dimiliki. Nah, jika Pak Ahmad 

mempunyai harta sebanyak 

Rp100.000.000,00 dan Pak Sobari 

2 menit Religius 

Demokratis 

 

Eksplorasi Papan 

tulis, 

white 

board 
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K. Penilaian 

1. Tes awal : tidak ada 

2. Tes dalam proses :  ada, berbentuk soal kelompok 

3. Tes hasil belajar : ada, berbentuk soal quiz 

Bentuk tes : tes tertulis dengan soal uraian 

Instrumen : soal kelompok, tes kemampuan akhir 

sebanyak Rp80.000.000,00. Berapa 

rupiah jumlah zakat yang 

dikeluarkan Pak Ahmad dan Pak 

Sobari?” 

2. Guru meminta beberapa peserta 

didik untuk menuliskan hasil 

pekerjaan tugas kelompok pada 

pertemuan sebelumnya tentang 

operasi hitung campuran pada 

pecahan. 

2 menit Kerja keras 

Disiplin 

Jujur 

Eksplorasi 

Elaborasi 

Papan 

tulis, 

white 

board 

3. Guru mengajak peserta didik untuk 

mengevaluasi bersama latihan soal 

yang diberikan 

4. Guru memberikan kesempatan tanya 

jawab kepada peserta didik tentang 

materi operasi hitung pecahan 

6 menit  

 

 

 

Jujur 

Konfirmasi  

5. Guru memberikan quiz yang bersifat 

individu 
40 menit 

Mandiri 

Kerja Keras 

Kreatif 

Jujur 

Elaborasi  

Kegiatan Penutup 7 menit    

1. Guru dan peserta didik 

menyimpulkan bersama tentang isi 

materi. Guru mengajukan pertanyaan 

kepada peserta didik: 

“Dari pembelajaran yang telah 

dilalui, sebutkan bentuk-bentuk 

pecahan! Bagaimana cara 

menyederhanakan pecahan? 

Sebutkan sifat-sifat operasi hitung 

pada pecahan!”  

3 menit Demokratis   

2. Guru melakukan refleksi 

pembelajaran hari ini dengan 

bertanya: 

“Bagaimana pembelajaran hari ini? 

Apakah ada yang belum jelas dan 

ingin ditanyakan?” 

2 menit Jujur 

 

  

3. Guru menutup pelajaran dengan doa 

dan memberikan motivasi kepada 

peserta didik. 

2 menit Komunikatif 

Religius 

Eksplorasi, 

elaborasi & 

konfirmasi. 
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SOAL KELOMPOK 

1. Kerjakan soal di bawah ini dengan berbagai macam cara yang bisa 

dilakukan! 

 5
3

10
+ 3

3

4
− 2,2 ÷

1

5
= ⋯ 

2. Diketahui jumlah dua bilangan pecah adalah 2
4

15
. Tentukan dua bilangan 

pecah tersebut. Tuliskan cara mendapatkannya. 

3. Bu Dian mempunyai 3
3

5
 kg gula di rumah dan akan menggunakannya 

untuk membuat roti dari dua resep roti yang berbeda. Untuk resep pertama 

dibutuhkan 1,5 kg gula. Berapa kilogram gula yang dapat digunakan untuk 

resep roti yang kedua sehingga gula yang dimiliki Bu Dian cukup untuk 

kedua resep tersebut?  

4. Pada penerimaan siswa baru di SMP X, ada 10.000 orang pendaftar. 

Pendaftar yang memenuhi syarat hanya 60%, kemudian pendaftar yang 

diterima sebanyak 25 bagian dari semua pendaftar yang memenuhi syarat. 

Hitunglah banyaknya pendaftar yang tidak diterima! 

 

SOAL QUIZ 

(sebagai Uji Kemampuan Akhir) 

 

1. Kerjakan soal di bawah ini! 

 5,2 + 4
2

5
−

3

4
 : 25% = ⋯ 

2. Diketahui 3 bilangan pecah yang berbeda nilai dan jika dijumlahkan ≤ 5. 

Sebutkan 3 bilangan pecah tersebut, lalu urutkan nilainya dari yang kecil 

hingga terbesar! Tuliskan pula cara yang digunakan. 

3. Pak Didi mempunyai toko beras. Di awal bulan, Pak Didi biasa mengisi 

stok beras untuk tokonya. Berikut ini daftar beras yang dibeli oleh Pak 

Didi: 
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Jenis beras 
Banyaknya beras 

(ton) 

Harga tiap kg 

(Rp) 

A 
1

1

5
 

6.000 

B 0,75 8.000 

c. Berapakah jumlah uang yang dikeluarkan Pak Didi untuk membeli 

beras jenis A dan B? 

d. Sebanyak 2
1

2
% dari stok beras yang ada, setelah dicek ternyata 

berkualitas buruk sehingga Pak Didi memutuskan untuk tidak 

menjualnya. Berapa banyak sisa stok beras yang masih dimiliki pak 

Didi (dalam ton) yang dapat dijual? 

4. Bangsa Mesir Kuno telah mengenal bilangan pecah. Mereka menggunakan 

sistem bilangan berdasarkan bilangan pecah satuan, yaitu pecahan yang 

pembilanganya 1, seperti 
1

3
,

1

4
,

1

5
,

1

6
,

1

7
, dan seterusnya. Bilangan lain seperti 

2

5
 mereka nyatakan sebagai penjumlahan dari pecahan-pecahan satuan. 

2

5
 

dinyatakan dengan 
1

3
+

1

15
 karena 

2

5
=

1

3
+

1

15
 dan bukan 

2

5
=

1

5
+

1

5
. Kenapa? 

Karena bilangan pecah yang sama tidak boleh digunakan dua kali. 

Cobalah kamu selesaikan pecahan berikut menurut bangsa Mesir Kuno 

(minimal 3) :  

c. 
3

5
 

d. 
7

12
 

 

JAWABAN DAN PENILAIAN 

SOAL KELOMPOK 

No Penyelesaian Skor 

1    5
3

10
+ 3

3

4
− 2,2 ÷ 25% 

 =   5 + 3 − 2 +  
3

10
+

3

4
−

2

10
  ×

4

1
 

 =  6 +  
1

10
+

3

4
  × 5 

 =  6 +  
4

40
+

30

40
  × 5 

 

 

2 

 

1 
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 =  6 +  
34

40
  × 5 

 =  6 +  
17

20
  × 5 

 =  30 +  
17

4
   

 =  
120

4
+

17

4
  

 =
137

4
 

 = 34
1

4
 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

2 Diketahui jumlah dua bilangan pecah adalah 2
4

15
. Tentukan dua bilangan pecah 

tersebut. Tuliskan cara mendapatkannya. 

 

 𝑎 + 𝑏 = 2
4

15
 

 Misal 𝑎 = 2
1

15
 

Maka bilangan pecah b yang mungkin : 

  𝑎 + 𝑏 = 2
4

15
 

  ⇔ 2
1

15
+ 𝑏 = 2

4

15
 

 ⇔ 𝑏 = 2
4

15
− 2

1

15
 

 ⇔ 𝑏 =
3

15
 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

2 

1 

3 Diketahui : 

 𝑎 + 𝑏 ≤ 3
3

5
 

 𝑎 = 1,25 
Ditanya : b 

Penyelesaian : 

 1,25 + 𝑏 ≤ 3
3

5
 

  ⟺ 𝑏 ≤ 3
3

5
− 1,25 

  ⟺ 𝑏 ≤ 3,6 − 1,25 

 ⟺ 𝑏 ≤ 1,35 

Karena banyaknya gula tidak mungkin negatif maka banyaknya gula ( 0 ≤ 𝑏 ≤
1,35 ) kilogram. 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 Pada penerimaan siswa baru di SMP X, ada 10.000 orang pendaftar. Pendaftar 

yang memenuhi syarat hanya 60%, kemudian pendaftar yang diterima sebanyak 

25 bagian dari semua pendaftar yang memenuhi syarat. Hitunglah banyaknya 

pendaftar yang tidak diterima! 

Diketahui : 

Banyaknya pendaftar = 10.000 

banyaknya pendaftar yang memenuhi syarat = 60 % dari semua pendaftar 

banyaknya siswa yang diterima = 25 bagian dari semua pendaftar yang memenuhi 

syarat. 
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Ditanya : Banyaknya pendaftar yang tidak diterima 

penyelesaian : 

 

banyaknya siswa yang memenuhi syarat = 60% × 10.000 =
60

100
× 10.000 =

6000 

Banyaknya siswa yang diterima =
25

100
× 6000 = 1500 

1 

 

 

 

3 

2 

 

SOAL QUIZ 

No Aspek Penyelesaian Skor 

1  Diketahui : 

 5,2 + 4
2

5
−

3

4
 : 25% = ⋯ 

Penyelesaian : 

  5,2 + 4
2

5
−

3

4
 : 25% 

= 5
4

20
+ 4

8

20
−

15

20
 :

25

100
 

=  5 + 4 + (
4

20
+

8

20
−

15

20
) :

25

100
 

= 9 −
3

20
 :

25

100
 

= 
180−3

20
 :

25

100
 

=
177

20
×

100

25
 

=
177

5
 

=35
2

5
 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

2  Diketahui pecahan a, b dan c 

0 ≤ 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 ≤ 5 

𝑎 ≠ 𝑏 ≠ 𝑐 

contoh 

𝑎 =
1

2
, 𝑏 =

3

4
, 𝑐 = 5 −  

1

2
+

3

4
 = 3

3

4
 

1

2
=

2

4
 

1

2
<

3

4
< 3

3

4
 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

3  Diketahui :  

Jenis 

beras 

Banyaknya beras  

(ton) 

Harga tiap kg 

(Rp) 

A 
1

1

5
 

5.000 

B 0,75 6.000 

C 20

25
 

7.000 
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Ditanya : 

Berapakah uang yang dikeluarkan Pak Didi untuk membeli 

beras dari A dan B? 

Setelah dicek, 2
1

2
% dari stok yang dimiliki ternyata 

berasnya berkualitas buruk sehingga Pak Didi memutuskan 

untuk tidak menjualnya, maka berapakah sisa stok beras 

yang masih dimiliki pak Didi? 

 

Penyelesaian : 

a. Jumlah uang yang harus dikeluarkan pak Didi 

=  1
1

5
× 1000 × 5000 +  0,75 × 1000 × 6000  

=  
6

5
× 5.000.000 +  

75

100
6.000.000  

= 6.000.000 + 4.500.000 

= 10.500.000 

b. Jumlah stok beras = 1
1

5
+ 0,75 +

20

25
=

6

5
+

75

100
+

20

25
=

6

5
+

3

4
+

4

5
=

24

20
+

15

20
+

16

20
=

55

20
= 2

15

20
=

2
3

4
𝑡𝑜𝑛  

Beras berkualitas buruk =
5

2
% × 2

3

4
𝑡𝑜𝑛 =

1

40
× 2

3

4
=

1

40
×

11

4
=

11

80
𝑡𝑜𝑛 

Sehingga sisa stok beras  

=
11

4
−

11

80
=

220

80
−

11

80
=

209

80
𝑡𝑜𝑛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

4  Bangsa Mesir Kuno telah mengenal bilangan pecah. 

Mereka menggunakan sistem bilangan berdasarkan 

bilangan pecah satuan, yaitu pecahan yang pembilanganya 

1, seperti 
1

3
,

1

4
,

1

5
,

1

6
,

1

7
, dan seterusnya. Bilangan lain seperti 

2

5
 mereka nyatakan sebagai penjumlahan dari pecahan-

pecahan satuan. 
2

5
 dinyatakan dengan 

1

3
+

1

15
 karena 

2

5
=

1

3
+

1

15
 dan bukan 

2

5
=

1

5
+

1

5
. Kenapa? Karena bilangan 

pecah yang sama tidak boleh digunakan dua kali. Cobalah 

kamu selesaikan pecahan berikut menurut bangsa Mesir 

Kuno :  
3

5
, 

7

12
 

 

Penyelesaian : 

a. 
3

5
 

3

5
=

1

5
+

2

5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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b. 
7

12
 

7

12
=

1

12
+

2

12
+

4

12
 

 

3 

Total skor 24 

 

 Tarub, Agustus  2011 

Guru Kelas 

 

 

 

Dra. Sri Haryani 

NIP 196512261995122001 

Mahasiswa 

 

 

 

Sri Hesti Wahyuningsih 

NIM 4101406042 
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Lampiran 15 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

(Pertemuan 4-6) 
 

Satuan Pendidikan  : SMP 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/I 

Alokasi Waktu : 6 x 30 menit (3 pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

1. Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan dan penggunaannya dalam 

pemecahan masalah 

B. Kompetensi Dasar  

1.2  Menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dan pecahan 

dalam pemecahan masalah 

C. Indikator 

1. Mengetahui sifat-sifat operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian 

dan pembagian pecahan 

2. Mampu menyelesaikan soal yang melibatkan operasi hitung pada pecahan 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat mengetahui sifat-sifat operasi hitung penjumlahan, 

pengurangan, perkalian dan pembagian pada pecahan sehingga dapat 

digunakan dalam pemecahan masalah 

2. Peserta didik mampu menyelesaikan soal yang melibatkan operasi hitung 

pecahan dengan percaya diri 

E. Materi Ajar 

Materi pokok : Operasi Hitung Pecahan 

Uraian materi : 

Untuk menentukan hasil penjumlahan atau pengurangan dua pecahan, samakan 

penyebut kedua pecahan tersebut, yaitu dengan cara mencari KPK dari 

penyebut-penyebutnya, kemudian baru dijumlahkan atau dikurangkan 

pembilangnya. 

Penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal dilakukan pada masing-

masing nilai tempat dengan cara bersusun. Urutkan angka-angka ratusan, 

puluhan, satuan, persepuluhan, perseratusan dan seterusnya dalam satu kolom. 

Sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. 

Untuk setiap pecahan a, b, c maka berlaku 

1. Sifat tertutup : a+b=c 

2. Sifat komutatif : a+b=b+a 

3. Sifat asosiatif : (a+b)+c=a+(b+c) 

4. Bilangan (0) adalah unsur identitas pada penjumlahan : a+0=0+a=a 

5. Invers dari a adalah –a dan invers dari –a adalah a, sedemikan hingga  

a+ (-a) =(-a)+a=0 
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Mengalikan dua pecahan 
p

q
 dan 

r

s
 dilakukan dengan mengalikan pembilang 

dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut atau dapat ditulis 
p

q
×

r

s
=

p×r

q×s
 dengan q, s ≠ 0. 

Hasil kali bilangan desimal dengan bilangan desimal diperoleh dengan cara 

mengalikan bilangan tersebut seperti mengalikan bilangan bulat. Banyak 

bilangan desimal hasil kali bilangan-bilangan desimal diperoleh dengan 

menjumlahkan banyak tempat desimal dari pengali-pengalinya. 

Sifat perkalian pada pecahan, untuk setiap pecahan a, b, dan c berlaku 

1. Sifat tertutup : a x b = c 

2. Sifat komutatif : a x b = b x a 

3. Sifat asosiatif : (a x b) x c = a x (b x c) 

4. Sifat distributif pada perkalian terhadap penjumlahan :  

a x (b+c) = (a x b) + (a x c) 

5. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan :  

a x (b-c) = (a x b) - (a x c) 

6. a x 1 = 1 x a =a ; bilangan 1 adalah unsur identitas pada perkalian 

Untuk sebarang pecahan 
𝑝

𝑞
 dan 

𝑟

𝑠
 dengan 𝑞, 𝑟, 𝑠 ≠ 0 berlaku 

𝑝

𝑞
:
𝑟

𝑠
=

𝑝

𝑞
×

𝑠

𝑟
 dan 

𝑟

𝑠
 

dimana 
𝑠

𝑟
 merupakan kebalikan (invers) dari 

𝑟

𝑠
 

 

F. Alokasi Waktu 

Alokasi waktu yang diperlukan adalah 6 x 30 menit. Alokasi waktu ini dibagi 

menjadi tiga pertemuan. 

G. Metode Pembelajaran 

Model : PBL 

Metode : ceramah dan tanya jawab 

H. Sarana dan Sumber Belajar 

Media : papan tulis, kapur, spidol, whiteboard  

Sumber :  

Nuharini, Dewi. 2008. Matematika 1 : konsep dan aplikasinya untuk kelas 

VII SMP/MTs 1 

I. Model dan Metode Pembelajaran 

Model : PBL 

Metode : ceramah, diskusi dan tanya jawab 

J. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pertemuan 4 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 

Pendidikan 

Karakter 

Bangsa 

Langkah-

langkah 

Menurut 

Standar Proses 

Media 

Kegiatan Pendahuluan 4 menit    

1. Guru memberi salam kepada peserta 

didik dan meminta salah satu peserta 

didik memimpin berdoa sebelum 

pembelajaran dimulai.  

1 menit Disiplin 

Religius 
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2. Guru menyiapkan kondisi psikis 

peserta didik sehingga bersemangat 

mengikuti pembelajaran dengan 

dialog berikut. 

Guru : “Apa kabar kalian hari ini?” 

PD   : “Alhamdulillah, luar biasa.” 

Guru : “Siapa kalian?” 

PD    : “Pemuda Indonesia.” 

Guru : “Satu kata untuk pemuda?”  

PD    : “Prestatif.” 

Guru : “Dua kata untuk pemuda?” 

PD    : “Perstatif, semangat.” 

Guru : “Tiga kata untuk pemuda?” 

PD    : “Prestatif, semangat, yes.” 

1 menit 

 

 

 

 

Cinta tanah air   

3. Guru menyiapkan kondisi fisik 

peserta didik untuk mengikuti proses 

pembelajaran. “Anak-anak, minta 

tolong kalian siapakan buku paket, 

buku tulis, alat tulis di atas meja.”  

1 menit 

 

   

4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, dengan mengatakan 

“Hari ini kita akan mempelajari 

tentang operasi hitung pecahan. 

Setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran hari ini diharapkan 

kalian mengetahui sifat-sifat operasi 

hitung pada pecahan”. 

  

 

 

 

 

 

  

5. Guru memberikan apersepsi (untuk 

menggali pengetahuan peserta didik) 

dengan mengajukan pertanyaan 

tentang bilangan bulat dan pecahan. 

“Anak-anak, sebelumnya kita sudah 

mempelajari tentang bilangan bulat 

dan pecahan. Coba sebutkan bentuk 

pecahan! Sebutkan contohnya 

masing-masing!  

1 menit 

 

Demokratis 

Rasa ingin tahu 

Eksplorasi,  

elaborasi 

Papan 

tulis, 

white 

board 

Kegiatan Inti 50 menit    

Tahap 1 (orientasi masalah)     

1. Guru memberikan sebuah contoh 

masalah kontekstual tentang sifat 

operasi hitung pada pecahan, 

dengan mengatakan,  

“Aisyah mempunyai ½ lusin buku tulis. 

Fatimah mempunyai ¾ lusin buku tulis. 

Berapa banyak buku yang dimiliki 

Aisyah dan Fatimah?”  

2 menit Kreatif 

Demokratis 

 

Eksplorasi  

Papan 

tulis, 

white 

board 
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2. Guru menjelaskan materi tentang 

sifat-sifat operasi hitung pecahan, 

berikut dengan contohnya  

14 menit Kerja keras 

Rasa ingin tahu 

Eksplorasi Papan 

tulis, 

white 

board 

Tahap 2 (mengorganisasi peserta didik)     

3. Guru meminta peserta didik 

berkelompok 4-5 orang dan 

menunjuk ketua kelompok 

4. Guru meminta peserta didik untuk 

menyelesaikan latihan soal yang 

diberikan 

10 menit Demokratis 

 

 

Kerja keras 

Kreatif 

Jujur 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

Buku 

Tugas 

Tahap 3 (membimbing penyelidikan)     

5. Guru membimbing peserta didik 

dalam menyelesaikan latihan soal 

20 menit  Konfirmasi  

Tahap 4 (mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya) 
  

  

6. Guru meminta peserta didik untuk 

menyelesaikan latihan soal di 

rumah 

1 menit 

Kreatif 

Mandiri 

Kerja Keras 

Konfirmasi  

Tahap 5 (analisis dan evaluasi proses 

pemecahan masalah) 
  

  

7. Guru mengajak peserta didik 

mengevaluasi salah satu soal yang 

diberikan 

5 menit Kerja keras 

Konfirmasi  

Kegiatan Penutup 6 menit    

1. Guru dan peserta didik 

menyimpulkan bersama tentang isi 

materi. Guru mengajukan 

pertanyaan kepada peserta didik: 

“Dari pembelajaran hari ini, 

bagaimana sifat-sifat operasi 

hitung pada pecahan?”  

2 menit Demokratis   

2. Guru melakukan refleksi 

pembelajaran hari ini dengan 

bertanya: 

“Bagaimana pembelajaran hari 

ini?Apakah ada yang belum jelas 

dan ingin ditanyakan?” 

2 menit Jujur 

 

  

3. Guru memberikan tugas rumah 

berupa peserta didik menyelesaikan 

latihan soal yang diberikan 

 Kerja keras 

Gemar 

membaca 

Rasa ingin tahu 

 Papan 

tulis, 

White 

board 

4. Guru menutup pelajaran dengan 

doa dan memberikan motivasi 

kepada peserta didik. 

2 menit Komunikatif 

Religius 

Eksplorasi, 

elaborasi & 

konfirmasi. 
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Pertemuan 5 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 

Pendidikan 

Karakter 

Bangsa 

Langkah-

langkah 

Menurut 

Standar Proses 

Media 

Kegiatan Pendahuluan 6 menit    

1. Guru memberi salam kepada peserta 

didik dan meminta salah satu peserta 

didik memimpin berdoa sebelum 

pembelajaran dimulai.  

1 menit Disiplin 

Religius 

 

  

2. Guru menyiapkan kondisi psikis 

peserta didik sehingga bersemangat 

mengikuti pembelajaran dengan 

dialog berikut. 

Guru : “Apa kabar kalian hari ini?” 

PD   : “Alhamdulillah, luar biasa.” 

Guru : “Siapa kalian?” 

PD    : “Pemuda Indonesia.” 

Guru : “Satu kata untuk pemuda?”  

PD    : “Prestatif.” 

Guru : “Dua kata untuk pemuda?” 

PD    : “Perstatif, semangat.” 

Guru : “Tiga kata untuk pemuda?” 

PD    : “Prestatif, semangat, yes.” 

1 menit 

 

 

 

 

Cinta tanah air   

3. Guru menyiapkan kondisi fisik 

peserta didik untuk mengikuti proses 

pembelajaran. “Anak-anak, minta 

tolong kalian siapkan buku paket, 

buku tulis, alat tulis di atas meja 

serta tugas PR dikumpulkan”  

1 menit 

 

Disiplin 

Jujur 

 

 

 

 

4. Guru membahas sebentar tugas PR 

jika ada kesulitan pada peserta didik 

dalam menyelesaikannya. 

1 menit  Konfirmatif  

5. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, dengan mengatakan 

“Hari ini kita akan mempelajari 

tentang operasi hitung pecahan. 

Setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran hari ini diharapkan 

kalian  dapat menyelesaikan soal 

yang melibatkan operasi hitung 

pecahan dengan percaya diri”. 

1 menit  

 

 

 

 

 

  

6. Guru memberikan apersepsi (untuk 

menggali pengetahuan peserta didik) 

dengan mengajukan pertanyaan 

1 menit 

 

Demokratis 

Rasa ingin tahu 

Eksplorasi,  

elaborasi 

Papan tulis, 

white board 
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tentang bilangan bulat dan pecahan. 

“Anak-anak, sebelumnya kita sudah 

mempelajari tentang sifat operasi 

hitung pada pecahan. Sebutkan 

sifat-sifat operasi hitung 

penjumlahan pada pecahan! 

Sebutkan contohnya!” 

Kegiatan Inti 47 menit    

Tahap 1 (orientasi masalah)     

1. Guru memberikan sebuah contoh 

masalah kontekstual tentang 

operasi hitung pada pecahan, 

dengan mengatakan,  

“Tiap muslim pada bulan 

Ramadhan wajib mengeluarkan 

zakat fitrah sebanyak 3½ kg beras. 

Jika di kelas ini ada 29 orang yang 

wajib mengeluarkan zakat. Berapa 

kilogram beras yang terkumpul 

untuk zakat fitrah?”  

1 menit Religius 

Kreatif 

Demokratis 

 

Eksplorasi Papan tulis, 

white board 

2. Guru menjelaskan materi tentang 

operasi hitung pecahan, berikut 

dengan contohnya  

5 menit Kerja keras 

Rasa ingin tahu 

Eksplorasi Papan tulis, 

white board 

Tahap 2 (mengorganisir peserta didik 

untuk belajar) 

    

3. Guru membagi peserta didik 

menjadi beberapa kelompok yang 

terdiri dari 4-5 kelompok 

4. Guru memberikan perangkat Pohon 

Matematika kepada peserta didik 

5. Guru meminta peserta didik untuk 

menyelesaikan soal yang diberikan 

secara berkelompok 

5 menit Toleransi 

 

 

 

 

Kreatif 

Kerja keras 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

Pohon 

Matematika 

 

Pohon 

Matematika 

 

Pohon 

Matematika 

Tahap 3 (membimbing penyelidikan)     

6. Guru membimbing peserta didik 

dalam menyelesaikan soal yang 

diberikan 

  Konfirmasi Pohon 

Matematika 

Tahap 4 (mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya) 

     

7. Guru meminta peserta didik untuk 

menuangkan ide mereka di Pohon 

Matematika 

8. Guru meminta peserta didik 

menyelesaikan soal yang diberikan 

sebagai tugas PR secara 

berkelompok. 

30 menit Kreatif 

Kerja Keras 

Elaborasi 

Konfirmasi 

Pohon 

Matematika 
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Pertemuan 6 

Kegiatan Penutup 7 menit    

1. Guru dan peserta didik 

menyimpulkan bersama tentang isi 

materi. Guru mengajukan 

pertanyaan kepada peserta didik: 

“Dari pembelajaran hari ini, 

bagaimana sifat-sifat operasi 

hitung pada pecahan?”  

2 menit Demokratis   

2. Guru melakukan refleksi 

pembelajaran hari ini dengan 

bertanya: 

“Bagaimana pembelajaran hari 

ini?Apakah ada yang belum jelas 

dan ingin ditanyakan?” 

2 menit Jujur 

 

  

3. Guru memberikan tugas rumah 

berupa peserta didik meyelesaikan 

soal tugas kelompok. 

1 menit Kerja keras 

Gemar 

membaca 

Rasa ingin tahu 

 Papan tulis, 

White 

board 

4. Guru menutup pelajaran dengan 

doa dan memberikan motivasi 

kepada peserta didik. 

2 menit Komunikatif 

Religius 

Eksplorasi, 

elaborasi & 

konfirmasi. 

 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 

Pendidikan 

Karakter 

Bangsa 

Langkah-langkah 

Menurut Standar 

Proses 

Media 

Kegiatan Pendahuluan 4 menit    

1. Guru memberi salam kepada 

peserta didik dan meminta salah 

satu peserta didik memimpin 

berdoa sebelum pembelajaran 

dimulai.  

1 menit Disiplin 

Religius 

 

  

2. Guru menyiapkan kondisi psikis 

peserta didik sehingga bersemangat 

mengikuti pembelajaran dengan 

dialog berikut. 

Guru : “Apa kabar kalian hari ini?” 

PD   : “Alhamdulillah, luar biasa.” 

Guru : “Siapa kalian?” 

PD    : “Pemuda Indonesia.” 

Guru : “Satu kata untuk pemuda?”  

PD    : “Prestatif.” 

Guru : “Dua kata untuk pemuda?” 

PD    : “Perstatif, semangat.” 

Guru : “Tiga kata untuk pemuda?” 

PD    : “Prestatif, semangat, yes.” 

1 menit 

 

 

 

 

Cinta tanah air   
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3. Guru menyiapkan kondisi fisik 

peserta didik untuk mengikuti 

proses pembelajaran. “Anak-anak, 

minta tolong kalian siapakan buku 

paket, buku tulis, alat tulis di atas 

meja.”  

    

4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, dengan mengatakan 

“Hari ini kita masih akan 

mempelajari tentang operasi hitung 

pecahan. Setelah mengikuti 

kegiatan pembelajaran hari ini 

diharapkan kalian  dapat 

menyelesaikan soal yang 

melibatkan operasi hitung pecahan 

dengan percaya diri”. 

1 menit  

 

 

 

 

 

  

5. Guru memberikan apersepsi (untuk 

menggali pengetahuan peserta 

didik) dengan mengajukan 

pertanyaan tentang bilangan bulat 

dan pecahan. “Anak-anak, 

sebelumnya kita sudah 

mempelajari tentang bilangan 

bulat dan pecahan. Sebutkan 

bentuk pecahan dan contohnya 

masing-masing? Sebutkan sifat-

sifat operasi hitung perkalian pada 

pecahan! 

1 menit 

 

Demokratis 

Rasa ingin tahu 

Eksplorasi,  

elaborasi 

Papan tulis, 

white board 

Kegiatan Inti 52 menit    

Tahap 1 (orientasi masalah)     

1. Guru memberikan sebuah contoh 

masalah kontekstual tentang 

operasi hitung pada pecahan, 

dengan mengatakan,  

“Zakat maal yang wajib 

dikeluarkan jika sudah mencapai 

nisab adalah sebanyak 2,5% dari 

harta yang dimiliki. Nah, jika Pak 

Ahmad mempunyai harta 

sebanyak Rp100.000.000,00 dan 

Pak Sobari sebanyak 

Rp80.000.000,00. Berapa rupiah 

jumlah zakat yang dikeluarkan 

Pak Ahmad dan Pak Sobari?” 

 

 

1 menit Religius 

Kreatif 

Demokratis 

 

Eksplorasi Papan tulis, 

white board 
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Tahap 2 (mengorganisasi peserta 

didik untuk belajar) 

    

2. Guru meminta peserta didik 

duduk sesuai kelompok  yang 

telah dibagi pada pertemuan 

sebelumnya 

1 menit    

Tahap 3 (membimbing penyelidikan)     

3. Guru meminta peserta didik 

menyiapkan Pohon Matematika 

yang telah diselesaikan oleh tiap 

kelompok 

    

Tahap 4 (mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya) 

    

4. Guru meminta salah satu 

kelompok menyampaikan hasil 

pekerjaan kelompoknya di depan 

kelas berupa penyelesaian soal-

soal yang telah diberikan pada 

pertemuan sebelumnya dan 

dituangkan di Pohon Matematika. 

5. Guru memberikan jawaban yang 

benar dari soal yang diberikan 

3 menit Menghargai 

Prestasi 

Eksplorasi 

Elaborasi 

Pohon 

Matematika 

Tahap 5 (analisis dan evaluasi)     

6. Guru meminta peserta didik untuk 

saling menilai hasil pekerjaan 

kelompok lain di setiap soal yang 

telah dibahas. 

7. Guru memberikan kesempatan 

pada peserta didik untuk 

mengajukan pertanyaan ataupun 

hal-hal yang belum dipahami 

tentang pecahan dan operasi 

hitungnya 

8. Guru memberikan quiz yang 

bersifat individu 

9. Guru meminta peserta didik 

mengisi angket sikap 

2 menit 

 

 

 

3 menit 

 

 

 

 

 

40 menit 

 

2 menit 

Jujur 

 

 

 

Jujur 

Konfirmasi  

Kegiatan Penutup 4 menit    

1. Guru dan peserta didik 

menyimpulkan bersama tentang 

isi materi. Guru mengajukan 

pertanyaan kepada peserta didik: 

“Dari pembelajaran yang telah 

dilalui, sebutkan bentuk-bentuk 

pecahan? Bagaimana cara 

menyederhanakan pecahan? 

1 menit Demokratis   
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K. Penilaian 

1. Tes awal : tidak ada 

2. Tes dalam proses :  ada, berbentuk soal kelompok 

3. Tes hasil belajar : ada, berbentuk soal quiz 

Bentuk tes : tes tertulis dengan soal uraian 

Instrumen : soal kelompok, tes kemampuan akhir 

 

SOAL KELOMPOK 

 

1. Kerjakan soal di bawah ini dengan berbagai macam cara yang bisa 

dilakukan! 

 5
3

10
+ 3

3

4
− 2,2 ÷

1

5
= ⋯ 

2. Diketahui jumlah dua bilangan pecah adalah 2
4

15
. Tentukan dua bilangan 

pecah tersebut. Tuliskan cara mendapatkannya. 

3. Bu Dian mempunyai 3
3

5
 kg gula di rumah dan akan menggunakannya 

untuk membuat roti dari dua resep roti yang berbeda. Untuk resep pertama 

dibutuhkan 1,5 kg gula. Berapa kilogram gula yang dapat digunakan untuk 

resep roti yang kedua sehingga gula yang dimiliki Bu Dian cukup untuk 

kedua resep tersebut?  

4. Pada penerimaan siswa baru di SMP X, ada 10.000 orang pendaftar. 

Pendaftar yang memenuhi syarat hanya 60%, kemudian pendaftar yang 

diterima sebanyak 25 bagian dari semua pendaftar yang memenuhi syarat. 

Hitunglah banyaknya pendaftar yang tidak diterima! 

 

 

Bagaimana sifat-sifat operasi 

hitung pada pecahan?”  

2. Guru melakukan refleksi 

pembelajaran hari ini dengan 

bertanya: 

“Bagaimana pembelajaran hari 

ini?Apakah ada yang belum jelas 

dan ingin ditanyakan?” 

1 menit Jujur 

 

  

3. Guru menutup pelajaran dengan 

doa dan memberikan motivasi 

kepada peserta didik. 

2 menit Komunikatif 

Religius 

Eksplorasi, 

elaborasi & 

konfirmasi. 
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SOAL QUIZ 

(sebagai Uji Kemampuan Akhir) 

1. Kerjakan soal di bawah ini! 

 5,2 + 4
2

5
−

3

4
 : 25% = ⋯ 

2. Diketahui 3 bilangan pecah yang berbeda nilai dan jika dijumlahkan ≤ 5. 

Sebutkan 3 bilangan pecah tersebut, lalu urutkan nilainya dari yang kecil 

hingga terbesar! Tuliskan pula cara yang digunakan. 

3. Pak Didi mempunyai toko beras. Di awal bulan, Pak Didi biasa mengisi 

stok beras untuk tokonya. Berikut daftar beras yang dibeli oleh Pak Didi: 

Jenis beras Banyaknya beras (ton) Harga tiap kg (Rp) 

A 
1

1

5
 

6.000 

B 0,75 8.000 

a. Berapakah jumlah uang yang dikeluarkan Pak Didi untuk membeli 

beras jenis A dan B? 

b. Sebanyak 2
1

2
% dari stok beras yang ada, setelah dicek ternyata 

berkualitas buruk sehingga Pak Didi memutuskan untuk tidak 

menjualnya. Berapa banyak sisa stok beras yang masih dimiliki pak 

Didi (dalam ton) yang dapat dijual? 

4. Bangsa Mesir Kuno telah mengenal bilangan pecah. Mereka menggunakan 

sistem bilangan berdasarkan bilangan pecah satuan, yaitu pecahan yang 

pembilanganya 1, seperti 
1

3
,

1

4
,

1

5
,

1

6
,

1

7
, dan seterusnya. Bilangan lain seperti 

2

5
 mereka nyatakan sebagai penjumlahan dari pecahan-pecahan satuan. 

2

5
 

dinyatakan dengan 
1

3
+

1

15
 karena 

2

5
=

1

3
+

1

15
 dan bukan 

2

5
=

1

5
+

1

5
. Kenapa? 

Karena bilangan pecah yang sama tidak boleh digunakan dua kali. 

Cobalah kamu selesaikan pecahan berikut menurut bangsa Mesir Kuno 

(minimal 3) :  

a. 
3

5
 

b. 
7

12
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JAWABAN DAN PENILAIAN 

SOAL KELOMPOK 

No Penyelesaian Skor 

1    5
3

10
+ 3

3

4
− 2,2 ÷ 25% 

 =   5 + 3 − 2 +  
3

10
+

3

4
−

2

10
  ×

4

1
 

 =  6 +  
1

10
+

3

4
  × 5 

 =  6 +  
4

40
+

30

40
  × 5 

 =  6 +  
34

40
  × 5 

 =  6 +  
17

20
  × 5 

 =  30 +  
17

4
   

 =  
120

4
+

17

4
  

 =
137

4
 

 = 34
1

4
 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

2 Diketahui jumlah dua bilangan pecah adalah 2
4

15
. Tentukan dua bilangan pecah 

tersebut. Tuliskan cara mendapatkannya. 

 

 𝑎 + 𝑏 = 2
4

15
 

 Misal 𝑎 = 2
1

15
 

Maka bilangan pecah b yang mungkin : 

  𝑎 + 𝑏 = 2
4

15
 

  ⇔ 2
1

15
+ 𝑏 = 2

4

15
 

 ⇔ 𝑏 = 2
4

15
− 2

1

15
 

 ⇔ 𝑏 =
3

15
 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

2 

1 

3 Diketahui : 

 𝑎 + 𝑏 ≤ 3
3

5
 

 𝑎 = 1,25 
Ditanya : b 

Penyelesaian : 

 1,25 + 𝑏 ≤ 3
3

5
 

  ⟺ 𝑏 ≤ 3
3

5
− 1,25 

  ⟺ 𝑏 ≤ 3,6 − 1,25 

 ⟺ 𝑏 ≤ 1,35 

Karena banyaknya gula tidak mungkin negatif maka banyaknya gula ( 0 ≤ 𝑏 ≤
1,35 ) kilogram. 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 
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4 Pada penerimaan siswa baru di SMP X, ada 10.000 orang pendaftar. Pendaftar 

yang memenuhi syarat hanya 60%, kemudian pendaftar yang diterima sebanyak 

25 bagian dari semua pendaftar yang memenuhi syarat. Hitunglah banyaknya 

pendaftar yang tidak diterima! 

 

Diketahui : 

Banyaknya pendaftar = 10.000 

banyaknya pendaftar yang memenuhi syarat = 60 % dari semua pendaftar 

banyaknya siswa yang diterima = 25 bagian dari semua pendaftar yang 

memenuhi syarat. 

Ditanya : Banyaknya pendaftar yang tidak diterima 

penyelesaian : 

banyaknya siswa yang memenuhi syarat = 60% × 10.000 =
60

100
× 10.000 =

6000 

Banyaknya siswa yang diterima =
25

100
× 6000 = 1500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

2 

 

SOAL QUIZ 

No Aspek Penyelesaian Skor 

1  Diketahui : 

 5,2 + 4
2

5
−

3

4
 : 25% = ⋯ 

Penyelesaian : 

  5,2 + 4
2

5
−

3

4
 : 25% 

= 5
4

20
+ 4

8

20
−

15

20
 :

25

100
 

=  5 + 4 + (
4

20
+

8

20
−

15

20
) :

25

100
 

= 9 −
3

20
 :

25

100
 

= 
180−3

20
 :

25

100
 

=
177

20
×

100

25
 

=
177

5
 

=35
2

5
 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

2  Diketahui pecahan a, b dan c 

0 ≤ 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 ≤ 5 

𝑎 ≠ 𝑏 ≠ 𝑐 

contoh 

𝑎 =
1

2
, 𝑏 =

3

4
, 𝑐 = 5 −  

1

2
+

3

4
 = 3

3

4
 

1

2
=

2

4
 

1

2
<

3

4
< 3

3

4
 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 
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3  Diketahui :  

Jenis 

beras 

Banyaknya beras  

(ton) 

Harga tiap kg 

(Rp) 

A 
1

1

5
 

5.000 

B 0,75 6.000 

C 20

25
 

7.000 

Ditanya : 

Berapakah uang yang dikeluarkan Pak Didi untuk membeli beras 

dari A dan B? 

Setelah dicek, 2
1

2
% dari stok yang dimiliki ternyata berasnya 

berkualitas buruk sehingga Pak Didi memutuskan untuk tidak 

menjualnya, maka berapakah sisa stok beras yang masih dimiliki 

pak Didi? 

 

Penyelesaian : 

a. Jumlah uang yang harus dikeluarkan pak Didi 

=  1
1

5
× 1000 × 5000 +  0,75 × 1000 × 6000  

=  
6

5
× 5.000.000 +  

75

100
6.000.000  

= 6.000.000 + 4.500.000 

= 10.500.000 

b. Jumlah stok beras = 1
1

5
+ 0,75 +

20

25
=

6

5
+

75

100
+

20

25
=

6

5
+

3

4
+

4

5
=

24

20
+

15

20
+

16

20
=

55

20
= 2

15

20
= 2

3

4
𝑡𝑜𝑛  

Beras berkualitas buruk =
5

2
% × 2

3

4
𝑡𝑜𝑛 =

1

40
× 2

3

4
=

1

40
×

11

4
=

11

80
𝑡𝑜𝑛 

Sehingga sisa stok beras  

=
11

4
−

11

80
=

220

80
−

11

80
=

209

80
𝑡𝑜𝑛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

4  Bangsa Mesir Kuno telah mengenal bilangan pecah. Mereka 

menggunakan sistem bilangan berdasarkan bilangan pecah 

satuan, yaitu pecahan yang pembilanganya 1, seperti 
1

3
,

1

4
,

1

5
,

1

6
,

1

7
, 

dan seterusnya. Bilangan lain seperti 
2

5
 mereka nyatakan sebagai 

penjumlahan dari pecahan-pecahan satuan. 
2

5
 dinyatakan dengan 

1

3
+

1

15
 karena 

2

5
=

1

3
+

1

15
 dan bukan 

2

5
=

1

5
+

1

5
. Kenapa? Karena 

bilangan pecah yang sama tidak boleh digunakan dua kali. 

Cobalah kamu selesaikan pecahan berikut menurut bangsa Mesir 

Kuno :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 

 

170 

 

3

5
, 

7

12
 

 

Penyelesaian : 

a. 
3

5
 

3

5
=

1

5
+

2

5
 

b. 
7

12
 

7

12
=

1

12
+

2

12
+

4

12
 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

Total skor 24 

 

 Tarub, Agustus  2011 

Guru Kelas 

 

 

 

Dra. Sri Haryani 

NIP 196512261995122001 

Mahasiswa 

 

 

 

Sri Hesti Wahyuningsih 

NIM 4101406042 
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Lampiran 16 

HASIL UJI COBA INSTRUMEN 

TES KEMAMPUAN AWAL 

 

KODE 

UJI COBA 1 UJI COBA 2 

NO. ITEM SOAL 
 

NO. ITEM SOAL 

1 2 3 4 
Total 

Skor 
1 2 3 

Total 

Skor 

U1 3 2 1 3 9 1 2 3 6 

U2 1 3 6 4 14 4 1 4 9 

U3 2 4 6 4 16 4 3 4 11 

U4 1 2 1 3 7 1 1 3 5 

U5 1 2 1 3 7 1 2 3 6 

U6 6 2 3 2 13 6 1 2 9 

U7 5 2 2 6 15 5 1 6 12 

U8 6 1 3 3 13 3 6 3 12 

U9 6 1 3 3 13 3 5 3 11 

U10 2 1 3 3 9 3 6 3 12 

U11 2 2 3 2 9 6 6 2 14 

U12 0 2 3 0 5 6 2 0 8 

U13 6 2 2 6 16 5 2 6 13 

U14 2 2 3 2 9 3 0 2 5 

U15 2 2 3 1 8 5 6 1 12 

U16 2 1 3 3 9 4 2 3 9 

U17 2 2 2 1 7 2 2 1 5 

U18 6 2 3 2 13 6 2 2 10 

U19 5 2 4 1 12 3 2 2 7 

U20 2 4 3 1 10 2 6 1 9 

U21 2 2 3 6 13 4 5 6 15 

U22 3 2 4 6 15 2 2 5 9 

U23 4 2 3 6 15 5 2 6 13 

U24 4 1 1 6 12 6 2 6 14 

U25 3 3 0 2 8 6 2 2 10 

U26 3 2 4 2 11 6 3 3 12 

U27 2 2 1 0 5 5 3 0 8 

U28 6 3 4 6 19 4 3 6 13 

U29 3 2 4 2 11 6 3 2 11 

U30 3 2 3 2 10 5 3 2 10 
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Lampiran 17 

HASIL UJI COBA INSTRUMEN 

TES KEMAMPUAN AKHIR 

 

KODE 

UJI COBA 1 UJI COBA 2 

NO. ITEM SOAL 
 

NO. ITEM SOAL 

1 2 3 4 
Total 

Skor 
1 2 3 

Total 

Skor 

U1 4 6 3 3 16 3 5 2 10 

U2 2 6 4 3 15 3 6 6 15 

U3 6 6 2 3 17 3 6 2 11 

U4 1 2 2 0 5 1 2 2 5 

U5 5 6 3 1 15 2 2 3 7 

U6 6 6 2 3 17 1 6 3 10 

U7 4 6 2 3 15 1 5 4 10 

U8 2 6 2 3 13 6 2 2 10 

U9 3 6 2 3 14 5 2 2 9 

U10 6 6 2 3 17 2 3 3 8 

U11 2 6 2 2 12 6 4 2 12 

U12 2 6 2 3 13 2 5 2 9 

U13 3 6 2 3 14 2 2 2 6 

U14 5 6 2 3 16 6 1 2 9 

U15 1 5 2 1 9 4 6 2 12 

U16 5 6 2 1 14 3 2 1 6 

U17 2 6 2 1 11 1 2 2 5 

U18 2 1 2 3 8 2 2 2 6 

U19 2 6 2 1 11 2 2 2 6 

U20 2 6 3 3 14 2 6 4 12 

U21 3 3 2 1 9 6 5 2 13 

U22 6 6 4 1 17 2 2 5 9 

U23 6 6 2 1 15 4 2 2 8 

U24 3 3 2 3 11 5 2 1 8 

U25 3 6 3 1 13 3 2 3 8 

U26 6 6 1 1 14 3 3 2 8 

U27 6 6 2 1 15 2 4 2 8 

U28 5 6 2 2 15 6 3 3 12 

U29 5 4 4 1 14 3 2 2 7 

U30 3 5 1 1 10 1 2 2 5 
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Lampiran 18 

UJI NORMALITAS 

UJI COBA INSTRUMEN 

TES KEMAMPUAN AWAL BERPIKIR KREATIF MATEMATIK 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  t1 t2 

N 30 30 

Normal Parameters
a
 Mean 11.1000 10.0000 

Std. Deviation 3.48742 2.85271 

Most Extreme Differences Absolute .126 .125 

Positive .126 .086 

Negative -.107 -.125 

Kolmogorov-Smirnov Z .693 .685 

Asymp. Sig. (2-tailed) .723 .736 

a. Test distribution is Normal.   

 

t1 = total skor pada uji coba pertama 

t2 = total skor pada uji coba kedua 

 

Hipotesis : 

Ho = data terdistribusi normal 

H1 = data tidak terdistribusi normal 

 

Analisis : 

Karena Asymp. Sig. (2-tailed) untuk tes kemampuan awal berpikir kreatif 

matematik pada uji coba instrumen yang pertama (t1) = 0, 723 (>0,05) serta tes 

kemampuan awalnya pada uji coba instrument kedua (t2) = 0,736 (>0,05) maka 

H0 diterima dan dapat dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. 
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Lampiran 19 

 

UJI VALIDITAS  

TES KEMAMPUAN AWAL BERPIKIR KREATIF MATEMATIK 

PADA UJI COBA INSTRUMEN 1 

 

 

Correlations 

  s1 s2 s3 s4 t1 

s1 Pearson Correlation 1 -.216 .012 .337 .661
**
 

Sig. (2-tailed)  .253 .951 .068 .000 

N 30 30 30 30 30 

s2 Pearson Correlation -.216 1 .318 -.050 .198 

Sig. (2-tailed) .253  .086 .792 .295 

N 30 30 30 30 30 

s3 Pearson Correlation .012 .318 1 .094 .517
**
 

Sig. (2-tailed) .951 .086  .621 .003 

N 30 30 30 30 30 

s4 Pearson Correlation .337 -.050 .094 1 .751
**
 

Sig. (2-tailed) .068 .792 .621  .000 

N 30 30 30 30 30 

t1 Pearson Correlation .661
**
 .198 .517

**
 .751

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .295 .003 .000  

N 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

 

Analisis : 

  𝐻0:𝜌 = 0 

 𝐻1:𝜌 ≠ 0 

 

Dari 4 butir soal, yang memiliki nilai Sig. (2-tailed) >0,05 adalah soal 2, maka H0 

diterima pada soal nomer 2, dan ditolak pada butir soal yang lain sehingga dapat 

diartikan bahwa nilai koefisien korelasi soal nomer 1, 3 dan 4 adalah signifikan. 

Sedangkan untuk tingkat hubungan yang ditunjukkan dengan koefisien korelasi 

maka butir soal 1 dan 4 memiliki hubungan yang kuat, sedangkan butir soal 3 

memiliki hubungan sedang. 
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Lampiran 20 

 

UJI RELIABILITAS  

TES KEMAMPUAN AWAL BERPIKIR KREATIF MATEMATIK 

PADA UJI COBA INSTRUMEN 1 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on Standardized 

Items N of Items 

.697 .640 5 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

s1 19.0333 35.275 .473 . .643 

s2 20.1333 47.154 .093 . .741 

s3 19.3667 40.654 .352 . .689 

s4 19.1667 32.213 .585 . .596 

t1 11.1000 12.162 1.000 . .308 

 

 

Analisis : 

Karena nilai Cronbach's Alpha =0 .697 (>0,6), maka instrumen dapat dikatakan 

reliabel. 
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Lampiran 21 

 

UJI VALIDITAS  

TES KEMAMPUAN AWAL BERPIKIR KREATIF MATEMATIK 

PADA UJI COBA INSTRUMEN 2 

 

 
Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

s5 4.0667 1.68018 30 

s6 2.8667 1.75643 30 

s7 3.0667 1.83704 30 

t2 10.0000 2.85271 30 

 

Correlations 

  s5 s6 s7 t2 

s5 Pearson Correlation 1 -.009 -.013 .576
**
 

Sig. (2-tailed)  .964 .947 .001 

N 30 30 30 30 

s6 Pearson Correlation -.009 1 -.157 .509
**
 

Sig. (2-tailed) .964  .406 .004 

N 30 30 30 30 

s7 Pearson Correlation -.013 -.157 1 .540
**
 

Sig. (2-tailed) .947 .406  .002 

N 30 30 30 30 

t2 Pearson Correlation .576
**
 .509

**
 .540

**
 1 

Sig. (2-tailed) .001 .004 .002  

N 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 

Analisis : 

 𝐻0:𝜌 = 0  

 𝐻1:𝜌 ≠ 0 

 

Dari 3 butir soal, semua butir soal memiliki nilai Sig. (2-tailed) <0,0, maka H0 

ditolak sehingga dapat diartikan bahwa nilai koefisien korelasi semua butir soal 

adalah signifikan. Sedangkan untuk tingkat hubungan yang ditunjukkan dengan 

koefisien korelasinya, semua butir soal memiliki hubungan sedang. 
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Lampiran 22 

 

UJI RELIABILITAS  

TES KEMAMPUAN AWAL BERPIKIR KREATIF MATEMATIK 

PADA UJI COBA INSTRUMEN 2 

 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.620 .559 4 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

s5 15.9333 24.340 .325 . .600 

s6 17.1333 25.430 .228 . .654 

s7 16.9333 24.616 .250 . .644 

t2 10.0000 8.138 1.000 . -.211
a
 

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates 

reliability model assumptions. You may want to check item codings. 

 

 

Analisis : 

Karena nilai Cronbach's Alpha =0 .620 (>0,6), maka instrumen dapat dikatakan 

reliabel. 
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Lampiran 23 

UJI NORMALITAS 

UJI COBA INSTRUMEN 

TES KEMAMPUAN AKHIR BERPIKIR KREATIF MATEMATIK 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  t1 t2 

N 30 30 

Normal Parameters
a
 Mean 13.3000 8.8000 

Std. Deviation 2.94958 2.57843 

Most Extreme Differences Absolute .194 .122 

Positive .105 .122 

Negative -.194 -.093 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.061 .667 

Asymp. Sig. (2-tailed) .210 .765 

a. Test distribution is Normal.   

 

 

t1 = total skor pada uji coba pertama 

t2 = total skor pada uji coba kedua 

 

Hipotesis : 

Ho = data terdistribusi normal 

H1 = data tidak terdistribusi normal 

 

Analisis : 

Karena Asymp. Sig. (2-tailed) untuk tes kemampuan akhir berpikir kreatif 

matematik pada uji coba instrumen yang pertama (t1) = 0, 210 (>0,05) serta tes 

kemampuan akhirnya pada uji coba instrumen kedua (t2) = 0,765 (>0,05) maka H0 

diterima dan dapat dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. 
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Lampiran 24 

 

UJI VALIDITAS  

TES KEMAMPUAN AKHIR BERPIKIR KREATIF MATEMATIK 

PADA UJI COBA INSTRUMEN 1 

 
Correlations 

  s1 s2 s3 s4 t1 

s1 Pearson Correlation 1 .359 .038 -.025 .750
**
 

Sig. (2-tailed)  .051 .843 .895 .000 

N 30 30 30 30 30 

s2 Pearson Correlation .359 1 .071 .157 .741
**
 

Sig. (2-tailed) .051  .708 .407 .000 

N 30 30 30 30 30 

s3 Pearson Correlation .038 .071 1 .012 .310 

Sig. (2-tailed) .843 .708  .950 .096 

N 30 30 30 30 30 

s4 Pearson Correlation -.025 .157 .012 1 .411
*
 

Sig. (2-tailed) .895 .407 .950  .024 

N 30 30 30 30 30 

t1 Pearson Correlation .750
**
 .741

**
 .310 .411

*
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .096 .024  

N 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   

 

 

Analisis : 

  𝐻0:𝜌 = 0 

 𝐻1:𝜌 ≠ 0 

 

Dari 4 butir soal, yang memiliki nilai Sig. (2-tailed) >0,05 adalah butir soal nomer 

3, maka H0 diterima pada soal nomer 3, dan ditolak pada butir soal yang lain 

sehingga dapat diartikan bahwa nilai koefisien korelasi soal nomer 1, 2 dan 4 

adalah signifikan. Sedangkan untuk tingkat hubungan yang ditunjukkan dengan 

koefisien korelasi maka butir soal 1 dan 4 memiliki hubungan yang kuat, 

sedangkan butir soal 3 memiliki hubungan sedang. 
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Lampiran 25 

 

UJI RELIABILITAS  

TES KEMAMPUAN AKHIR BERPIKIR KREATIF MATEMATIK 

PADA UJI COBA INSTRUMEN 1 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.707 .663 5 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

s1 22.9000 22.507 .569 . .614 

s2 21.2333 24.806 .607 . .619 

s3 24.3333 32.644 .190 . .738 

s4 24.6333 30.861 .250 . .726 

t1 13.3000 8.700 1.000 . .350 

 

 

Analisis : 

Karena nilai Cronbach's Alpha =0 .707 (>0,6), maka instrumen dapat dikatakan 

reliabel. 
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Lampiran 26 

 

UJI VALIDITAS  

TES KEMAMPUAN AKHIR BERPIKIR KREATIF MATEMATIK 

PADA UJI COBA INSTRUMEN 2 

 

Correlations 

  s5 s6 s7 t2 

s5 Pearson Correlation 1 -.092 -.244 .499
**
 

Sig. (2-tailed)  .629 .194 .005 

N 30 30 30 30 

s6 Pearson Correlation -.092 1 .353 .730
**
 

Sig. (2-tailed) .629  .055 .000 

N 30 30 30 30 

s7 Pearson Correlation -.244 .353 1 .483
**
 

Sig. (2-tailed) .194 .055  .007 

N 30 30 30 30 

t2 Pearson Correlation .499
**
 .730

**
 .483

**
 1 

Sig. (2-tailed) .005 .000 .007  

N 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 

Analisis : 

  H0: ρ = 0 

 H1: ρ ≠ 0 

 

Semua butir soal memiliki nilai Sig. (2-tailed)< 0,05, maka H0 ditolak pada semua 

butir soal yang lain sehingga dapat diartikan bahwa nilai koefisien korelasi untuk 

semua butir soal adalah signifikan. Sedangkan untuk tingkat hubungan yang 

ditunjukkan dengan koefisien korelasi maka butir soal s6 memiliki hubungan yang 

kuat, sedangkan butir soal s5 dan s7 memiliki hubungan sedang. 
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Lampiran 27 

 

UJI RELIABILITAS  

TES KEMAMPUAN AKHIR BERPIKIR KREATIF MATEMATIK 

PADA UJI COBA INSTRUMEN 2 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.659 .618 4 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

s5 14.5333 20.740 .191 . .737 

s6 14.3333 16.851 .513 . .548 

s7 15.1333 22.395 .299 . .677 

t2 8.8000 6.648 1.000 . -.034
a
 

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates 

reliability model assumptions. You may want to check item codings. 

 

Analisis : 

Karena nilai Cronbach's Alpha =0 .659 (>0,6), maka instrumen dapat dikatakan 

reliabel. 
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Lampiran 28 

REKAP PERHITUNGAN 

UJI VALIDITAS DAN REALIBILITAS 

UJI COBA INSTRUMEN 

 

Tes 

Kemampuan 

Uji 

Coba 

ke- 

Nomer 

Soal 

Validitas Reliabilitas 

Koef 

Korelasi 

Interpretasi Crobanch’s 

Alpha 

Interpretasi 

Awal 1 1 0,661 Valid 0,697 Reliabel 

2 0,196 Invalid 

3 0,517 Valid 

4 0,751 Valid 

2 1 0,576 Valid 0,620 Reliabel 

2 0,509 Valid 

3 0,540 Valid 

Akhir 1 1 0,750 Valid 0,707 Reliabel 

2 0,741 Valid 

3 0,310 Invalid 

4 0,411 Valid 

2 1 0,499 Valid 0,659 Reliabel 

2 0,730 Valid 

3 0,483 Valid 

 

Dengan rtabel pada taraf signifikansi 5% untuk n=30 sebesar 0,361 
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Lampiran 29 

UJI TINGKAT KESUKARAN DAN DAYA PEMBEDA SOAL  

 

KEMAMPUAN AWAL KEMAMPUAN AKHIR 

UJI COBA 1 UJI COBA 2 UJI COBA 1 UJI COBA 2 

Nomer Soal 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

jml skor 

 

 

total 95,00 62,00 85,00 91,00 122,00 85,00 92,00 111,00 161,00 68,00 59,00 92,00 98,00 74,00 

atas 39,00 21,00 33,00 43,00 41,00 33,00 44,00 44,00 54,00 24,00 23,00 34,00 47,00 26,00 

bawah 15,00 18,00 17,00 15,00 24,00 16,00 19,00 19,00 37,00 17,00 13,00 17,00 18,00 18,00 

mean skor 

 

 

 

total 3,17 2,07 2,83 3,03 4,07 2,87 3,07 3,70 5,37 2,27 1,97 3,07 3,27 2,47 

atas 4,33 2,33 3,67 4,78 4,56 3,67 4,89 4,89 6,00 2,67 2,56 3,78 5,22 2,89 

bawah 1,67 2,00 1,89 1,67 2,67 1,78 2,11 2,11 4,11 1,89 1,44 1,89 2,00 2,00 

selisih 2,67 0,33 1,78 3,11 1,89 1,89 2,78 2,78 1,89 0,78 1,11 1,89 3,22 0,89 

variansi 

 

item 3,25 0,55 1,87 3,69 4,07 1,87 3,37 2,98 1,83 0,55 1,07 2,89 2,75 1,15 

total 12,16 8,14 8,70 6,65 

skor maks 
 

6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

banyaknya soal 4,00 3,00 4,00 3,00 

Tingkat 

Kesukaran 

angka 0,53 0,34 0,47 0,51 0,68 0,48 0,51 0,62 0,89 0,38 0,33 0,51 0,54 0,41 

interpretasi sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang mudah sedang sedang sedang sedang sedang 

Daya 

Beda 

angka 0,44 0,06 0,30 0,52 0,31 0,31 0,46 0,46 0,31 0,13 0,19 0,31 0,54 0,15 

interpretasi 

good poor satisfactory good satisfactory satisfactory good good satisfactory poor poor satisfactory good poor 

baik jelek cukup baik cukup Cukup baik baik cukup jelek jelek cukup baik jelek 

diterima 

baik 
dibuang diperbaiki 

diterima 

baik 

diterima tapi 

diperbaiki 

diterima 

tapi 

diperbaiki 

diterima 

baik 

diterima 

baik 

diterima tapi 

diperbaiki 
dibuang dibuang 

diterima 

tapi 

diperbaiki 

diterima 

baik 
dibuang 
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Lampiran 30 

HASIL TES KEMAMPUAN AWAL 

KELAS KONTROL 

 

KODE 
NOMER ITEM SOAL TOTAL 

SKOR 
NILAI 

1 2 3 4 

K01 3 3 2 1 9,00 37,50 

K02 6 3 5 1 15,00 62,50 

K03 6 2 2 6 16,00 66,67 

K04 4 3 2 1 10,00 41,67 

K05 3 4 3 1 11,00 45,83 

K06 3 3 2 1 9,00 37,50 

K07 3 3 2 6 14,00 58,33 

K08 2 6 5 6 19,00 79,17 

K09 2 2 2 6 12,00 50,00 

K10 6 2 3 6 17,00 70,83 

K11 3 2 6 1 12,00 50,00 

K12 2 3 2 1 8,00 33,33 

K13 2 3 2 1 8,00 33,33 

K14 3 2 2 1 8,00 33,33 

K15 2 3 2 1 8,00 33,33 

K16 3 2 2 5 12,00 50,00 

K17 3 4 2 1 10,00 41,67 

K18 3 2 2 1 8,00 33,33 

K19 4 2 4 1 11,00 45,83 

K20 2 3 2 1 8,00 33,33 

K21 3 3 2 1 9,00 37,50 

K22 6 3 5 1 15,00 62,50 

K23 4 3 6 6 19,00 79,17 

K24 3 4 3 1 11,00 45,83 

K25 3 4 2 1 10,00 41,67 

K26 3 2 4 1 10,00 41,67 

K27 6 4 2 2 14,00 58,33 

K28 3 3 2 1 9,00 37,50 

K29 4 4 3 1 12,00 50,00 
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Lampiran  31 

 

HASIL TES KEMAMPUAN AWAL 

KELAS EKSPERIMEN 

 

KODE 

NOMER ITEM SOAL 
TOTAL 

SKOR 
NILAI 1 2 3 4 

K1 K4 K3 K2 

E01 6 1 3 5 15 62,50 

E02 4 1 4 0 9 37,50 

E03 4 3 2 6 15 62,50 

E04 4 3 4 1 12 50,00 

E05 4 0 5 6 15 62,50 

E06 4 2 2 6 14 58,33 

E07 4 4 2 0 10 41,67 

E08 0 0 4 3 7 29,17 

E09 3 1 3 0 7 29,17 

E10 2 2 2 6 12 50,00 

E11 6 2 5 2 15 62,50 

E12 0 2 5 6 13 54,17 

E13 6 4 5 5 20 83,33 

E14 4 1 1 3 9 37,50 

E15 4 2 2 1 9 37,50 

E16 4 1 0 6 11 45,83 

E17 0 1 4 3 8 33,33 

E18 4 1 2 0 7 29,17 

E19 1 1 5 3 10 41,67 

E20 6 0 3 2 11 45,83 

E21 1 4 4 2 11 45,83 

E22 4 3 2 6 15 62,50 

E23 1 2 5 6 14 58,33 

E24 0 1 5 6 12 50,00 

E25 4 4 6 6 20 83,33 

E26 4 3 2 5 14 58,33 

E27 4 3 5 6 18 75,00 

E28 4 1 1 3 9 37,50 

E29 6 1 5 1 13 54,17 

E30 6 1 5 6 18 75,00 
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Lampiran 32 

 

UJI NORMALITAS 

TES KEMAMPUAN AWAL 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  ean kan awal 

N 30 29 59 

Normal Parameters
a
 Mean 51.8056 47.9885 49.9294 

Std. Deviation 1.53067E1 1.38471E1 1.46088E1 

Most Extreme Differences Absolute .109 .166 .125 

Positive .109 .166 .125 

Negative -.070 -.145 -.078 

Kolmogorov-Smirnov Z .597 .896 .962 

Asymp. Sig. (2-tailed) .868 .398 .313 

a. Test distribution is Normal.    

 

 

Hipotesis : 

Ho = data terdistribusi normal 

H1 = data tidak terdistribusi normal 

Analisa : 

Karena Asymp. Sig. (2-tailed) untuk tes kemampuan awal gabungan kelas 

eksperimen dan kontrol (awal) = 0, 313 (>0,05) serta tes kemampuan awal pada 

kelas ekperimen (ean) = 0,868 (>0,05) dan pada kelas kontrol = 0,398 (>0,05), 

maka H0 diterima dan dapat dikatakan bahwa data-data tersebut berdistribusi 

normal. 

 

 



188 

 

188 

 

Lampiran 33 

 

UJI HOMOGENITAS 

TES KEMAMPUAN AWAL 

 

 

Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

awal Based on Mean .261 1 57 .611 

Based on Median .323 1 57 .572 

Based on Median and with 

adjusted df 
.323 1 55.495 .572 

Based on trimmed mean .314 1 57 .578 

 

 

Hipotesis : 

Ho = data populasi bervarian homogen 

H1 = data populasi tidak bervarian homogen 

 

Analisa : 

Karena nilai Sig. tes kemampuan awal pada Based on Mean = 0,611  (>0,05) 

maka H0 diterima sehingga data diambil dari populasi yang mempunyai variasi 

homogen.  
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Lampiran 34 

HASIL TES KEMAMPUAN AKHIR 

KELAS KONTROL 

 

KODE 

NOMOR BUTIR SOAL 
TOTAL 

SKOR 
NILAI 

KETUNTASAN 

1 2 3 4 

K1 K2 K4 K3 

K01 4 4 3 3 14,00 58,33 TIDAK TUNTAS 

K02 6 4 4 3 17,00 70,83 TUNTAS 

K03 6 4 2 5 17,00 70,83 TUNTAS 

K04 5 4 3 3 15,00 62,50 TIDAK TUNTAS 

K05 4 5 4 2 15,00 62,50 TIDAK TUNTAS 

K06 4 3 3 3 13,00 54,17 TIDAK TUNTAS 

K07 3 4 3 6 16,00 66,67 TUNTAS 

K08 3 5 5 6 19,00 79,17 TUNTAS 

K09 4 3 3 6 16,00 66,67 TUNTAS 

K10 5 3 3 6 17,00 70,83 TUNTAS 

K11 4 4 6 2 16,00 66,67 TUNTAS 

K12 4 4 2 2 12,00 50,00 TIDAK TUNTAS 

K13 3 4 2 2 11,00 45,83 TIDAK TUNTAS 

K14 3 4 3 2 12,00 50,00 TIDAK TUNTAS 

K15 4 4 2 2 12,00 50,00 TIDAK TUNTAS 

K16 5 3 2 6 16,00 66,67 TUNTAS 

K17 4 5 4 2 15,00 62,50 TIDAK TUNTAS 

K18 3 3 2 6 14,00 58,33 TIDAK TUNTAS 

K19 4 4 5 2 15,00 62,50 TIDAK TUNTAS 

K20 3 4 3 2 12,00 50,00 TIDAK TUNTAS 

K21 4 4 2 2 12,00 50,00 TIDAK TUNTAS 

K22 5 4 5 2 16,00 66,67 TUNTAS 

K23 3 4 6 5 18,00 75,00 TUNTAS 

K24 4 5 3 2 14,00 58,33 TIDAK TUNTAS 

K25 3 4 3 2 12,00 50,00 TIDAK TUNTAS 

K26 5 4 4 2 15,00 62,50 TIDAK TUNTAS 

K27 6 6 3 2 17,00 70,83 TUNTAS 

K28 4 5 3 3 15,00 62,50 TIDAK TUNTAS 

K29 6 5 2 3 16,00 66,67 TUNTAS 
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Lampiran 35 

HASIL TES KEMAMPUAN AKHIR 

KELAS EKSPERIMEN 

 

KODE 

NOMER ITEM SOAL 
TOTAL 

SKOR 
NILAI 

KETUNTASAN 

1 2 3 4 

K1 K2 K4 K3 

E01 4 5 3 3 15 62,50 TIDAK TUNTAS 

E02 4 5 4 3 16 66,67 TUNTAS 

E03 6 6 4 5 21 87,50 TUNTAS 

E04 4 6 4 2 16 66,67 TUNTAS 

E05 4 6 5 6 21 87,50 TUNTAS 

E06 6 6 4 5 21 87,50 TUNTAS 

E07 5 5 3 3 16 66,67 TUNTAS 

E08 2 4 4 3 13 54,17 TIDAK TUNTAS 

E09 4 5 3 1 13 54,17 TIDAK TUNTAS 

E10 5 6 3 4 18 75,00 TUNTAS 

E11 4 6 4 3 17 70,83 TUNTAS 

E12 4 6 3 4 17 70,83 TUNTAS 

E13 5 6 3 4 18 75,00 TUNTAS 

E14 5 6 2 4 17 70,83 TUNTAS 

E15 4 6 4 2 16 66,67 TUNTAS 

E16 5 6 3 4 18 75,00 TUNTAS 

E17 3 6 3 4 16 66,67 TUNTAS 

E18 4 4 3 1 12 50,00 TIDAK TUNTAS 

E19 5 5 3 3 16 66,67 TUNTAS 

E20 4 6 3 3 16 66,67 TUNTAS 

E21 4 5 3 4 16 66,67 TUNTAS 

E22 6 6 3 3 18 75,00 TUNTAS 

E23 5 5 3 3 16 66,67 TUNTAS 

E24 5 5 3 3 16 66,67 TUNTAS 

E25 5 6 5 5 21 87,50 TUNTAS 

E26 5 5 4 3 17 70,83 TUNTAS 

E27 5 5 4 3 17 70,83 TUNTAS 

E28 5 4 4 3 16 66,67 TUNTAS 

E29 5 4 5 3 17 70,83 TUNTAS 

E30 5 6 4 4 19 79,17 TUNTAS 
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Lampiran 36 

HASIL ANGKET SIKAP 

KELAS EKSPERIMEN 

KODE 

Nomor Butir Pernyataan 

total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

E1 4 4 3 3 2 3 4 3 4 3 5 4 3 1 3 4 4 1 3 4 2 73 

E2 5 4 5 5 3 4 4 2 1 1 4 4 2 2 3 4 4 2 1 4 3 75 

E3 5 5 4 5 2 2 2 5 3 1 5 3 1 1 1 5 3 4 5 5 1 88 

E4 5 4 3 4 3 1 3 3 1 1 5 5 2 1 2 3 5 1 1 4 3 84 

E5 5 5 4 5 2 1 2 4 4 3 5 5 2 1 2 3 5 3 3 5 1 88 

E6 5 5 5 5 1 2 1 4 1 1 5 5 1 1 2 1 5 1 5 5 1 102 

E7 1 5 1 5 2 1 2 5 2 2 3 4 3 3 2 2 4 5 2 3 3 72 

E8 5 5 5 5 1 1 1 5 3 3 4 5 3 3 2 5 3 3 3 3 5 79 

E9 5 4 4 5 3 2 2 4 2 2 5 4 1 1 2 2 5 1 4 2 2 88 

E10 5 5 5 5 1 2 1 4 1 1 5 5 1 1 2 1 5 1 5 4 3 99 

E11 5 5 4 4 2 4 5 3 5 4 5 4 3 1 4 5 4 1 3 5 2 72 

E12 5 5 5 5 2 2 2 4 1 4 5 5 3 2 3 5 3 2 4 3 5 79 

E13 1 5 1 5 2 1 2 5 2 2 5 4 1 1 2 4 1 2 1 2 2 75 

E14 5 5 1 5 2 1 2 4 1 1 5 5 3 1 2 5 5 1 2 3 4 83 

E15 4 5 3 4 2 4 5 3 5 4 5 4 3 1 4 5 4 1 3 5 2 70 

E16 4 5 2 4 1 2 2 4 4 4 4 3 2 3 4 1 5 1 4 4 1 80 

E17 5 5 5 5 1 1 1 5 3 3 5 5 3 1 2 5 3 2 4 3 2 87 

E18 4 5 3 4 2 4 5 3 5 4 5 4 3 1 4 5 4 1 4 4 2 70 

E19 3 2 5 5 1 2 1 5 1 1 3 4 2 3 2 2 4 5 4 1 5 82 

E20 5 5 5 5 1 2 2 4 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 4 4 2 83 

E21 5 4 5 5 3 4 4 2 1 1 5 5 2 1 3 4 5 1 1 4 3 80 

E22 5 5 4 5 2 1 2 5 2 2 5 4 1 1 2 2 4 5 2 2 2 85 

E23 5 5 2 5 2 1 1 4 2 1 5 2 1 1 1 5 1 5 5 5 1 84 

E24 5 4 3 5 4 1 4 2 1 1 5 4 2 2 3 4 4 2 1 4 3 76 

E25 2 5 2 5 2 1 2 5 2 2 5 4 1 1 2 2 4 3 4 5 2 87 

E26 5 5 4 5 2 1 2 5 2 2 4 4 2 2 3 2 3 5 2 2 2 80 

E27 5 5 4 5 2 1 2 5 2 2 5 4 1 1 2 2 4 5 2 2 2 85 

E28 5 5 1 5 2 1 2 4 4 3 5 5 1 4 5 5 5 1 2 3 4 74 

E29 5 4 5 5 2 2 3 2 2 1 5 5 1 1 2 3 5 1 1 4 3 86 

E30 5 5 4 5 2 1 2 5 2 2 5 4 1 1 2 2 4 4 3 4 1 90 

jumlah 133 140 107 143 59 56 73 118 72 65 141 126 57 46 76 100 118 73 88 108 74   
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Lampiran 37 

PROSES KONVERSI NILAI SKOR SKALA SIKAP 
 

Alternatif 

Respon 

Nomor Pernyataan 

F 
 1 2  3 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 16 17 18 19 20 21 

STS 2 0 4 0 7 15 6 0 9 11 0 0 12 20 2 3 2 13 6 1 6 

TS 1 1 3 0 18 9 15 4 10 8 0 1 9 5 16 9 0 5 6 5 12 

N 1 0 5 1 4 1 2 5 4 6 2 3 9 4 7 3 6 4 6 6 7 

S 4 7 8 5 1 5 4 10 4 5 5 15 0 1 4 5 12 2 8 11 2 

SS 22 22 10 24 0 0 3 11 3 0 23 11 0 0 1 10 10 6 4 7 3 

P 
STS 0,067 0,000 0,133 0,000 0,233 0,500 0,200 0,000 0,300 0,367 0,000 0,000 0,400 0,667 0,067 0,100 0,067 0,433 0,200 0,033 0,200 

TS 0,033 0,033 0,100 0,000 0,600 0,300 0,500 0,133 0,333 0,267 0,000 0,033 0,300 0,167 0,533 0,300 0,000 0,167 0,200 0,167 0,400 

N 0,033 0,000 0,167 0,033 0,133 0,033 0,067 0,167 0,133 0,200 0,067 0,100 0,300 0,133 0,233 0,100 0,200 0,133 0,200 0,200 0,233 

S 0,133 0,233 0,267 0,167 0,033 0,167 0,133 0,333 0,133 0,167 0,167 0,500 0,000 0,033 0,133 0,167 0,400 0,067 0,267 0,367 0,067 

SS 0,733 0,733 0,333 0,800 0,000 0,000 0,100 0,367 0,100 0,000 0,767 0,367 0,000 0,000 0,033 0,333 0,333 0,200 0,133 0,233 0,100 

Pk 
STS 0,067 0,000 0,133 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,067 1,000 0,200 0,033 0,200 

TS 0,100 0,033 0,233 0,000 0,767 0,500 0,800 0,133 0,700 0,633 0,000 0,033 0,600 0,333 0,933 0,900 0,067 0,567 0,400 0,200 0,600 

N 0,133 0,033 0,400 0,033 0,167 0,200 0,300 0,300 0,367 0,367 0,067 0,133 0,300 0,167 0,400 0,600 0,267 0,400 0,600 0,400 0,833 

S 0,267 0,267 0,667 0,200 0,033 0,167 0,233 0,633 0,233 0,167 0,233 0,633 0,000 0,033 0,167 0,500 0,667 0,267 0,867 0,767 0,900 

SS 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,100 1,000 0,100 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,033 0,333 1,000 0,200 1,000 1,000 1,000 

Pkt 
STS 0,033 0,000 0,067 0,000 0,883 0,750 0,900 0,000 0,850 0,817 0,000 0,000 0,800 0,667 0,967 0,950 0,033 0,783 0,100 0,017 0,100 

TS 0,083 0,017 0,183 0,000 0,467 0,350 0,550 0,067 0,533 0,500 0,000 0,017 0,450 0,250 0,667 0,750 0,067 0,483 0,300 0,117 0,400 

N 0,117 0,033 0,317 0,017 0,100 0,183 0,267 0,217 0,300 0,267 0,033 0,083 0,150 0,100 0,283 0,550 0,167 0,333 0,500 0,300 0,717 

S 0,200 0,150 0,533 0,117 0,017 0,083 0,167 0,467 0,167 0,083 0,150 0,383 0,000 0,017 0,100 0,417 0,467 0,233 0,733 0,583 0,867 

SS 0,633 0,633 0,833 0,600 0,000 0,000 0,100 0,817 0,100 0,000 0,617 0,817 0,000 0,000 0,033 0,333 0,833 0,200 0,933 0,883 0,950 

Z 
STS 

-
1,834 0,000 

-
1,501 0,000 1,192 0,674 1,282 0,000 1,036 0,903 0,000 0,000 0,842 0,431 1,834 1,645 -1,834 0,784 -1,282 -2,128 -1,282 



193 

 

193 

 

TS 
-

1,383 
-

2,128 
-

0,903 0,000 
-

0,084 
-

0,385 0,126 -1,501 0,084 0,000 0,000 -2,128 -0,126 -0,674 0,431 0,674 -1,501 -0,042 -0,524 -1,192 -0,253 

N 
-

1,192 
-

1,834 
-

0,477 -2,128 
-

1,282 
-

0,903 -0,623 -0,784 -0,524 -0,623 -1,834 -1,383 -1,036 -1,282 -0,573 0,126 -0,967 -0,431 0,000 -0,524 0,573 

S 
-

0,842 
-

1,036 0,084 -1,192 
-

2,128 
-

1,383 -0,967 -0,084 -0,967 -1,383 -1,036 -0,297 0,000 -2,128 -1,282 -0,210 -0,084 -0,728 0,623 0,210 1,111 

SS 0,341 0,341 0,967 0,253 0,000 0,000 -1,282 0,903 -1,282 0,000 0,297 0,903 0,000 0,000 -1,834 -0,431 0,967 -0,842 1,501 1,192 1,645 

Z* 
STS 0,000 2,128 0,000 2,128 3,320 2,057 2,563 1,501 2,318 2,286 1,834 2,128 1,878 2,559 3,668 2,076 0,000 1,625 0,000 0,000 0,000 

TS 0,451 0,000 0,598 2,128 2,044 0,998 1,407 0,000 1,365 1,383 1,834 0,000 0,911 1,454 2,265 1,105 0,333 0,800 0,757 0,936 1,028 

N 0,642 0,294 1,024 0,000 0,846 0,480 0,659 0,718 0,757 0,760 0,000 0,745 0,000 0,846 1,261 0,556 0,866 0,411 1,282 1,604 1,855 

S 0,992 1,092 1,585 0,936 0,000 0,000 0,314 1,417 0,314 0,000 0,797 1,831 1,036 0,000 0,552 0,220 1,750 0,114 1,904 2,338 2,392 

SS 2,175 2,469 2,469 2,381 2,128 1,383 0,000 2,404 0,000 1,383 2,131 3,031 1,036 2,128 0,000 0,000 2,801 0,000 2,783 3,320 2,926 

Skor Nilai 
skala 
sikap 

konversi 

STS 1 4 1 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4 1 3 1 1 1 

TS 2 1 2 4 4 2 3 1 3 3 3 1 2 3 4 3 2 2 2 2 3 

N 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 3 3 3 

S 2 3 3 2 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 2 3 2 3 4 4 

SS 4 4 4 4 4 3 1 4 1 3 4 5 3 4 1 1 4 1 4 5 4 
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Lampiran 38 

HASIL ANGKET SETELAH KONVERSI NILAI SKOR SKALA SIKAP 

Kode  

Nomor Pernyataan 

Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

E1 2 3 3 1 4 2 2 2 2 2 4 3 1 4 3 2 3 3 3 4 3 56 

E2 4 3 4 4 2 1 2 1 4 4 2 3 2 3 3 2 3 2 1 4 3 57 

E3 4 4 3 4 4 2 3 4 2 4 4 2 3 4 5 1 2 2 4 5 1 67 

E4 4 3 3 2 2 4 2 2 4 4 4 5 2 4 4 2 4 3 1 4 3 66 

E5 4 4 3 4 4 4 3 3 2 2 4 5 2 4 4 2 4 2 3 5 1 69 

E6 4 4 4 4 5 2 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 5 1 79 

E7 1 4 1 4 4 4 3 4 3 3 1 3 1 2 4 3 3 1 2 3 3 57 

E8 4 4 4 4 5 4 4 4 2 2 2 5 1 2 4 1 2 2 3 3 4 66 

E9 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 66 

E10 4 4 4 4 5 2 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 3 80 

E11 4 4 3 2 4 1 1 2 1 1 4 3 1 4 2 1 3 3 3 5 3 55 

E12 4 4 4 4 4 2 3 3 4 1 4 5 1 3 3 1 2 2 3 3 4 64 

E13 1 4 1 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 2 1 2 1 2 3 60 

E14 4 4 1 4 4 4 3 3 4 4 4 5 1 4 4 1 4 3 2 3 4 70 

E15 2 4 3 2 4 1 1 2 1 1 4 3 1 4 2 1 3 3 3 5 3 53 

E16 2 4 2 2 5 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 4 4 3 3 4 1 55 

E17 4 4 4 4 5 4 4 4 2 2 4 5 1 4 4 1 2 2 3 3 3 69 

E18 2 4 3 2 4 1 1 2 1 1 4 3 1 4 2 1 3 3 3 4 3 52 

E19 2 1 4 4 5 2 4 4 4 4 1 3 2 2 4 3 3 1 3 1 4 61 

E20 4 4 4 4 5 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 4 3 62 
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Kode  

Nomor Pernyataan 

Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

E21 4 3 4 4 2 1 2 1 4 4 4 5 2 4 3 2 4 3 1 4 3 64 

E22 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 1 2 2 3 68 

E23 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 1 3 4 5 1 1 1 4 5 1 66 

E24 4 3 3 4 1 4 2 1 4 4 4 3 2 3 3 2 3 2 1 4 3 60 

E25 2 4 2 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 5 3 70 

E26 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 2 2 3 62 

E27 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 1 2 2 3 68 

E28 4 4 1 4 4 4 3 3 2 2 4 5 3 1 1 1 4 3 2 3 4 62 

E29 4 3 4 4 4 2 2 1 3 4 4 5 3 4 4 2 4 3 1 4 3 68 

E30 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 4 1 70 

Rata-Rata 3,40 3,67 2,97 3,57 3,87 2,83 2,80 2,93 2,83 2,83 3,47 3,57 2,10 3,47 3,47 2,17 3,00 2,23 2,53 3,60 2,77 
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Lampiran 39 

SKOR GAIN TERNORMALISASI 

TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIK 

 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Kode Skor gain kode Skor gain 

E1 0,00 K01 0,3333 

E2 0,47 K02 0,22 

E3 0,67 K03 0,13 

E4 0,33 K04 0,36 

E5 0,67 K05 0,31 

E6 0,70 K06 0,27 

E7 0,43 K07 0,20 

E8 0,35 K08 0,00 

E9 0,35 K09 0,33 

E10 0,50 K10 0,00 

E11 0,22 K11 0,33 

E12 0,36 K12 0,25 

E13 -0,50 K13 0,19 

E14 0,53 K14 0,25 

E15 0,47 K15 0,25 

E16 0,54 K16 0,33 

E17 0,50 K17 0,36 

E18 0,29 K18 0,38 

E19 0,43 K19 0,31 

E20 0,38 K20 0,25 

E21 0,38 K21 0,20 

E22 0,33 K22 0,11 

E23 0,20 K23 -0,20 

E24 0,33 K24 0,23 

E25 0,25 K25 0,14 

E26 0,30 K26 0,36 

E27 -0,17 K27 0,30 

E28 0,47 K28 0,40 

E29 0,36 K29 0,33 

E30 0,17  

 Rata-Rata 

Kelas 

Eksperimen 

0,34 

Rata-Rata 

Kelas 

Kontrol 

0,24 
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Lampiran 40 

HASIL OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR TAHAP 1 

DI KELAS EKPERIMEN 

 

KODE 
No. Item Aspek 

total % kriteria 
1 2 3 4 5 6 7 8 

E1 2 2 3 2 2 2 2 3 18 45% AA 

E2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 40% KA 

E3 2 2 3 2 2 2 2 3 18 45% AA 

E4 3 3 3 4 3 4 2 3 25 63% A 

E5 3 2 3 3 3 3 2 3 22 55% AA 

E6 3 2 3 4 2 2 2 3 21 53% AA 

E7 2 2 3 2 2 2 2 3 18 45% AA 

E8 2 2 2 2 2 2 2 3 17 43% AA 

E9 3 3 3 4 3 2 3 3 24 60% AA 

E10 3 2 3 2 2 2 2 3 19 48% AA 

E11 3 2 3 3 2 2 3 3 21 53% AA 

E12 3 2 3 3 2 2 2 3 20 50% AA 

E13 3 3 3 4 3 3 3 4 26 65% A 

E14 2 2 2 2 2 3 2 3 18 45% AA 

E15 2 2 3 2 2 2 2 3 18 45% AA 

E16 3 2 3 2 2 2 2 3 19 48% AA 

E17 2 2 3 2 2 2 2 3 18 45% AA 

E18 2 2 2 2 2 2 2 2 16 40% KA 

E19 2 2 3 2 2 2 2 3 18 45% AA 

E20 2 2 3 2 2 2 2 3 18 45% AA 

E21 2 2 3 2 2 2 2 3 18 45% AA 

E22 3 3 3 4 3 3 3 4 26 65% A 

E23 3 2 3 4 2 2 2 3 21 53% AA 

E24 3 3 4 3 3 3 3 3 25 63% A 

E25 4 4 4 4 3 3 4 4 30 75% A 

E26 3 3 3 3 3 3 3 3 24 60% AA 

E27 4 3 4 4 2 2 3 4 26 65% A 

E28 3 2 3 2 2 2 2 3 19 48% AA 

E29 4 3 4 4 2 2 3 4 26 65% A 

E30 4 3 4 4 3 3 3 4 28 70% A 

jumlah 82 71 91 85 69 70 71 94 633     

persentase 55% 47% 61% 57% 46% 47% 47% 63% 53%     

            kriteria SA A AA KA TA 

      jumlah 0 8 20 2 0 
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Lampiran 41 

HASIL OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR TAHAP 2 

DI KELAS EKPERIMEN 

 

KODE 
No. Item Aspek tota

l 
% 

Kriteri

a 1 2 3 4 5 6 7 8 

E1 3 3 4 4 4 3 3 4 28 70% A 

E2 3 2 3 3 3 2 2 3 21 53% AA 

E3 3 3 3 4 4 2 4 4 27 68% A 

E4 3 4 3 4 4 4 3 3 28 70% A 

E5 3 3 3 3 4 3 3 3 25 63% A 

E6 3 2 3 4 4 3 4 4 27 68% A 

E7 2 2 3 2 2 2 2 3 18 45% AA 

E8 2 2 2 2 3 2 2 3 18 45% AA 

E9 3 3 4 4 4 3 3 4 28 70% A 

E10 3 2 3 4 3 3 4 4 26 65% A 

E11 2 2 2 3 3 2 2 3 19 48% AA 

E12 2 2 3 3 3 2 2 3 20 50% AA 

E13 3 3 3 3 4 4 3 3 26 65% A 

E14 3 2 3 3 2 3 3 3 22 55% AA 

E15 2 2 3 3 2 2 2 3 19 48% AA 

E16 3 2 3 4 3 3 2 4 24 60% AA 

E17 3 2 3 3 2 2 2 4 21 53% AA 

E18 2 2 3 3 3 2 2 4 21 53% AA 

E19 2 2 3 2 2 2 2 3 18 45% AA 

E20 3 2 3 3 3 2 2 4 22 55% AA 

E21 3 2 3 3 3 2 2 3 21 53% AA 

E22 3 3 3 4 4 3 3 4 27 68% A 

E23 3 3 3 4 3 2 3 4 25 63% A 

E24 3 3 4 3 3 3 3 3 25 63% A 

E25 4 4 4 4 4 3 4 4 31 78% A 

E26 3 3 3 3 3 3 3 4 25 63% A 

E27 4 3 4 4 4 4 3 4 30 75% A 

E28 3 3 3 4 3 2 3 4 25 63% A 

E29 4 3 4 4 2 2 3 4 26 65% A 

E30 4 3 4 4 4 3 3 4 29 73% A 

jumlah 87 77 95 101 95 78 82 107   60%   

persentase 

58

% 

51

% 

63

% 

67

% 

63

% 

52

% 

55

% 

71

%       

            kriteria SA A AA KA TA 

      jumlah 0 17 13 0 0 
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Lampiran 42 

UJI NORMALITAS  

TES KEMAMPUAN AKHIR 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  ekn kkn akhir 

N 30 29 59 

Normal Parameters
a
 Mean 70.2778 61.6379 66.0311 

Std. Deviation 9.26756 8.72440 9.93313 

Most Extreme Differences Absolute .215 .160 .170 

Positive .176 .150 .128 

Negative -.215 -.160 -.170 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.178 .862 1.303 

Asymp. Sig. (2-tailed) .125 .447 .067 

a. Test distribution is Normal.    

 

 

 

Hipotesis : 

Ho = data terdistribusi normal 

H1 = data tidak terdistribusi normal 

Analisa : 

Karena Asymp. Sig. (2-tailed) untuk kemampuan akhir pada kelas eksperimen (ekn) = 0, 125 

(>0,05), kemampuan akhir pada kelas kontrol (kkn) = 0,447 (>0,05), nilai kemampuan akhir 

gabungan kelas eksperimen dan kontrol (akhir) = 0,067, maka H0 diterima dan dapat 

dikatakan bahwa data-data tersebut berdistribusi normal. 
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Lampiran 43 

UJI HOMOGENITAS 

TES KEMAMPUAN AKHIR 

 

Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

akhir Based on Mean .088 1 57 .767 

Based on Median .022 1 57 .882 

Based on Median and with 

adjusted df 
.022 1 54.606 .882 

Based on trimmed mean .098 1 57 .755 

 

 

 

Hipotesis : 

Ho = data populasi bervarian homogen 

H1 = data populasi tidak bervarian homogen 

 

Analisa : 

Karena nilai Sig. kemampuan akhir pada Based on Mean = 0,767  (>0,05) maka H0 diterima 

sehingga data diambil dari populasi yang mempunyai variasi homogen. 
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Lampiran 44 

UJI NORMALITAS  

SKOR GAIN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIK 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  gek gko gain 

N 30 29 59 

Normal Parameters
a
 Mean .3444 .2384 .2923 

Std. Deviation .24162 .13320 .20152 

Most Extreme Differences Absolute .184 .155 .137 

Positive .111 .118 .103 

Negative -.184 -.155 -.137 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.009 .836 1.053 

Asymp. Sig. (2-tailed) .260 .486 .218 

a. Test distribution is Normal.    

 

 

Hipotesis : 

Ho = data terdistribusi normal 

H1 = data tidak terdistribusi normal 

Analisa : 

Karena Asymp. Sig. (2-tailed) untuk skor gain kemampuan berpikir kreatif matematik pada 

kelas eksperimen (gek) = 0, 260 (>0,05), skor gain kemampuan berpikir kreatif matematik 

pada kelas eksperimen (gko) = 0,486 (>0,05), nilai skor gain gabungan kelas eksperimen dan 

kontrol (gain) = 0,218, maka H0 diterima dan dapat dikatakan bahwa data-data tersebut 

berdistribusi normal. 
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Lampiran 45 

UJI HOMOGENITAS 

SKOR GAIN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIK 

 

Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

gain Based on Mean 2.665 1 57 .108 

Based on Median 2.580 1 57 .114 

Based on Median and with 

adjusted df 
2.580 1 42.526 .116 

Based on trimmed mean 2.587 1 57 .113 

 

Hipotesis : 

Ho = data populasi bervarian homogen 

H1 = data populasi tidak bervarian homogen 

 

Analisa : 

Karena nilai Sig. skor gain pada Based on Mean = 0,108  (>0,05) maka H0 diterima sehingga 

data diambil dari populasi yang mempunyai variasi homogen. 
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Lampiran  46 

UJI HIPOTESIS 1 

 

Uji perbedaan kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen dan kontrol sebelum 

diterapkan PBL berbantuan media pembelajaran Pohon Matematika 

 
Group Statistics 

 kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

awal eksperimen 30 51.8056 15.30670 2.79461 

kontrol 29 47.9885 13.84709 2.57134 

 

 
Independent Samples Test 

  Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

awal Equal 
variances 
assumed 

.385 .537 1.003 57 .320 3.81705 3.80413 -3.80059 11.43469 

Equal 
variances not 
assumed 

  
1.005 56.756 .319 3.81705 3.79758 -3.78819 11.42228 

 

 
 
Hipotesis : 

H0: μ1 = μ2  

 H1: μ1 ≠ μ2 

 

Analisa : 

Karena nilai Sig. (2-tailed) pada bagian ttest equality of means sebesar 0,288 (>0,05) maka 

H0 diterima sehingga perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematik kelas eksperimen dan 

kontrol tidak berbeda jauh (tidak signifikan). 
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Uji perbedaan kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen dan kontrol setelah 

diberikan PBL berbantuan media pembelajaran Pohon Matematika  

 
Group Statistics 

 kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

akhir eksperimen 30 70.2778 9.26756 1.69202 

kontrol 29 61.6379 8.72440 1.62008 

 
Independent Samples Test 

  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

akhir Equal 
variances 
assumed 

.088 .767 3.684 57 .001 8.63985 2.34500 3.94407 13.33562 

Equal 
variances not 
assumed 

  
3.688 56.962 .001 8.63985 2.34256 3.94889 13.33081 

 
 

Hipotesis : 

H0: μ1 = μ2  

 H1: μ1 ≠ μ2 

 

Analisis : 

Karena nilai Sig. (2-tailed) pada bagian ttest equality of means sebesar 0,01 (<0,05) maka H0 

ditolak sehingga perbandingan kemampuan berpikir kreatif matematik kelas ekperimen dan 

kontrol setelah diberikan perlakuan pada kelas eksperimen berbeda signifikan. 
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Uji perbedaan kemampuan berpikir kreatif pada kelas eksperimen  

 

 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 ean 51.8056 30 15.30670 2.79461 

ekn 70.2778 30 9.26756 1.69202 

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 ean & ekn 30 .691 .000 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 ean - ekn -1.84722E1 11.14190 2.03422 -22.63268 -14.31177 -9.081 29 .000 

 

Hipotesis : 

𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2  

 𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2 

 

Analisis : 

Karena nilai Sig. (2-tailed) pada bagian paired sample test sebesar 0,000 (<0,05) maka H0 

ditolak sehingga perbandingan kemampuan berpikir kreatif matematik pada kelas eksperimen 

antara awal dan akhir setelah diberikan perlakuan berbeda jauh (signifikan). 
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Lampiran 47 

UJI HIPOTESIS 2 

 

Uji Perbedaan Skor Gain Ternormalisasi Kemampuan Berpikir Kreatif Matematik  

 
Group Statistics 

 kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

gain eksperimen 30 .3444 .24162 .04411 

kontrol 29 .2384 .13320 .02473 

 
Independent Samples Test 

  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

gain Equal 
variances 
assumed 

2.665 .108 2.075 57 .042 .10593 .05104 .00372 .20814 

Equal 
variances not 
assumed 

  
2.095 45.448 .042 .10593 .05057 .00410 .20777 

 
Hipotesis statistik 

 𝐻0:  𝜇1 ≤ 𝜇2  
 𝐻1:  𝜇1 > 𝜇2  
 

Analisis 

Karena nilai Sig. (2-tailed) pada bagian ttest equality of means sebesar 0,042 (>0,05) maka 

H0 ditolak sehingga perbedaan skor gain kemampuan berpikir kreatif matematik kelas 

eksperimen dan kontrol berbeda jauh (signifikan) secara statistik. 
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Lampiran 48 

UJI HIPOTESIS 3 

 

Uji Ketuntasan Individual 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ekn 30 70.2778 9.26756 1.69202 

kkn 29 61.6379 8.72440 1.62008 

 
One-Sample Test 

 Test Value = 65                                       

 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 Lower Upper 

Ekn 3.119 29 .004 5.27778 1.8172 8.7383 

Kkn -2.075 28 .047 -3.36207 -6.6807 -.0435 

 

Hipotesis statistik: 

 𝐻0: 𝜇 = 65 

 H1: μ ≠ 65  

Analisis: 

Nilai Sig. (2-tailed) memperlihatkan untuk kelas eksperimen (Ekn) sebesar 0,004 < 0,05. Hal 

ini berarti menolak H0 sehingga rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik 

di kelas eksperimen tidak sama dengan 65. Karena nilai mean pada kelas eksperimen 70,2778 

merupakan nilai yang lebih dari 65, maka kemampuan akhir berpikir kreatif matematik 

peserta didik di kelas eksperimen lebih dari nilai KKM secara individual yaitu 65. 

Nilai Sig. (2-tailed) memperlihatkan untuk kelas kontrol (Kkn) sebesar 0,004 < 0,05. Hal ini 

berarti menolak H0 sehingga rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik di 

kelas eksperimen tidak sama dengan 65. Karena nilai mean pada kelas eksperimen 61,6379 

merupakan nilai yang kurang dari 65, maka kemampuan akhir berpikir kreatif matematik 

peserta didik di kelas eksperimen belum mencapai KKM secara individual yaitu 65. 
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Uji Ketuntasan Klasikal Kelas Eksperimen 

 

𝐻0:𝜋 ≥ 𝜋0, artinya capaian kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik yang 

menggunakan PBL berbantuan media pembelajaran Pohon Matematika lebih 

dari atau sama dengan KKM yang ditetapkan sekolah yaitu 85% peserta didik 

mencapai minimal 65 

 H1:π < π0   artinya capaian kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik yang 

menggunakan PBL berbantuan media pembelajaran Pohon Matematika kurang 

dari 85% peserta didik mencapai minimal 65 

 

Pengujian hipotesis tersebut menggunakan statistic z yang rumusnya sebagai berikut 

𝑧 =

𝑥
𝑛 − 𝜋0

 𝜋0 1 − 𝜋0 
𝑛

 

x  =  banyak peserta didik yang tuntas pada kelas eksperimen 

n  = banyaknya seluruh peserta didik pada kelas eksperimen 

π0 =  suatu nilai yang merupakan anggapan atau asumsi tentang nilai proporsi populasi, 

dalam penelitian ini sebesar 85% 

𝑧𝑒𝑘𝑠𝑝 =

𝑥
𝑛 − 𝜋0

 𝜋0 1 − 𝜋0 
𝑛

=

26
30 − 0,85

 0,85 1 − 0,85 
30

=
0,01667

0,06519
= 0,256 

 

Dengan 𝛼 = 5%, diperoleh  −𝑍(0,5−𝛼) = −𝑍(0,5−0,05) = −𝑍0,45 = −1,64 . 

Karena 𝑍𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,256 > −𝑍0,45 = −1,64, maka H0 diterima. Hal ini berarti bahwa 

kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik yang menggunakan PBL berbantuan 

media pembelajaran Pohon Matematika (kelas eksperimen) lebih dari KKM klasikal yang 

ditetapkan SMP N 2 Tarub yaitu 85% peserta didik mencapai nilai minimal 65 
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Deskripsi Statistik 

 

  ekn 

N Valid 30 

Missing 30 

Mean 70.2778 

Median 68.7500 

Std. Deviation 9.26756 

Variance 85.888 

Skewness .179 

Std. Error of Skewness .427 

Kurtosis .513 

Std. Error of Kurtosis .833 

Minimum 50.00 

Maximum 87.50 

 
Ekn 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 50 1 1.7 3.3 3.3 

54.1666666666667 2 3.3 6.7 10.0 

62.5 1 1.7 3.3 13.3 

66.6666666666667 11 18.3 36.7 50.0 

70.8333333333333 6 10.0 20.0 70.0 

75 4 6.7 13.3 83.3 

79.1666666666667 1 1.7 3.3 86.7 

87.5 4 6.7 13.3 100.0 

Total 30 50.0 100.0  

Missing System 30 50.0   

Total 60 100.0   
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Analisis : 

Rata-rata kemampuan akhir berpikir kreatif matematik dari 30 peserta didik di kelas 

ekperimen sebesar 70,28, dengan titik tengah (median) sebesar 68,75, standar deviasi  9,27 

dan variansi 85,89. Nilai terendah yang dicapai peserta didik adalah 50, sedangkan nilai 

tertingginya adalah 87,5. 

Dari tabel frekuensi, untuk kelas eksperimen (ekn) didapatkan bahwa terdapat 4 peserta didik 

(13,3%) yang mendapatkan nilai kurang dari 65. Selain itu, 26 peserta didik (86,7%) 

mendapatkan nilai lebih dari 65. 
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Uji Ketuntasan Klasikal Kelas Kontrol 

 

𝐻0:𝜋 ≥ 𝜋0, artinya capaian kemampuan akhir berpikir kreatif matematik peserta didik di 

kelas kontrol lebih dari atau sama dengan KKM yang ditetapkan sekolah yaitu 

85% peserta didik mencapai minimal 65 

 H1:π < π0   artinya capaian kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik di kelas 

kontrol kurang dari 85% peserta didik mencapai minimal 65 

 

Pengujian hipotesis tersebut menggunakan statistic z yang rumusnya sebagai berikut 

𝑧 =

𝑥
𝑛 − 𝜋0

 𝜋0 1 − 𝜋0 
𝑛

 

x  =  banyak peserta didik yang tuntas pada kelas eksperimen 

n  = banyaknya seluruh peserta didik pada kelas eksperimen 

𝜋0 =  suatu nilai yang merupakan anggapan atau asumsi tentang nilai proporsi populasi, 

dalam penelitian ini sebesar 85% 

𝑧𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 =

𝑥
𝑛 − 𝜋0

 𝜋0 1 − 𝜋0 
𝑛

=

12
29 − 0,85

 0,85 1 − 0,85 
29

=
−0,43621

0,06631
= −6,57864 

 

Dengan 𝛼 = 5%, diperoleh  −𝑍(0,5−𝛼) = −𝑍(0,5−0,05) = −𝑍0,45 = −1,64 . 

Karena 𝑍𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = −6,57864 < −𝑍0,45 = −1,64, maka H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa 

kemampuan akhir berpikir kreatif matematik peserta didikdi kelas kontrol kurang dari KKM 

klasikal yang ditetapkan SMP N 2 Tarub yaitu 85% peserta didik mencapai nilai minimal 65 
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Deskripsi statistik 

 

  kkn 

N Valid 29 

Missing 31 

Mean 61.6379 

Median 62.5000 

Std. Deviation 8.72440 

Variance 76.115 

Skewness -.132 

Std. Error of Skewness .434 

Kurtosis -.794 

Std. Error of Kurtosis .845 

Minimum 45.83 

Maximum 79.17 

 

 
kkn 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 45.8333333333333 1 1.7 3.4 3.4 

50 6 10.0 20.7 24.1 

54.1666666666667 1 1.7 3.4 27.6 

58.3333333333333 3 5.0 10.3 37.9 

62.5 6 10.0 20.7 58.6 

66.6666666666667 6 10.0 20.7 79.3 

70.8333333333333 4 6.7 13.8 93.1 

75 1 1.7 3.4 96.6 

79.1666666666667 1 1.7 3.4 100.0 

Total 29 48.3 100.0  

Missing System 31 51.7   

Total 60 100.0   
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Analisis : 

Rata-rata kemampuan akhir berpikir kreatif matematik dari 29 peserta didik di kelas kontrol 

sebesar 61,64, dengan titik tengah (median) sebesar 62,5, standar deviasi  8,72 dan variansi 

76,12. Nilai terendah yang dicapai peserta didik adalah 45,83, sedangkan nilai tertingginya 

adalah 79,17. 

Dari tabel frekuensi, untuk kelas kontrol (kkn) didapatkan bahwa terdapat 17 peserta didik 

(58,6%) yang mendapatkan nilai kurang dari 65. Selain itu, 12 peserta didik (41,4%) 

mendapatkan nilai lebih dari 65. 
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Lampiran 49 

UJI HIPOTESIS 4 

Sikap Peserta 

Didik 
Terhadap 

Indikator 

Pernyataan Jawaban 

N 

Skor Sikap Respon 

Netral Peserta Didik 

in
d

ik
at

o
r 

ke
la

s 

No 

S
if

at
 

SS S N TS STS 
Item Mean kelas Item Mean kelas 

f % N f % N f % N f % N f % N 

pembelajaran 

berbasis 

masalah 

menunjukan partisipasi 

diskusi di kelas 

5 (-) 0 0,00 4 1 3,33 1 4 13,33 2 18 60,00 4 7 23,33 5 30 3,20 

2,70 

2,70 

3,87 

3,03 

3
,0

2
 

p
o

si
ti

f 

p
o

si
ti

f 

7 (-) 3 10,00 1 4 13,33 2 2 6,67 2 15 50,00 3 6 20,00 4 30 2,40 2,80 

8 (+) 11 36,67 4 10 33,33 3 5 16,67 2 4 13,33 1 0 0,00 3 30 2,60 2,93 

19 (+) 4 13,33 4 8 26,67 3 6 20,00 3 6 20,00 2 6 20,00 1 30 2,60 2,53 

menunjukan 

persetujuan aktivitas 

belajar di kelas 

6 (-) 0 0,00 3 5 16,67 1 1 3,33 2 9 30,00 2 15 50,00 4 30 2,40 

2,70 

2,83 

3,01 

P
o

si
ti

f 

9 (-) 3 10,00 1 4 13,33 2 4 13,33 2 10 33,33 3 9 30,00 4 30 2,40 2,83 

20 (+) 7 23,33 5 11 36,67 4 6 20,00 3 5 16,67 2 1 3,33 1 30 3,00 3,60 

21 (+) 3 10,00 4 2 6,67 4 7 23,33 3 12 40,00 3 6 20,00 1 30 3,00 2,77 

Media 
Pembelajaran 

(Pohon 

Matematika) 

menunjukan kesukaan 
pembelajaran 

matematika dengan 

menggunakan Pohon 
Matematika 

1 (+) 22 73,33 4 4 13,33 2 1 3,33 2 1 3,33 2 2 6,67 1 30 2,20 

2,67 

2,77 

3,40 

3,48 

3,23 

p
o

si
ti

f 

p
o

si
ti

f 

4 (+) 24 80,00 4 5 16,67 2 1 3,33 1 0 0,00 4 0 0,00 4 30 3,00 3,57 

14 (-) 0 0,00 4 1 3,33 1 4 13,33 2 5 16,67 3 20 66,67 4 30 2,80 3,47 

menunjukan 

persetujuan belajar 
pecahan dengan 

menggunakan media 

pembelajaran Pohon 
Matematika 

2 (+) 22 73,33 6 7 23,33 4 0 0,00 2 1 3,33 1 0 0,00 4 30 3,40 

2,85 

3,67 

3,05 

p
o

si
ti

f 

3 (+) 10 33,33 4 8 26,67 3 5 16,67 3 3 10,00 2 4 13,33 1 30 2,60 2,97 

13 (-) 0 0,00 3 0 0,00 3 9 30,00 1 9 30,00 2 12 40,00 3 30 2,40 2,10 

15 (-) 1 3,33 1 4 13,33 2 7 23,33 3 16 53,33 4 2 6,67 5 30 3,00 3,47 

soal berpikir 

kreatif 

matematik 

menunjukan kesukaan 

terhadap soal-soal yang 

diberikan 

10 (-) 0 0,00 3 5 16,67 1 6 20,00 2 8 26,67 3 11 36,67 4 30 2,60 
2,60 

2,53 

2,83 
3,15 

2,95 

p
o

si
ti

f 

p
o

si
ti

f 

11 (+) 23 76,67 4 5 16,67 2 2 6,67 1 0 0,00 3 0 0,00 3 30 2,60 3,47 

menunjukan 
kesungguhan dalam 

menyelesaikan soal 

12 (+) 11 36,67 5 15 50,00 3 3 10,00 2 1 3,33 1 0 0,00 4 30 3,00 

2,45 

3,57 

2,74 

p
o

si
ti

f 

16 (-) 10 33,33 1 5 16,67 2 3 10,00 2 9 30,00 3 3 10,00 4 30 2,40 2,17 

17 (+) 10 33,33 4 12 40,00 3 6 20,00 2 0 0,00 2 2 6,67 1 30 2,40 3,00 

18 (-) 6 20,00 1 2 6,67 2 4 13,33 2 5 16,67 2 13 43,33 3 30 2,00 2,23 
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Lampiran 50 

KARAKTERISTIK PESERTA DIDIK  

BERDASARKAN LEVEL BERPIKIR KREATIF 
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Lampiran 51 

 

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Kelas VII E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Kelas VII F 
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Peneliti membimbing peserta didik pada proses pembelajaran menggunaakn 

media Pohon Matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Penempelan Struktur Pohon Matematika 
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Proses Pembentukan Pohon Matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta Didik Menempelkan Pohon Matematika Di Depan Kelas  
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Lampiran 52 

 

POHON MATEMATIKA  

HASIL KARYA PESERTA DIDIK KELAS VIIE 
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Lampiran 53 

 

 

 


