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ABSTRAK 
 

Nugroho, Indra Adi. 2012. Keefektifan Pendekatan Problem Based Learning 

terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Matematik. Skripsi, Matematika, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Unnes. Pembimbing I Dr. Dwijanto, 

M.S. Pembimbing II Drs. M. Chotim, M.S. 
 
Kata Kunci: pendekatan Problem Based Learning (PBL), CD pembalajaran, 
kemampuan berpikir kreatif matematik 

Pendekatan pembelajaran pada hakikatnya merupakan sarana untuk 
mencapai tujuan pembelajaran serta dapat mengembangkan dan meningkatkan 
aktivitas belajar yang dilakukan guru dan peserta didik. Salah satu pendekatan 
pembelajaran yang memberikan peluang bagi peserta didik untuk 
mengembangkan motivasi dan kemampuan berpikir kreatif matematik adalah 
pendekatan Problem Based Learning berbantuan CD pembelajaran. 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Apakah rata-rata 
kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik pada pembelajaran dengan 
pendekatan problem based learning berbantuan CD pembelajaran mencapai 
ketuntasan belajar? (2) Apakah rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematik 
peserta didik pada pembelajaran dengan menggunakan pendekatan problem based 
learning berbantuan CD pembelajaran secara signifikan lebih baik daripada 
pembelajaran konvensional? (3) Bagaimanakah pengaruh motivasi terhadap 
kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik? 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan satu kelas eksperimen 
dan satu kelas kontrol. Populasinya adalah seluruh peserta didik SMP N 2 
Kedungwuni kelas VII. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
random sampling. Sampel penelitian yaitu peserta didik kelas VII-A (kelas 
eksperimen) dengan pendekatan PBL berbantuan CD pembelajaran dan kelas VII-
C (kelas kontrol) dengan pendekatan konvensional. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan metode dokumentasi, skala bertingkat, dan tes. Penelitian 
dilakukan dengan mengukur tingkat motivasi dengan menggunakan skala 
motivasi serta kemampuan berpikir kreatif matematik dengan menggunakan tes 
kemampuan berpikir kreatif matematik pada akhir penelitian. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) rata-rata kemampuan 
berpikir kreatif matematik peserta didik pada pembelajaran dengan pendekatan 
problem based learning berbantuan CD pembelajaran mencapai ketuntasan 
belajar, (2) terdapat perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematik 
antara kelas yang menggunakan pendekatan Problem Based Learning berbantuan 
CD pembelajaran dan kelas yang menggunakan pendekatan konvensional, (3) 
motivasi memiliki pengaruh yang positif terhadap kemampuan berpikir kreatif 
matematik. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan 
Problem Based Learning berbantuan CD pembelajaran lebih efektif daripada 
pendekatan konvensional untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif 
matematik. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Fathani (2009:1), matematika merupakan ilmu universal yang 

mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam 

berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di 

bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh 

perkembangan matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori 

peluang, dan matematika diskrit. Oleh karena itu, untuk menguasai dan 

memanfaatkan teknologi di masa depan diperlukan penguasaan matematika yang 

kuat sejak dini. Menyadari pentingnya matematika, maka dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  

Pasal 37 ayat (1) ditegaskan bahwa matapelajaran matematika merupakan salah 

satu mata pelajaran wajib bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tanggal 23 

mei 2006 tentang standar isi menyatakan bahwa matematika perlu diberikan 

kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta 

didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif 

serta kemampuan bekerjasama. Siswono (2009) menyatakan bahwa kompetensi 

tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, 
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mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang 

selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. Siswono (2007:1) juga menyatakan 

bahwa salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah mengembangkan 

aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi dan penemuan, dengan 

mengembangkan pemikiran divergen, orisinal, rasa ingin tahu, membuat prediksi 

dan dugaan serta mencoba-coba. Hal ini mengisyaratkan pentingnya 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematik melalui aktivitas-

aktivitas kreatif dalam pembelajaran matematika. 

Dwijanto (2007:3) menyatakan bahwa dalam pembelajaran matematika 

perlu dikembangkan kemampuan berpikir kreatif matematik, yaitu kemampuan 

untuk menyelesaikan masalah matematika secara kreatif. Kemampuan berpikir 

kreatif matematik meliputi kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan/atau 

membangun berpikir dalam struktur, menyatakan pernyataan yang berbeda 

dengan logika deduktif yang biasa, dan mengemukakan konsep yang umum untuk 

menyatukan hal yang penting dalam matematika. Pengembangan kemampuan 

berpikir kreatif matematik seseorang bukanlah pekerjaan yang mudah. Pekerjaan 

ini memerlukan ketekunan, latihan, dan pembinaan yang cukup panjang (lama), 

dan berkesinambungan.  

Peserta didik di dalam satu kelas mempunyai berbagai keragaman, baik itu 

perbedaan latar belakang, sifat, keadaan sosial ekonomi, budaya, karakteristik, 

dan sebagainya. Demikian juga dengan kemampuan berpikir kreatif matematik 

peserta didik. Kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik berbeda antara 

peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut tidak semata-
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mata ditentukan oleh tinggi atau rendahnya Intellegenci Quotient (IQ) yang 

dimiliki oleh peserta didik, tetapi juga dipengaruhi oleh proses pembelajaran yang 

dialami oleh peserta didik. 

Masalah menonjol yang dihadapi oleh pendidikan matematika pada 

umumnya adalah hasil belajar peserta didik yang kurang memuaskan. 

Berdasarkan hasil observasi di SMP N 2 Kedungwuni, diperoleh fakta bahwa nilai 

matematika peserta didik pada materi segiempat tahun sebelumnya menunjukkan 

hasil yang cukup rendah. Nilai rata-rata dari keenam kelas yang ada masih jauh 

dari kriteria ketuntasan minimal. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sampai saat 

ini masih ditemukan kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik dalam 

mempelajari matematika. Oleh karena itu, guru harus mengetahui faktor penyebab 

kesulitan belajar yang sering dialami peserta didik.  

Ada beberapa gejala yang tampak mencolok dalam pembelajaran 

matematika dewasa ini, yaitu materi pembelajaran yang sangat padat 

dibandingkan dengan waktu yang tersedia, strategi pembelajaran yang lebih 

didominasi oleh upaya untuk menyelesaikan materi pembelajaran dalam waktu 

yang tersedia, kurang adanya proses dalam diri peserta didik untuk mencerna 

materi secara aktif dan konstruktif, kurangnya keterkaitan antara materi dan 

proses pembelajaran dengan dunia nyata, dan pembelajaran yang masih berfokus 

pada guru. Guru masih bersifat aktif dan belum memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengkonstruksikan ide-idenya. 

Pembelajaran konvensional yang menggunakan metode ekspositori sering 

diterapkan pada mata pelajaran matematika. Guru perlu menggunakan variasi 
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dalam mengajar yaitu menggunakan pendekatan pembelajaran yang membuat 

siswa lebih aktif alam pembelajaran. Tujuannya antara lain agar dapat menyusun 

program pengajaran dengan suasana yang nyaman dan dapat membangkitkan 

motivasi peserta didik terhadap mata pelajaran matematika, sehingga mereka lebih 

antusias dalam belajar. Selain itu, peserta didik diajak supaya aktif dan merasa 

benar-benar ikut ambil bagian dalam proses kegiatan belajar-mengajar. 

Harapannya, dengan motivasi yang meningkat akan berpengaruh juga pada 

kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik. Oleh karena itu, para 

pendidik matematika perlu memahami dan mengembangkan berbagai metode, 

keterampilan, pendekatan dan strategi dalam mengajarkan matematika. 

Pendekatan dalam pembelajaran pada hakikatnya merupakan sarana untuk 

mencapai tujuan pembelajaran serta dapat mengembangkan dan meningkatkan 

aktivitas belajar yang dilakukan guru dan peserta didik. Salah satu pendekatan 

pembelajaran yang memberikan peluang bagi peserta didik untuk 

mengembangkan motivasi dan kemampuan berpikir kreatif matematik adalah 

pendekatan Problem Based Learning. 

Ha Roh (2003:1) menyatakan bahwa Problem Based Learning atau 

Pembelajaran Berbasis Masalah adalah suatu pendekatan pembelajaran yang 

dimulai dengan mengajukan masalah dan dilanjutkan dengan menyelesaikan 

masalah tersebut. Untuk menyelesaikan masalah itu, peserta didik memerlukan 

pengetahuan baru agar dapat menyelesaikannya.  

Arends (2008:43) menyatakan bahwa Problem Based Learning bertujuan 

untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir dan 
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ketrampilan mengatasi masalah, mempelajari peran orang dewasa, dan menjadi 

pebelajar yang mandiri. Selain itu, Problem Based Learning juga melatih peserta 

didik untuk bekerjasama dengan efektif sebagai anggota dalam tim untuk 

mencapai tujuan tim. 

Agar proses pembelajaran matematika menjadi bermakna dan tidak 

membosankan, dapat digunakan media pembelajaran yang menarik sehingga 

peserta didik dapat termotivasi untuk belajar. Tersedianya media mempunyai arti 

yang cukup penting dalam proses belajar mengajar karena ketidakjelasan materi 

yang diajarkan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. 

Salah satu pemanfaatan media dalam pembelajaran yaitu dengan menggunakan 

Compact Disk (CD) pembelajaran.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti perlu untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Keefektifan Pendekatan Problem Based Learning berbantuan 

CD Pembelajaran terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Matematik”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

permasalahan yang menjadi bahan pengkajian dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Apakah rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik pada 

pembelajaran dengan pendekatan problem based learning berbantuan CD 

pembelajaran mencapai ketuntasan belajar? 
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2. Apakah rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik pada 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan problem based learning 

berbantuan CD pembelajaran secara signifikan lebih baik daripada 

pembelajaran konvensional? 

3. Bagaimanakah pengaruh motivasi terhadap kemampuan berpikir kreatif 

matematik peserta didik? 

1.3 Batasan Masalah 

Sub materi dalam penelitian ini adalah persegi, persegi panjang, dan 

jajargenjang yang meliputi pengertian, sifat-sifat, keliling, dan luas daerah. 

Penelitian dilakukan pada peserta didik kelas VII SMP N 2 Kedungwuni semester 

genap tahun ajaran 2011/2012. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui apakah rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematik 

peserta didik pada pembelajaran dengan pendekatan problem based learning 

berbantuan CD pembelajaran mencapai ketuntasan belajar yang diharapkan. 

2. Untuk mengetahui apakah rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematik 

peserta didik pada pembelajaran dengan pendekatan Problem Based Learning 

berbantuan CD pembelajaran lebih baik daripada pendekatan konvensional. 

3. Untuk mengetahui apakah motivasi berpengaruh terhadap kemampuan 

berpikir kreatif matematik peserta didik. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai 

berikut. 

1. Bagi guru, dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk 

mengembangkan motivasi peserta didik tehadap pembelajaran dan 

kemampuan berpikir kreatif matematik melalui penggunaan pendekatan yang 

bervariasi serta media pembelajaran dalam mengajar. 

2. Bagi calon pendidik, dapat digunakan sebagai pengalaman baru tentang 

penggunaan pendekatan Problem Based Learning berbantuan CD 

pembelajaran dalam pembelajaran matematika. 

3. Bagi peserta didik, dapat digunakan sebagai pemicu motivasi belajar 

sehingga peserta didik dapat belajar matematika dengan giat. 

1.6 Penegasan Istilah 

Berikut ini akan disajikan beberapa istilah penting yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu keefektifan, kemampuan berpikir kreatif matematik, dan 

pendekatan Probem Based Learning berbantuan CD pembelajaran. 

1.6.1 Keefektifan 

Keefektifan berasal dari kata efektif. Dalam kamus dasar bahasa Indonesia 

efektif artinya keberhasilan (tentang usaha, tindakan), baik hasilnya, dapat 

membawa hasil, berhasil guna (KBBI, 2008:374).  

Dalam konteks penelitian ini, keefektifan dapat dilihat dari beberapa 

indikator sebagai berikut. 

a. Kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik pada pembelajaran 
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dengan pendekatan problem based learning berbantuan CD pembelajaan 

mencapai ketuntasan belajar yang signifikan yaitu 69 yang merupakan KKM 

mata pelajaran matematika SMP Negeri 2 Kedungwuni dan 75% peserta 

didik dalam kelas tersebut mampu mencapai KKM yang telah ditetapkan. 

b. Kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik pada pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan problem based learning berbantuan CD 

pembelajaran secara signifikan lebih baik dari pada pembelajaran 

konvensional. 

c. Terdapat pengaruh motivasi terhadap kemampuan berpikir kreatif matematik 

peserta didik. 

1.6.2 Problem Based Learning berbantuan CD Pembelajaran 

Problem Based Learning berbantuan CD pembelajaran adalah pendekatan 

pembelajaran yang dimulai dengan menyiapkan masalah-masalah yang relevan 

dengan konsep yang akan dipelajari dan untuk menyelesaikan masalah tersebut 

peserta didik harus bekerja sendiri atau berkelompok dengan sedikit bantuan dari 

guru. 

Dalam pembelajaran ini, digunakan CD pembelajaran untuk mendukung 

pembelajaran. CD pembelajaran yang dikembangkan pada penelitian ini dengan 

menggunakan program Power Point. 

1.6.3 Kemampuan berpikir kreatif matematik 

Kemampuan berpikir kreatif matematik adalah kemampuan seseorang untuk 

membangun ide atau gagasan yang baru dalam menyelesaikan masalah 

matematika. Untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematik seseorang, 
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disusun empat indikator sebagai berikut. 

a. Kelancaran.  

Kelancaran adalah kemampuan menjawab masalah matematika secara tepat. 

b. Keluwesan. 

Keluwesan adalah kemampuan menjawab masalah matematika, melalui cara 

yang tidak baku. 

c. Keaslian.  

Keaslian adalah kemampuan menjawab masalah matematika dengan 

menggunakan bahasa, cara, atau idenya sendiri. 

d. Elaborasi. 

Elaborasi adalah kemampuan peserta didik memperluas jawaban masalah 

matematika, memunculkan masalah baru atau gagasan baru. 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar sistematika skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

bagian awal skripsi, bagian pokok skripsi dan bagian akhir skripsi. Bagian awal 

skripsi ini berisi halaman judul, abstrak, lembar pengesahan, motto dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran. 

Bagian pokok skripsi terdiri dari lima bab sebagai berikut. 

1. Bab 1 yaitu Pendahuluan, berisi latar belakang, permasalahan, pembatasan 

masalah, tujuan, manfaat, penegasan istilah, dan sistematika penulisan 

skripsi. 

2. Bab 2 yaitu Tinjauan Pustaka, berisi landasan teori, kerangka berpikir, dan 

hipotesis. 
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3. Bab 3 yaitu Metode Penelitian, berisi populasi penelitian, sampel penelitian, 

variabel penelitian, metode pengumpulan data, prosedur penelitian, dan 

metode analisis data. 

4. Bab 4 yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi hasil penelitian dan 

pembahasan. 

5. Bab 5 yaitu Penutup, berisi simpulan dan saran. 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran. 



 

 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Belajar 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 

2003:2). 

Pendapat Uno (2011:22) tentang pengertian belajar adalah sebagai berikut. 

1. Memodifikasi atau memperteguh kelekuan melalui pengalaman. 

2. Suatu proses perubahan tingkah laku individu dengan lingkunganya. 

3. Perubahan tingkah laku yang dinyatakan dalam bentuk penguasaan, 

penggunaan dan penilaian, atau mengenai sikap dan nilai-nilai pengetahuan 

dan kecakapan dasar, yang terdapat dalam berbagai bidang studi, atau lebih 

luas lagi dalam berbagai aspek kehidupan atau pengalaman yang 

terorganisasi. 

4. Belajar selalu menunjukkan suatu proses perubahan perilaku atau  pribadi 

seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu. 

Selanjutnya Uno (2011:22) menjelaskan lebih jauh bahwa “ belajar adalah 

suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya.” 
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Hamalik (2008:36) meyatakan bahwa “belajar adalah modifikasi atau 

memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Menurut pengertian ini, belajar 

adalah merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil tujuan.” 

Anni (2007: 2) menguraikan bahwa belajar mengandung tiga unsur utama, 

yaitu sebagai berikut. 

(1) Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku. Untuk mengukurnya diperlukan 

perbandingan antara perilaku sebelum dan setelah mengalami kegiatan 

belajar. 

(2) Perubahan perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses pengalaman. 

(3) Perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen. Lamanya 

perubahan perilaku yang terjadi pada diri seseorang sukar untuk diukur. 

Dari beberapa pengertian tentang belajar yang telah disebutkan di atas, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa belajar adalah suatu pengalaman yang diperoleh berkat 

adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya. 

2.2 Masalah 

Berbagai macam persoalan dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, 

tetapi tidak semua persoalan yang dihadapi dapat dikatakan sebagai masalah. 

Menurut Ruseffendi sebagaimana dikutip oleh Dwijanto (2007:33), sesuatu 

itu merupakan masalah bagi seseorang bila sesuatu itu baru, sesuai dengan kondisi 

yang memecahkan masalah (tahap perkembangan mentalnya) dan memiliki 

pengetahuan prasyarat. Berkaitan dengan pengertian masalah yang berhubungan 

dengan matematika bagi seseorang, ia juga menegaskan bahwa masalah dalam 
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matematika adalah suatu persoalan yang ia sendiri mampu menyelesaikannya 

tetapi tidak menggunakan cara atau algoritma yang rutin. Selanjutnya, dijelaskan 

pula bahwa sesuatu persoalan  itu merupakan masalah bagi seseorang apabila 

persoalan itu tidak dikenalnya (untuk menyelesaikannya belum memiliki prosedur 

atau algoritma tertentu), orang tersebut mempunyai kesiapan untuk 

menyelesaikannya baik kesiapan mental maupun pengetahuannya, dan seseorang 

tersebut ada niat untuk menyelesaikannya. 

2.3 Pendekatan Problem Based Learning berbantuan CD 

Pembelajaran 

2.3.1 Pendekatan Problem Based Learning 

Problem-based Learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai 

dengan menyelesaikan suatu masalah, tetapi untuk menyelesaikan masalah itu, 

peserta didik memerlukan pengetahuan baru untuk dapat menyelesaikannya (Ha 

Roh, K., 2003:1).  

Pendekatan Problem-based Learning mulai dikembangkan sekitar 30 tahun 

yang lalu dalam dunia pendidikan kedokteran. Namun, sekarang telah dipakai 

pada semua tingkatan pendidikan. Problem-based Learning melibatkan peserta 

didik dalam proses pembelajaran yang aktif, kolaboratif, berpusat kepada peserta 

didik, yang mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan 

berpikir kreatif peserta didik.  

Problem Based Learning memberikan tantangan kepada peserta didik untuk 

belajar sendiri. Meskipun peran guru dalam Problem Based Learning kadang-
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kadang juga melibatkan presentasi dan penjelasan kepada peserta didik, tetapi 

guru lebih sering memfungsikan diri sebagai pembimbing dan fasilitator sehigga 

peserta didik dapat belajar untuk berpikir dan menyelesaikan masalahnya sendiri. 

Problem Based Learning dapat pula dimulai dengan melakukan kerja 

kelompok antar peserta didik. Peserta didik menyelidiki sendiri, menemukan 

permasalahan, kemudian menyelesaikan masalahnya di bawah petunjuk fasilitator 

(guru). Untuk mencapai hasil yang optimal, pembelajaran dengan pendekatan 

Problem Based Learning perlu dirancang dengan baik mulai dari menyiapkan 

masalah yang yang sesuai dengan kurikulum yang akan dikembangkan di kelas, 

memunculkan masalah dari siswa, peralatan yang mungkin diperlukan, dan 

penilaian yang digunakan. 

Problem Based Learning mengharuskan guru untuk memulai pembelajaran 

dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia nyata untuk menumbuhkan 

sikap berpikir kritis peserta didik dalam menerapkan pengetahuan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Peserta didik diberi permasalahan. 

Dari permasalahan yang disajikan, peserta didik menemukan apa yang mereka 

butuhkan untuk mendapatkan pengetahuan baru yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah. 

Untuk melaksanaan pembelajaran dengan pendekatan Problem Based 

Learning, lima pola pelaksanaan pendekatan Problem Based Learning terlihat 

pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. Pola Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Masalah 

Pola Keterangan 

Masalah, Masalah, 

Masalah 

Pada pola ini, Problem Based Learning digunakan dari 

awal sampai akhir. Tujuan pembelajaran terfokus 

kepada peserta didik untuk menemukan pengetahuan 

dan ketrampilan. Peserta didik selalu diberi tantangan 

untuk  penemuan pengetahuan baru. 

Masalah khusus, 

Masalah khusus, 

Masalah yang 

Komprehensif  

Seperti pola di atas, Problem Based Learning digunakan 

dari awal sampai akhir. Tujuan pembelajaran adalah 

mengintegrasikan pengetahuan dan ketrampilan. Pada 

kegiatan akhir, masalah yang komprehensif 

menghendaki peserta didik untuk membangun suatu 

pengetahuan dari masalah-masalah sebelumnya. 

Masalah Level A, 

Masalah Level B, 

Masalah Level C. 

Tujuan pembelajaran adalah membangun berpikir kritis 

dari peserta didik. Peserta didik diajak untuk membahas 

masalah yang semakin dalam dan semakin kompleks. 

Masalah, pembelajaran,  

Masalah, pembelajaran. 

Pola ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang 

agak rumit. Peserta didik disuruh melakukan penemuan. 

Untuk menyelesaikan masalah, peserta didik dibantu 

oleh guru. 

Mengkaji suatu bagian, 

Masalah 

Pada pola ini, peserta didik memerlukan 

petunjuk/penjelasan guru terlebih dahulu untuk 

mengkaji suatu pokok bahasan sebelum mereka harus 

menyelesaikan masalah. 

Sumber: Samford .edu/pbl/Process_coursemapping.html 
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Pola mana yang akan dipakai dapat disesuaikan dengan kondisi peserta didik, 

fasilitas, serta hal-hal lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan 

pembelajaran (Dwijanto, 2007:53). 

Menurut Trianto sebagaimana dikutip oleh Setyawan (2011:20), PBL 

mempunyai karakteristik sebagai berikut. 

(1) Pengajuan pertanyaan atau masalah 

Pengajuan masalah bukan hanya mengorganisasikan prinsip-prinsip atau 

keterampilan akademik tertentu, pembelajaran berdasarkan masalah 

mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang kedua-

duanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna untuk peserta didik.  

(2) Berfokus pada keterkaitan antar disiplin 

Meskipun pengajaran berbasis masalah mungkin berpusat pada mata 

pelajaran tertentu (IPA, matematika, ilmu-ilmu sosial), masalah yang akan 

diselidiki telah dipilih yang benar-benar nyata agar dalam pemecahannya peserta 

didik meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran.  

(3) Penyelidikan autentik 

Pengajaran berbasis masalah mengharuskan peserta didik melakukan 

penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah nyata. 

(4) Menghasilkan produk/karya dan memamerkannya 

Pembelajaran berbasis masalah menuntut peserta didik untuk menghasilkan 

produk tertentu dalam karya nyata dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili 

bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan. 
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(5) Kolaborasi  

Pembelajaran berbasis masalah dicirikan oleh peserta didik yang bekerja 

sama satu dengan yang lainnya, paling sering berpasangan atau dalam kelompok 

kecil.  

Arends (2008:43) menyatakan bahwa Problem Based Learning bertujuan 

untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir dan 

ketrampilan mengatasi masalah, mempelajari peran orang dewasa, dan menjadi 

pebelajar yang mandiri. Selain itu, Problem Based Learning juga melatih peserta 

didik untuk bekerjasama dengan efektif sebagai anggota dalam tim untuk 

mencapai tujuan tim. 

2.3.2 CD Pembelajaran 

Kemajuan media komputer memberikan beberapa kelebihan untuk kegiatan 

produk audio visual. Saat ini komputer mendapat perhatian besar karena 

kemampuannya yang dapat digunakan dalam bidang kegiatan pembelajaran. 

Namun demikian, dari hasil pengamatan simulasi pembelajaran matematika 

dengan pemanfaatan media pembelajaran berbasis komputer (VCD, animasi, dan 

bentuk lainnya) menunjukkan bahwa peserta didik cenderung pasif, peserta didik 

hanya diberi kesempatan untuk mendengarkan dan atau memperhatikan (melihat), 

memang lebih efisien tetapi tidak efektif. Agar pembelajaran matematika 

menyenangkan, bermakna, serta melibatkan indera peserta didik secara optimal, 

pemanfaatan multimedia dilakukan secara tepat, artinya pemanfaatan media 

berbasis komputer disertai media/alat peraga pendukung secara bersama-sama 
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dalam suatu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, tujuan 

pembelajaran atau indikator yang akan dicapai, sesuai dengan materi, dan juga 

strategi yang diterapkan. Media yang digunakan hendaknya yang terbaik untuk 

setiap kegiatan pembelajaran, yaitu yang mampu merangsang kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan.  

Salah satu media yang dapat memberikan konstribusi positif dalam 

pembelajaran karena dapat merangsang lebih dari satu indera peserta didik adalah 

Compact Disk (CD) pembelajaran. Menurut Wibawanto sebagaimana dikutip 

dalam Sugiarto (2010:37) menyatakan bahwa compact disk adalah salah satu 

bentuk multimedia yang merupakan kombinasi antara beberapa media teks, 

gambar, video dan suara sekaligus dalam satu tayangan tunggal. Jadi CD 

pembelajaran merupakan salah satu multimedia berupa keping CD yang berisi 

teks/angka, gambar, suara, dan diberi animasi, sehingga dapat memberikan 

aksi/respon, dikemas dan dioperasikan dengan komputer, kemudian dapat 

digunakan dalam pembelajaran. CD pembelajaran yang dikembangkan pada 

penelitian ini dengan menggunakan program Power Point. 

2.3.3 Pendekatan Problem Based Learning berbantuan CD Pembelajaran 

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah disebutkan sebelumnya, 

pendekatan problem based learning berbantuan CD pembelajaran adalah suatu 

pendekatan pembelajaran dengan menggunakan media CD pembelajaran yang 

dimulai dengan menyelesaikan suatu masalah, tetapi untuk menyelesaikan 

masalah itu, peserta didik memerlukan pengetahuan baru untuk dapat 
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menyelesaikannya. 

2.4 Teori dan Pendekatan yang Diadaptasi 

Problem Based Learning mengambil psikologi kognitif sebagai dukungan 

teoritisnya. Fokusnya tidak banyak pada apa yang sedang dikerjakan peserta didik 

(perilaku mereka), tetapi pada apa yang mereka pikirkan selama mengerjakannya. 

Ada beberapa teori dan pendekatan yang diadaptasi dalam penelitian ini, 

yaitu Dewey dan kelas berorientasi masalah, Piaget, Bruner, serta pendekatan 

open ended. 

2.4.1 Dewey dan Kelas Berorientasi Masalah 

Dewey sebagaimana dikutip dalam Arends (2008) mendeskripsikan 

pandangan tentang pendidikan dengan sekolah sebagai cermin masyarakat yang 

lebih besar dan kelas akan menjadi laboratorium untuk penyelidikan dan 

pengatasan masalah kehidupan nyata. Pedagogi Dewey mendorong guru untuk 

melibatkan peserta didik di berbagai proyek berorientasi masalah dan membantu 

mereka menyelidiki berbagai masalah sosial dan intelektual penting. 

Dewey dan peserta didiknya, seperti Kilpatrick mengatakan bahwa 

pembelajaran di sekolah seharusnya purposeful (memiliki maksud yang jelas) dan 

tidak abstrak dan bahwa pembelajaran yang purposeful itu dapat diselesaikan 

dengan sebaik-baiknya dengan memerintahkan anak-anak dalam kelompok kecil 

untuk menangani proyek-proyek yang mereka minati dan mereka pilih sendiri. 

Visi pembelajaran yang purposeful dan problem centered (dipusatkan pada 

masalah) yang didukung oleh hasrat bawaan peerta didik untuk mengeksplorasi 
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situasi-situasi yang secara personal berarti baginya jelas berhubungan dengan 

PBL dengan filosofi dan pedagogi pendidikan Dewey. 

2.4.2 Piaget 

Perspektif kognitif-konstruktivis yang menjadi landasan PBL, banyak 

meminjam pendapat Piaget. Perspektif ini mengatakan seperti yang juga dikatakan 

oleh Piaget bahwa pelajar dengan umur berapapun terlibat secara aktif dalam 

proses mendapatkan informasi dan mengonstruksikan pengetahuannya sendiri. 

Pengetahuan tidak statis, tetapi berevolusi dan berubah secara konstan selama 

pelajar mengonstruksikan pengalaman-pengalaman baru yang memaksa mereka 

untuk mendasarkan diri dan memodifikasi pengetahuan sebelumnya. 

Menurut Piaget sebagaimana dikutip dalam Arends (2008) menyatakan 

bahwa pedagogi yang baik itu harus melibatkan penyodoran berbagai situasi di 

mana anak bisa bereksperimen, yang dalam artinya yang paling luas 

mengujicobakan berbagai hal untuk melihat apa yang terjadi, memanipulasi 

benda-benda, memanipulasi simbol-simbol, melontarkan pertanyaan dan mencari 

jawabannya sendiri, merekonsiliasikan apa yang ditemukannya pada suatu waktu 

dengan apa yang ditemukannya pada waktu yang lain, membandingkan 

temuannya dengan temuan anak-anak lain. 

Dalam hubungannya dengan teori belajar konstruktivisme, Piaget 

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 
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terhadap lingkungannya. Peserta didik akan memahami pelajaran bila peserta 

didik aktif sendiri membentuk atau menghasilkan pengertian dan hal-hal yang 

diinderanya. Pengertian yang dimiliki peserta didik merupakan bentukannya 

sendiri dan bukan hasil bentukan orang lain. Ini berarti bahwa pembelajaran 

sebagai proses aktif sehingga pengetahuan yang diberikan kepada peserta didik 

tidak diberikan dalam ”bentuk jadi” melainkan mereka harus membentuknya 

sendiri, sehingga dalam hal ini guru dalam proses belajar mengajar berfungsi 

sebagai fasilitator. 

Dalam hubungannya dengan penelitian ini, teori dan pandangan 

konstruktivisme ini adalah bahwa untuk memperoleh konsep baru, peserta didik 

selalu diajak bahkan ditugaskan dalam kerja kelompok untuk mencari, 

menyelesaikan masalah, menggeneralisasikan, dan  menyimpulkan hasil kajian 

atau temuan mereka. 

2.4.3 Bruner dan Discovery Learning 

Menurut Sugandi sebagaimana dikutip oleh Setyawan (2011:14), penyajian 

dalam pembelajaran (mode of representation) dilakukan melalui tiga tahapan 

sebagai berikut. 

(1) Tahap enaktif 

Dalam tahap ini peserta didik di dalam belajarnya menggunakan atau 

memanipulasi objek-objek secara langsung. 

(2) Tahap ikonik  

Tahap ini menyatakan bahwa kegiatan anak-anak mulai menyangkut mental 
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yang merupakan gambaran dari objek-objek. Dalam tahap ini, peserta didik tidak 

memanipulasi langsung objek-objek, melainkan sudah dapat memanipulasi 

dengan menggunakan gambaran dari obyek. Pengetahuan disajikan oleh 

sekumpulan gambar-gambar yang mewakili suatu konsep. 

(3) Tahap simbolik 

Tahap ini anak memanipulasi simbol-simbol secara langsung dan tidak ada 

lagi kaitannya dengan objek-objek. Anak mencapai transisi dari penggunaan 

penyajian ikonik ke penggunaan penyajian simbolik yang didasarkan pada sistem 

berpikir abstrak dan lebih fleksibel. Dalam penyajian suatu pengetahuan akan 

dihubungkan dengan sejumlah informasi yang dapat disimpan dalam pikiran dan 

diproses untuk mencapai pemahaman. 

Dengan demikian keterkaitan penelitian ini dengan teori Brunner adalah 

penggunaan media dalam pembelajaran berupa CD pembelajaran dapat membantu 

menyampaikan pengalaman kepada peserta didik serta memberikan gambaran 

mengenai objek yang mewakili suatu konsep. 

2.4.4 Pendekatan Open Ended 

Menurut Suryadi sebagaimana dikutip oleh Dwijanto (2007:47), menyatakan 

bahwa problem yang diformulasikan memiliki multi jawaban yang benar disebut 

problem tak lengkap atau problem terbuka atau problem open-ended. Penerapan 

problem open-ended dalam pembelajaran adalah untuk mengembangkan metode, 

cara, pendekatan yang berbeda ketika menjawab suatu permasalahan, dan bukan 

hanya berorientasi kepada hasil akhir. 
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Pembelajaran dengan pendekatan open-ended dimulai dengan memberikan 

problem terbuka kepada peserta didik. Mereka diminta untuk mengembangkan 

metode, cara yang berbeda-beda dalam upaya memperolah jawaban yang benar. 

Dari hasil jawaban tersebut didiskusikan adanya berbagai kemungkinan cara 

menjawab dan berbagai hasil akhir yang mungkin berbeda. Penyampaian jawaban 

ini penting guna memberikan kepercayaan kepada peserta didik bahwa cara 

mengerjakan suatu masalah maupun jawaban akhir yang benar tidak selalu sama. 

Kegiatan ini diharapkan pula dapat membawa peserta didik untuk menjawab 

permasalahan dengan banyak cara, sehingga mengundang potensi intelektual dan 

pengalaman dalam proses menemukan sesuatu yang baru. Dengan demikian, 

proses pembelajaran akan mengembangkan kemampuan berpikir kreatif peserta 

didik. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Sullivan, bahwa open-ended 

dapat memberikan dorongan kepada peserta didik untuk menghadapi tantangan, 

mengembangkan kreativitas, dan memberikan kontribusi terhadap pemahaman 

konsep peserta didik.  

Pada penelitian ini, pendekatan pembelajaran open-ended ini digunakan 

ketika peserta didik diberi masalah dengan banyak cara dan/atau jawabannya tidak 

tunggal.  

2.5 Motivasi Belajar 

2.5.1 Pengertian Motivasi 

Berdasarkan KBBI (2008), motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri 

seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan 
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tertentu. 

Uno (2011:1) menyatakan bahwa motivasi adalah dorongan dasar yang 

menggerakkan seseorang bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri 

seseorang yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan 

dorongan dalam dirinya. Oleh karena itu, perbuatan seseorang yang didasari atas 

motivasi tertentu, mengandung tema sesuai dengan motivasi yang mendasarinya. 

Motivasi terjadi apabila seseorang mempunyai keinginan dan kemauan untuk 

melakukan suatu kegiatan atau tindakan dalam rangka mencapai tujuan 

tertentu. Motivasi merupakan konsep hipotesis untuk suatu kegiatan yang 

dipengaruhi oleh persepsi atau tingkah laku seseorang untuk mengubah situasi 

yang tidak memuaskan atau tidak menyenangkan. 

Menurut Atkinson, sebagaimana dikutip oleh Uno (2011:8) kecenderungan 

sukses ditentukan oleh motivasi, peluang, serta intensif. Begitu pula sebaliknya 

dengan kecenderungan untuk gagal. Motivasi dipengaruhi oleh keadaan emosi 

seseorang. Guru dapat memberikan  motivasi siswa dengan dengan melihat 

suasana emosional siswa  tersebut. Menurutnya, motivasi berprestasi dimiliki oleh 

setiap orang, sedangkan intensitasnya tergantung pada kondisi mental orang 

tersebut. 

Berdasarkan teori-teori motivasi yang telah dikemukakan di atas, dapat 

disimpulkan motivasi adalah dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang 

untuk mengadakan perubahan tingkah laku, yang mempunyai indikator sebagai 

berikut:  
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1. adanya hasrat dan keinginan untuk melakukan kegiatan, 

2. adanya dorongan dan kebutuhan melakukan kegiatan, 

3. adanya harapan dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan atas diri 

sendiri, 

4. adanya lingkungan yang baik, dan 

5. adanya kegiatan yang menarik. 

2.5.2 Motivasi Belajar 

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi.  Belajar 

adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara  potensial 

terjadi sebagai hasil dari praktik atau penguatan (reinforced  practice) yang 

dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu (Uno, 2011:23). 

Uno (2011:23) menyatakan bahwa motivasi belajar dapat timbul karena 

faktor intrinsik, berupa hasrat dan  keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan 

belajar, harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya 

penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang 

menarik. Tetapi harus diingat bahwa kedua faktor tersebut disebabkan oleh 

rangsangan tertentu. Oleh karena itu, seseorang berkeinginan untuk melakukan 

aktifitas belajar yang lebih giat dan semangat. 

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada 

peserta didik yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, 

pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. 

Indikator motivasi belajar dalam Uno (2011:) dapat diklasifikasikan sebagai 
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berikut. 

1. Adanya hasrat dan keinginan berhasil. 

2. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. 

3. Adanya harapan dan cita-cita masa depan. 

4. Adanya penghargaan  dalam belajar. 

5. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. 

6. Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan seorang 

peserta didik dapat belajar dengan baik. 

2.6 Kemampuan Berpikir Kreatif Matematik 

2.6.1 Berpikir 

Beberapa ahli pendidikan memberikan pengertian tentang berpikir. 

Suryasubrata sebagaimana dikutip oleh Dwijanto (2007:14) berpendapat bahwa 

berpikir merupakan proses yang dinamis yang dapat dilukiskan menurut proses 

dan jalannya.  

Ruggiero sebagaimana dikutip oleh Siswono (2009:) mengartikan berpikir 

sebagai suatu aktivitas mental untuk membantu memformulasikan atau 

memecahkan suatu masalah, membuat suatu keputusan, atau memenuhi hasrat 

keingintahuan (fulfill a desire to understand). Pendapat ini menunjukkan bahwa 

ketika seseorang merumuskan suatu masalah, memecahkan masalah, ataupun 

ingin memahami sesuatu, maka ia melakukan suatu aktivitas berpikir. 

Arends (2008:43) menyatakan berpikir adalah suatu proses yang melibatkan 

operasi mental seperti klasifikasi, induksi, deduksi, dan penalaran. Ia juga 
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mengemukakan bahwa berpikir adalah sebuah proses representasi secara simbolis 

(melalui bahasa) berbagai objek dan kejadian riil dan menggunakan representasi 

simbolis itu untuk menemukan prinsip-prinsip esensial objek dan kejadian 

tersebut.  

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa berpikir adalah 

kemampuan untuk menganalisis, mengkritik dan mencapai kesimpulan dengan 

melibatkan operasi mental yang dinamis untuk membuat suatu keputusan, atau 

memenuhi hasrat keingintahuan. 

2.6.2 Kreativitas 

Taylor & Baron sebagaimana dikutip dalam Siswono (2007:) menyebut 4 

aspek berbeda dalam mengkaji  kreativitas, yaitu:  

1. produk kreatif, 

2. proses kreatif,  

3. pengembangan alat ukur kreativitas, dan 

4. karakteristik personalitas dan  motivasi orang kreatif. 

Untuk menfokuskan kajian, banyak peneliti yang menekankan pada satu 

definisi tertentu. Hurlock sebagaimana dikutip dalam Siswono (2007) berpendapat 

bahwa “kreativitas menekankan pembuatan sesuatu yang baru dan berbeda. 

Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk 

atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru dan sebelumnya tidak dikenal 

pembuatnya. Ia dapat berupa kegiatan imajinatif atau sintesis pemikiran yang 

hasilnya tidak hanya perangkuman. Ia mungkin mencakup pembentukan pola baru 
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dan gabungan informasi yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya dan 

pencangkokkan hubungan lama ke situasi baru dan mungkin mencakup 

pembentukan hubungan baru. Ia harus mempunyai maksud atau tujuan yang 

ditentukan, bukan fantasi semata, walaupun merupakan hasil yang sempurna dan 

lengkap.” 

Munandar sebagaimana dikutip oleh Dwijanto (2007:20-21) menyatakan 

bahwa “kreativitas adalah kemampuan yang berdasarkan pada data atau informasi 

yang tersedia, untuk menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu 

masalah, di mana penekanannya adalah pada kuantitas, ketepatgunaan, dan 

keragaman jawaban.” Semakin banyak kemungkinan jawaban yang diberikan 

terhadap suatu masalah, semakin kreatiflah seseorang. Namun, jawaban-jawaban 

itu harus sesuai dengan masalahnya. Tidak semata-mata banyaknya jawaban yang 

diberikan untuk menentukan kreativitas seseorang, tetapi juga mutu atau kualitas 

jawabannya.  

Munandar juga mengemukakan bahwa kreativitas dapat dirumuskan sebagai 

kemampuan yang mencerminkan aspek-aspek kelancaran (fluency), keluwesan 

(flexibility), dan orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk 

mengelaborasi (mengembangkan, memperkaya, memperinci) suatu gagasan. 

Evans sebagaimana dikutip dalam Siswono (2007) menjelaskan bahwa 

kreativitas adalah kemampuan untuk menemukan hubungan-hubungan baru, 

untuk melihat suatu subjek dari perspektif baru, dan untuk membentuk kombinasi 

baru dari dua atau lebih konsep yang sudah ada dalam pikiran. Dari pengertian-
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pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kreativitas dikenali dari produk yang 

dihasilkan. Produk tersebut merupakan sesuatu yang baru dan merupakan 

kombinasi dari sintesis pemikiran, konsep-konsep, informasi atau pengalaman 

yang sudah ada dalam pikirannya. 

Dalam penelitian ini, berdasarkan beberapa pandangan ahli yang disebutkan 

(sebagian besar mengarah pada sesuatu/produk yang baru) dan untuk kepentingan 

pembelajaran matematika, maka pengertian kreativitas ditekankan pada produk 

berpikir untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan berguna. Jadi, kreativitas 

merupakan suatu produk kemampuan berpikir (dalam hal ini berpikir kreatif) 

untuk menghasilkan suatu cara atau sesuatu yang baru dalam memandang suatu 

masalah atau situasi. 

2.6.3 Berpikir Kreatif 

Evans sebagaimana dikutip dalam Siswono (2007:23) menjelaskan bahwa 

berpikir kreatif adalah suatu aktivitas mental untuk membuat hubungan-hubungan 

(conections) yang terus menerus (kontinu), sehingga ditemukan kombinasi yang 

“benar” atau sampai seseorang itu menyerah. Asosiasi kreatif terjadi melalui 

kemiripan-kemiripan sesuatu atau melalui pemikiran analogis. Asosasi ide-ide 

membentuk ide-ide baru. Jadi, berpikir kreatif mengabaikan hubungan-hubungan 

yang sudah mapan, dan menciptakan hubungan-hubungan tersendiri. Pengertian 

ini menunjukkan bahwa berpikir kreatif merupakan kegiatan mental untuk 

menemukan suatu kombinasi yang  belum dikenal sebelumnya. 

Krulik dan Rudnick sebagaimana dikutip dalam Siswono (2007) menjelaskan 
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bahwa berpikir kreatif merupakan pemikiran yang bersifat keaslian dan reflektif dan 

menghasilkan suatu produk yang komplek. Berpikir tersebut melibatkan sintesis ide-ide, 

membangun ide-ide baru dan menentukan efektivitasnya. 

Infinite Innovation, sebagaimana dikutip dalam Siswono (2009) 

mengungkapkan bahwa berpikir kreatif dapat juga dipandang sebagai suatu proses 

yang digunakan ketika seorang individu mendatangkan atau memunculkan suatu 

ide baru. Ide baru tersebut merupakan gabungan ide-ide sebelumnya yang belum 

pernah diwujudkan. Pengertian ini lebih menfokuskan pada proses individu untuk 

memunculkan ide baru yang merupakan gabungan ide-ide sebelumnya yang 

belum diwujudkan atau masih dalam pemikiran. Pengertian berpikir kreatif ini 

ditandai adanya ide baru yang dimunculkan sebagai hasil dari proses berpikir 

tersebut. 

Berdasar pendapat-pendapat tersebut, maka berpikir kreatif dapat diartikan 

sebagai suatu kegiatan mental yang digunakan seorang untuk membangun ide atau 

gagasan yang baru. 

2.6.4 Kemampuan Berpikir Kreatif Matematik 

Dwijanto (2007: 31-32) menyatakan bahwa pengertian kemampuan berpikir 

kreatif seperti yang dikemukakan oleh para ahli psikologi yaitu suatu produk 

kemampuan berpikir (dalam hal ini berpikir kreatif) untuk menghasilkan suatu 

cara atau sesuatu yang baru dalam memandang suatu masalah atau situasi. Dalam 

pembelajaran matematika, hal ini juga diperlukan untuk membantu peserta didik 

menemukan solusi dari permasalahan yang diberikan oleh guru. Jadi, kemampuan 
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berpikir kreatif matematik adalah kemampuan berpikir kreatif untuk 

menyelesaikan masalah matematika. kemampuan berpikir kreatif matematik ini 

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

elaborasi dalam kajian bidang matematika .  

Kelancaran menjawab adalah kemampuan peserta didik dalam menjawab 

masalah matematika secara tepat. Dengan jawaban yang tepat, maka akan 

diperoleh efisiensi waktu penyelesaian masalah.  

Keluwesan menjawab adalah kemampuan menjawab masalah matematika 

melalui cara yang tidak baku. Cara tidak baku ini diperlukan ketika masalah yang 

muncul memerlukan berbagai cara yang mungkin dapat ditempuh dan cara yang 

tidak baku merupakan alternatif jawaban yang tepat. 

Keaslian adalah kemampuan menjawab masalah matematika dengan 

menggunakan bahasa, cara, atau idenya sendiri. Masalah yang relatif baru bagi 

peserta didik memerlukan ide dan cara baru untuk dapat menyelesaikan  masalah 

tersebut. Dalam menyelesaikan masalah bentuk ini, peserta didik harus bekerja 

keras mulai dari memahami masalah, mengembangkan ide untuk menjawab, cara 

mengerjakan, dan menyusun jawaban yang tepat. 

Elaborasi adalah kemampuan memperluas jawaban masalah, memunculkan 

masalah baru atau gagasan baru. Bentuk masalah ini adalah suatu masalah yang 

ketika selesai dijawab akan dapat memunculkan masalah baru bagi peserta didik 

yang dapat memperluas pengetahuan mahasiswa.  

Dalam penelitian ini, untuk menilai kreativitas seseorang, akan 



32 

 

 

 

 

 

dikembangkan alat evaluasi yang yang mencakup empat tindakan kreatif dalam 

kajian matematika yaitu kelancaran (fluency) menjawab, keluwesan jawaban 

(fleksibilitas), dan orisinalitas dalam berpikir matematik, serta kemampuan untuk 

mengelaborasi (mengembangkan, memperkaya, memperinci) suatu gagasan 

matematik. 

2.7 Uraian Materi 

Segiempat adalah salah satu pokok bahasan yang diajarkan pada siswa kelas 

VII semester genap SMP N 2 Kedungwuni. Pokok bahasan segiempat meliputi 

sub pokok bahasan persegi panjang, persegi, jajar genjang mengenai pengertian, 

sifat-sifat, keliling dan luas. 

2.7.1 Persegi 

a. Pengertian dan sifat-sifat persegi 

Menurut Clemens (1984), persegi adalah suatu segiempat yang keempat 

sisinya sama panjang. 

Sifat-sifat persegi adalah sebagai berikut 

1. Semua sifat persegi panjang merupakan sifat persegi. 

2. Suatu persegi dapat menempati bingkainya dengan delapan cara. 

3. Semua sisi persegi adalah sama panjang. 

4. Sudut-sudut suatu persegi dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. 

5. Diagonal-diagonal persegi saling berpotongan sama panjang membentuk 

sudut siku-siku. 
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b. Luas dan Keliling Persegi 

Perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

Tulis s : ukuran sisi persegi, 

K : ukuran kelilig persegi, dan 

A : ukuran luas persegi. 

 Jelas sK  4 dan 2sssA  . 

2.7.2 Persegi panjang 

a. Pengertian dan sifat-sifat persegi panjang 

Menurut Clemens (1984), persegi panjang adalah suatu segiempat yang 

keempat sudutnya siku-siku. Sifat-sifat persegi panjang adalah sebagai berikut. 

i. Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. 

ii. Keempat sudutnya sama besar masing-masing 90 derajat. 

iii. Diagonal-diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan membagi dua 

sama panjang 

iv. Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 4 cara 

b. Keliling dan Luas Persegi Panjang 

 

 

B 

l 

C 
p 

A 

D 

Gambar 2.6 

B 

s 

C 

Gambar 2.7 

A 

D 
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Tulis p : ukuran panjang persegi panjang, 

l : ukuran lebar persegi panjang, 

K : ukuran keliling persegi panjang, dan 

A : ukuran luas persegi panjang.   

Jelas  )2 lpK   dan lpA  . 

2.7.3 Jajargenjang 

a. Pengertian dan sifat-sifat jajargenjang 

Menurut Clemens (1984), jajargenjang adalah suatu segiempat kedua pasang 

sisi yang berlawanan sejajar. 

Berikut ini adalah sifat-sifat jajargenjang. 

1. Sepasang-sepasang sisinya.sama panjang dan sejajar. 

2. Pada setiap jajargenjang sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 

3. Diagonal-diagonalnya saling berpotongan dan membagi dua sama panjang. 

4. Pada setiap jajargenjang jumlah dua sudut yang berdekatan adalah 180
0
.  

b. Keliling dan Luas Jajargenjang 

Perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

 

Tulis a  : ukuran panjang sisi AB pada jajargenjang, 

b  : ukuran panjang sisi BC pada jajargenjang, 

Gambar 2.1 

C 

B 

D 

A 

b  

a  
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K  : keliling jajargenjang, dan 

Jelas )(2 baK  . 

Untuk menentukan luas jajargenjang, dapat ditentukan dengan rumus sebagai 

berikut.  

 

 

 

 

Dipunyai  a : ukuran alas 

 t : ukuran tinggi 

 x: ukuran panjang PC 

 L: ukuran luas jajargenjang ABCD 

Jelas  
2

)
2

tx
txa

tx
L   

txat
tx


2

2
 

txattx   

.at  

Jadi rumus untuk menentukan ukuran luas jajargenjang adalah .taL   

2.8 Kerangka Berpikir 

Kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu kemampuan yang perlu 

dikembangkan dalam pembelajaran matematika. Kompetensi tersebut diperlukan 

agar peserta didik dapat memiliki kemampuan mengelola dan mengembangkan 

Gambar 2.2 

t 

x 
C 

B 

D 

A 

b

 
a

 
Q 

P 
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informasi-informasi dalam kehidupan nyata secara kreatif sehingga mereka dapat 

bertahan dalam keadaan yang kompetitif.  

Salah satu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik adalah pendekatan 

Problem Based Learning. Problem Based Learning membantu peserta didik untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir kreatif, keterampilan mengatasi masalah, 

menjadi pelajar yang mandiri serta kerja sama dalam tim. Dengan penggunaan 

pendekatan ini, diharapkan kemampuan berpikir kreatif dan motivasi peserta didik 

dalam pelajaran matematika dapat berkembang. 

Agar proses pembelajaran matematika menjadi bermakna dan tidak 

membosankan, dapat digunakan media pembelajaran yang menarik sehingga 

siswa dapat termotivasi untuk belajar. Tersedianya media mempunyai arti yang 

cukup penting dalam proses belajar mengajar karena ketidakjelasan materi yang 

diajarkan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Salah satu 

pemanfaatan media dalam pembelajaran yaitu dengan menggunakan Compact 

Disk (CD) pembelajaran. 

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan Siswono (2005) tentang upaya 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik melalui pengajuan 

masalah dalam menyelesaikan masalah tentang materi Garis dan Sudut di kelas 

VII SMPN 6 Sidoarjo menunjukkan bahwa pengajuan masalah dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, terutama pada aspek kefasihan dan 

kebaruan. 
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Penelitian deskriptif yang dilakukan Novitasari (2006) pada peserta didik 

kelas VII SMP Negeri 2 Sidoarjo menunjukkan bahwa pemecahan masalah 

dengan tipe “what’s another way” dapat meningkatkan ketiga aspek kemampuan 

berpikir kreatif tersebut. Peningkatan tersebut dilihat dari banyaknya peserta didik 

yang memenuhi komponen berpikir kreatif. Dari 40 siswa terdapat 19 peserta 

didik yang mengalami peningkatan kemampuan berpikir kreatifnya. Peningkatan 

yang tidak mencapai 50% dari jumlah peserta didik ini, karena peserta didik 

belum biasa mengerjakan soal-soal terbuka atau soal yang mempunyai lebih dari 

satu jawaban benar. Selain itu tipe pemecahan masalah dengan “what’s Another 

Way” yang meminta peserta didik menyelesaikan masalah dengan lebih dari satu 

cara belum diadaptasi oleh peserta didik dengan baik. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan meskipun tidak menunjukkan 

perubahan yang fantastis tetapi memberi indikasi terhadap perubahan kemampuan 

berpikir kreatif peserta didik, sehingga dapat diterapkan secara kontinu dan 

bertahap dalam pembelajaran matematika di sekolah. 

Pembelajaran dengan pendekatan Problem Based Learning berbantuan CD 

pembelajaran dapat meningkatkan ketertarikan peserta didik dalam belajar. Hal ini 

dapat menumbuhkan motivasi peserta didik sehingga kemampuan berpikir kreatif 

antara kelas dengan pendekatan Problem Based Learning berbantuan CD 

pembelajaran berbeda dengan kelas yang menggunakan pendekatan konvensional. 

Adapun skema kerangka berpikir dapat dilihat pada Gambar 2.8. 
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Gambar 2.8. Skema kerangka berfikir 

2.9 Hipotesis 

Dari kerangka berpikir tersebut, dapat disusun hipotesis penelitian sebgai 

berikut. 

1. Nilai rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik pada 

pembelajaran dengan pendekatan problem based learning berbantuan CD 

pembelajaran mencapai ketuntasan belajar yang diharapkan. 

2. Nilai rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik pada 

pembelajaran dengan pendekatan Problem Based Learning berbantuan CD 

pembelajaran lebih baik daripada pendekatan konvensional. 

3. Motivasi berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif matematik 

peserta didik.  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

3.1.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2009: 80). Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VII SMP N 2 

Kedungwuni sebanyak 214 peserta didik, yang terdiri dari kelas VII A (sebanyak 

35 peserta didik), VII B (sebanyak 35 peserta didik), VII C (sebanyak 36 peserta 

didik), VII D (sebanyak 36 peserta didik), VII E (sebanyak 36 peserta didik) dan 

VII F (sebanyak 36 peserta didik) untuk tahun pelajaran 2011/2012. 

3.1.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2009: 81) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 

sekelompok peserta didik yang terhimpun dalam satu kelas sebagai kelas 

eksperimen dan sekelompok peserta didik yang terhimpun dalam satu kelas 

sebagai kelas kontrol. Dengan ketentuan peserta didik kelas eksperimen diberi 

perlakuan pendekatan PBL berbantuan CD pembelajaran, sedangkan untuk 

peserta didik kelas kontrol menggunakan pendekatan konvensional. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan 
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sampel secara acak. Hal ini dilakukan setelah memperhatikan ciri-ciri relatif yang 

dimiliki kelas tersebut, yaitu 

(1) Peserta didik diajarkan oleh guru yang sama,  

(2) Pembagian kelas bukan berdasarkan rangking (tidak ada kelas unggulan) 

sehingga peserta didik sudah tersebar secara acak pada kelas yang telah 

ditentukan. 

(3) Nilai ulangan sudut dan garis sejajar berdistribusi normal.  

Pada penelitian ini, terpilih 35 peserta didik pada kelas VIIA sebagai 

kelompok eksperimen dan 36 peserta didik pada kelas VIIC sebagai kelompok 

kontrol. Kelompok eksperimen akan diberikan perlakuan berupa pembelajaran 

PBL berbantuan CD pembelajaran sedangkan kelompok kontrol akan diberikan 

pembelajaran konvensional. 

Sebelum melakukan teknik pengambilan sampel, dilakukan uji homogenitas 

terhadap populasi guna mengetahui kesamaan varians dalam populasi yang 

bertujuan untuk mengetahui bahwa sampel berasal dari populasi yang memiliki 

kemampuan yang sama. Untuk mengetahui homogenitas populasi antar kelas 

digunakan uji homogenitas varians dengan menggunakan software Microsoft 

Excel. Nilai ulangan sudut dan garis sejajar peserta didik kelas VIIA, VIIB, dan 

VIIC yang akan diuji homogenitasnya.  

3.1.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian (Sugiyono, 2007: 3) adalah suatu atribut atau sifat atau 

nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 
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ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dinamakan 

variabel karena ada variasinya.  

Dalam penelitian ini, variabel yang diamati adalah sebagai berikut. 

(1) skor motivasi, dan 

(2) kemampuan berpikir kreatif matematik. 

Semua variabel tersebut berlaku untuk kelas eksperimen (pembelajaran 

dengan pendekatan Problem Based Learning berbantuan CD pembelajaran). 

Sedangkan untuk kelas kontrol, variabel yang diamati adalah kemampuan berpikir 

kreatif matematik. 

Untuk mendapatkan gambaran tentang pengaruh skor motivasi terhadap 

kemampuan berpikir kreatif matematik dilakukan analisis regresi. Dalam analisis 

ini, variabel dibedakan sebagai berikut. 

(1) Variabel bebas dalam penelitian ini adalah skor motivasi. 

(2) Variabel terikat dalam penelitian ini adalah nilai kemampuan berpikir kreatif 

matematik. 

3.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimen dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

(1) Menentukan populasi. 

(2) Meminta kepada guru, nilai ulangan sudut dan garis sejajar kelas VIIA, VIIB, 

VIIC dan VIID. Data ini kemudian diuji homogenitas dan normalitas. Setelah 
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dianalisis, maka dapat diketahui bahwa kelas VIIA, VIIB, VIIC, dan VIID 

berawal dari kemampuan yang sama. 

(3) Penentuan sampel-sampel dengan langkah sebagai berikut. 

Memilih 2 kelompok peserta didik secara random sampling dari populasi 

yang ada. Jadi, dalam penelitian ini terpilih 71 peserta didik yang terdiri dari 

35 peserta didik pada kelas VIIA sebagai kelompok eksperimen dan 36 

peserta didik pada kelas VIIC sebagai kelompok kontrol. 

(4) Memberi perlakuan pada kelompok eksperimen dengan menggunakan 

pendekatan PBL berbantuan CD pembelajaran, sedangkan kelompok kontrol 

menggunakan pendekatan konvensional, dengan langkah masing-masing 

model pembelajaran sesuai dengan pemaparan yang ada pada landasan teori. 

(5) Sebelum mengadakan evaluasi pada peserta didik kelas eksperimen dan 

peserta didik kelas kontrol, dilakukan uji coba tes kemampuan berpikir kreatif 

matematik terlebih dahulu pada kelas uji coba untuk mengetahui reliabilitas, 

tingkat kesukaran, daya pembeda dan uji coba skala untuk mengetahui 

reliabilitas dan daya beda. Setelah dilakukan perhitungan, kemudian diambil 

beberapa soal yang sesuai kriteria untuk evaluasi pada peserta didik kelas 

eksperimen dan kontrol. 

(6) Menganalisis data hasil tes dari kelompok eksperimen dan kontrol. Desain 

penelitian ini menggunakan satu kelompok eksperimen dan satu kelompok 

kontrol. 

Berdasarkan uraian desain penelitian eksperimen di atas, skema desain 
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penelitian dapat ditunjukkan pada Gambar 3.1 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.1 
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POPULASI  

(Kelas VII SMP 2 Kedungwuni) 

 

 

 

SAMPEL 

 

 

 

teknik random sampling 
Kelas Ujicoba 

Kontrol Eksperimen 

Tes Ujicoba Perlakuan A 

pembelajaran dengan 

pendekatan Problrm 

Based Learning 

berbantuan CD interaktif 

Perlakuan B 

pembelajaran dengan 

pendekatan 

konvensional  Analisis 

1. Validitas 

2. Daya Beda 

3. Tingkat kesukaran 

4. Reliabilitas 

 

 

Tes uraian aspek kemampuan berpikir 

kreatif matematik 

Hasil A Hasil B 

1. Uji normalitas 

2. Uji homogenitas 

 
 Analisis 

1. Uji ketuntasan 

2. Uji Perbedaan rata-rata 

3. Uji regresi 

 

 

 

Kesimpulan dari Hipotesis yang 

diajukan 



44 

 

 

 

 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Arikunto sebagaimana dikutip oleh Munasiroh (2011), menyatakan bahwa 

metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan 

data penelitiannya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

3.3.1 Metode dokumentasi 

Metode ini dilakukan untuk memperoleh daftar nama peserta didik yang 

termasuk dalam kelas eksperimen dan kelas kontrol sekaligus untuk memperoleh 

data nilai ulangan harian pada materi sebelumnya untuk kedua kelas. Nilai 

ulangan harian ini selanjutnya dianalisis untuk melihat kemampuan peserta didik 

sebelum dilakukan penelitian. 

3.3.2 Metode Skala Bertingkat (Rating Scale) 

Menurut Arikunto sebagaimana dikutip oleh Munasiroh (2011), rating scale 

atau skala bertingkat adalah suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala. Metode 

ini digunakan untuk memperoleh data mengenai tingkat motivasi peserta didik 

dalam pembelajaran pada kelas eksperimen. 

Instrumen yang digunakan dalam mengukur tingkat motivasi peserta didik 

berupa skala motivasi. Menurut Azwar (2007:5-6), beberapa alasan digunakannya 

skala psikologi dalam hal ini adalah skala motivasi adalah sebagai berikut. 

(1) Data yang diungkap berupa data konstrak atau konsep psikologis yang 

menggambarkan aspek kepribadian individu. 
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(2) Pernyataan yang diajukan merupakan stimulus tertuju pada indikator perilaku 

untuk memancing jawaban yang merupakan refleksi dari keadaan diri subjek 

yang biasanya tidak disadari responden bersangkutan. 

(3) Sekalipun responden memahami isi pertanyaan yang diajukan, biasanya tidak 

menyadari arah jawaban yang dikehendaki dan kesimpulan apa yang 

sesungguhnya diungkap oleh pernyataan atau pertanyaan tersebut. 

(4) Skala psikologi dapat diberi skor melalui teknik penskalaan. 

Dalam penerapan psikodiagnostika, skala-skala performansi tipikal 

digunakan untuk pengungkapan aspek-aspek afektif seperti minat, sikap, motivasi 

belajar, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, metode ini digunakan untuk 

mengukur skor motivasi peserta didik. 

3.3.3 Metode Tes 

Menurut Arikunto sebagaimana dikutip oleh Munasiroh (2011), tes 

merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur 

sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. 

Metode tes dilakukan untuk memperoleh data tentang kemampuan berpikir kreatif 

matematik peserta didik pada materi segiempat. 

Pelaksanaan tes dilakukan setelah perlakuan diberikan kepada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Alat tes yang telah diuji validitas dan 

reliabilitasnya ini digunakan untuk mendapatkan data nilai kemampuan berpikir 

kreatif matematik peserta didik. Tes diberikan kepada kedua kelompok dengan 

alat tes yang sama. Tes ini dimaksudkan untuk memperoleh data kuantitatif 
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mengenai kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik dan hasilnya 

diolah untuk menguji kebenaran hipotesis penelitian. 

3.4 Instrumen Penelitian 

Arikunto sebagaimana dikutip oleh Setyawan (2011) menyatakan bahwa 

instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa tes untuk memperoleh 

data tentang kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik. Selain itu, juga 

dikembangkan instrumen berupa skala motivasi untuk mengukur motivasi peserta 

didik kelas eksperimen setelah diberi perlakuan. Adapun proses pengembangan 

instrumen adalah sebagai berikut. 

3.4.1 Skala Motivasi 

Skala motivasi yang digunakan peneliti tergolong skala sikap. Skala sikap 

digunakan untuk mengukur sikap seseorang terhadap objek tertentu. Skala sikap 

dinyatakan dalam bentuk pernyataan untuk dinilai oleh responden apakah 

pernyataan itu diterima ataukah ditolak melalui rentangan tertentu (skala 

bertingkat). Pernyataan yang diajukan dibagi ke dalam dua kategori, yakni 

pernyataan mendukung (favourable) dan pernyataan tidak mendukung 

(unfavourable). 

Salah satu skala sikap yang sering digunakan adalah skala Likert. Dalam 

skala ini pernyataan-pernyataan yang diajukan (baik pernyataan favourable 
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maupun unfavourable) dinilai oleh responden dengan memilih satu jawaban yang 

disediakan yaitu sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. 

Sudjana sebagaimana dikutip oleh Munasiroh (2011) menyatakan bahwa ada 

beberapa petunjuk penyusunan skala Likert, yaitu: 

(1) tentukan objek yang dituju, kemudian tetapkan variabel yang akan diukur 

dengan skala tersebut; 

(2) lakukan analisis variabel tersebut menjadi beberapa subvariabel, lalu 

kembangkan indikator; 

(3) dari setiap indikator, tentukan ruang lingkup pernyataan sikap; dan 

(4) susunlah pernyataan untuk masing-masing aspek tersebut dalam dua 

kategori yakni pernyataan favourable dan unfavourable secara seimbang 

banyaknya. 

Skala motivasi dalam penelitian ini disusun mengacu pada skala motivasi 

secara umum yang dimodifikasi sesuai kebutuhan. Untuk menyusun instrumen 

penelitian, terlebih dahulu dibuat blue print yang memuat indikator dari variabel 

penelitian yang dapat memberikan gambaran mengenai apa yang akan diukur. 

Untuk mengetahui mutu skala motivasi yang telah dibuat, skala tersebut 

harus diujicobakan terlebih dahulu kepada peserta didik di luar sampel. Uji coba 

skala dilakukan pada satu kelas di luar sampel penelitian untuk menghindari 

biasnya hasil penelitian. Skala uji coba pada penelitian ini diberikan kepada 

peserta didik kelas VIIB. Setelah memperoleh hasil uji coba, langkah selanjutnya 

adalah menganalisis data. Skala siap digunakan untuk mengukur tingkat motivasi 
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dari kelas eksperimen jika memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas. 

3.4.2 Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematik 

3.4.2.1 Materi dan Bentuk Tes 

Materi yang dipakai adalah materi pelajaran matematika kelas VII semester 

genap yaitu materi segiempat sub bahasan persegi, persegi panjang, dan 

jajargenjang. Perangkat tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

kamampuan berpikir kreatif matematik dengan soal-soal berbentuk uraian. 

3.4.2.2 Metode Penyusunan Perangkat Tes 

Penulisan butir soal mengikuti kaidah-kaidah sebagai berikut. 

(1) Melakukan pembatasan materi yang diujikan. Dalam penelitian ini materi 

yang diujikan adalah materi segiempat sub bahasan persegi, persegi panjang, 

dan jajargenjang. 

(2) Menentukan tipe soal. Dalam penelitian ini tipe soal yang digunakan adalah 

soal uraian. 

(3) Menentukan jumlah butir soal. Pada peneltian ini jumlah soal yang diujikan 

ada delapan butir. 

(4) Menentukan alokasi waktu. Pada penelitian ini waktu yang disediakan untuk 

mengerjakan soal adalah 80 menit. 

(5) Menentukan jenjang atau komposisi soal. 

(6) Membuat kisi-kisi soal. 

(7) Menuliskan petunjuk pengisian soal, bentuk lembar jawab, kunci jawaban, 

dan pedoman penskoran. 
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(8) Menulis butir soal. 

(9) Mengujicobakan soal (instrumen). 

(10) Menganalisis hasil uji coba dalam hal reliabilitas, validitas, taraf kesukaran, 

dan daya pembeda tiap-tiap butir soal. 

(11) Memilih item soal yang sudah teruji berdasarkan analisis yang sudah 

dilakukan. 

3.5 Analisis Instrumen 

Sebelum instrumen digunakan pada penelitian terlebih dahulu instrumen 

tersebut diujicobakan pada kelas uji coba. Uji coba tersebut dilakukan untuk 

mengetahui validitas dan reliabilitas instumen.  

3.5.1 Instrumen Skala Motivasi 

3.5.1.1 Konsultasi Ahli 

Konsultasi ahli dilakukan sebelum skala motivasi diuji cobakan kepada 

peserta didik untuk mengetahui apakah skala motivasi yang akan digunakan layak 

atau tidak. Hal ini dilakukan guna meminimalisir item-item yang tidak berfungsi.      

3.5.1.2 Validitas Skala Motivasi 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. 

Untuk menghitung validitas skala dalam Azwar (2011: 100) dapat digunakan 

rumus korelasi product-moment sebagai berikut: 
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Keterangan:  

XYr : koefisien korelasi tiap item, 

N: banyaknya subjek uji coba, 

 X : jumlah skor item, 

Y : jumlah skor total, 

 2X : jumlah kuadrat skor item, 

 2Y : jumlah kuadrat skor total, 

 XY : jumlah perkalian skor item dan skor total. 

Interpretasi koefisien validitas suatu skala bersifat relatif karena tidak ada 

batasan universal yang menunjuk pada angka minimal yang harus dipenuhi. 

Menurut Cronbach (Azwar, 2011: 103) tinggi koefisien validitas yang dianggap 

memuaskan adalah yang tertinggi yang dapat diperoleh. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini digunakan kriteria jika 344,0rxy  tabelr , maka butir tersebut valid.  

Berdasarkan perhitungan butir skala motivasi sebanyak 35 butir soal, semua 

butir dinyatakan valid. Perhitungan validitas skala motivasi selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 14. 

3.5.1.3 Reliabilitas Skala Motivasi 

Menurut Arifin (2012: 258), reliabilitas adalah tingkat atau derajat 

konsistensi dari suatu instrumen. Artinya, reliabilitas berhubungan dengan 
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masalah kepercayaan, dimana suatu tes dikatakan mempunyai tingkat kepercayaan 

yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Rumus yang 

digunakan untuk mengetahui reliabilitas tes berbentuk uraian adalah rumus Alpha 

sebagai berikut. 
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(Arifin, 2012: 264) 

Dengan 
11r  : reliabilitas yang dicari, 

n :  jumlah butir soal, 


2

i : jumlah varians skor tiap-tiap item, dan 


2

t : varians total. 

Tingginya koefisien reliabilitas suatu skala menentukan sejauh mana orang 

boleh dan bersedia mempercayai skor hasil tes tersebut. Karena keterpercayaan 

bersifat relatif, signifikansi koefisien reliabilitas pun bersifat relatif, tergantung 

kepada penilai atau pemakai tes itu sendiri untuk menentukan apakah suatu 

koefisien reliabilitas sudah cukup memuaskan bagi keperluannya atau belum.  

Setelah dilakukan perhitungan koefisien reliabilitas pada tes uji coba skala 

motivasi diperoleh 9,011 r  (perhitungan reliabilitas uji coba skala motivasi 

belajar dapat dilihat pada lampiran 14). Hal ini menunjukan perbedaan (variasi) 

yang tampak pada skor skala tersebut mampu mencerminkan 90 % dari variasi 

yang terjadi pada skor murni kelompok subjek yang bersangkutan. Dapat pula 
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dikatakan bahwa 10% dari perbedaan skor yang tampak disebabkan oleh variasi 

error atau kesalahan pengukuran tersebut. Berdasarkan analisis validitas dan 

reliabilitas dapat diperoleh bahwa semua butir skala motivasi dapat dipakai. 

3.5.2 Tes Kemampuan Berpikir Kreatif 

3.5.2.1 Analisis Validitas Item 

Menurut Arikunto sebagaimana dikutip oleh Setyawan (2011), item 

dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. 

Sebuah item memiliki validitas yang tinggi jika skor pada item mempunyai 

kesejajaran dengan skor total. Kesejajaran ini dapat diartikan dengan korelasi 

sehingga untuk mengetahui validitas item digunakan rumus korelasi product 

moment. 

 

Dengan rxy : koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, 

N : jumlah subyek, 

X : skor yang dicari validitasnya, 

Y : skor total, 

XY : perkalian antara skor butir soal dan skor total, 

 2X
: jumlah kuadrat skor butir soal, dan 

 2Y
: jumlah kuadrat skor total. 

Koefisien korelasi selalu terdapat antara -1,00 dan +1,00. Koefisien negatif 

menunjukkan hubungan kebalikan sedangkan koefisien positif menunjukkan 
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adanya kesejajaran. Kemudian hasil 
XYr dikonsultasikan dengan tabelr  product 

moment dengan =5%. Jika 
XYr  > tabelr  maka butir soal dikatakan valid. 

Nilai tabelr  untuk 35N  dan taraf signifikan %5  adalah 344.0 . Pada analisis 

instrumen tes uji coba yang terdiri dari enam soal berbentuk uraian, diperoleh 

lima butir soal valid dan 1 butir soal tidak valid. Butir soal yang valid adalah butir 

soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Butir soal yang tidak valid adalah butir soal nomor 6. 

Perhitungan selengkapnya mengenai validitas butir soal dapat dilihat pada 

lampiran 8. 

3.5.2.2 Analisis Reliabilitas Tes 

Menurut Arifin (2012: 258), reliabilitas adalah tingkat atau derajat 

konsistensi dari suatu instrumen. Artinya, reliabilitas berhubungan dengan 

masalah kepercayaan, dimana suatu tes dikatakan mempunyai tingkat kepercayaan 

yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Rumus yang 

digunakan untuk mengetahui reliabilitas tes berbentuk uraian adalah rumus Alpha 

sebagai berikut. 
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(Arifin, 2012: 264) 

Dengan 11r  : reliabilitas yang dicari, 

n :  jumlah butir soal, 


2

i : jumlah varians skor tiap-tiap item, dan 
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t : varians total. 

Dengan diperolehnya 
11r  sebenarnya baru diketahui tinggi rendahnya 

koefisien tersebut. Agar perhitungan reliabilitas sampai pada kesimpulan, 

sebaiknya hasil tersebut dikonsultasikan atau disesuaikan dengan tabel r product 

moment. Jika 
11r > rtabel , maka soal tersebut reliabel. 

Berdasarkan hasil analisis instrumen uji coba untuk reliabilitas soal dieroleh 

71.011 r . Dari tabel r diperoleh 344.0tabelr . Karena tabel11 rr   maka soal 

tersebut reliabel. Perhitungan reliabilitas soal dapat dilihat pada lampiran 8. 

3.5.2.3 Daya Pembeda 

Teknik yang digunakan untuk menghitung signifikansi daya pembeda untuk 

tes berbentuk uraian adalah dengan menghitung perbedaan dua buah rata-rata 

(mean) yaitu antara mean kelompok atas dan mean kelompok bawah untuk tiap-

tiap item soal. Rumus yang digunakan untuk menghitung signifikansi daya 

pembeda adalah sebagai berikut. 

)1(

)(

2

2

2

1

21








 
nn

XX

XX
t (Arifin, 2012: 264) 

dengan t  : daya pembeda, 

1X : rata-rata dari kelompok atas, 

2X : rata-rata dari kelompok bawah, 


2

1X : jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok atas, 
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2

2 X : jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok bawah, 

n  : N%27 , dan 

 N : banyak peserta tes. 

Arifin menyatakan bahwa jika 
hitungt > tabelt  dengan derajat kebebasan = 

)1n()1n( 21  dengan taraf signifikasi 5%, maka daya pembeda soal tersebut 

signifikan. Untuk %5  dan 16)1()1( 21  nndf , didapatkan nilai 

12,2tabelt .  

Berdasarkan perhitungan signifikansi daya pembeda soal diperoleh 

kesimpulan bahwa dari enam butir soal yang diujicobakan, hanya 5 soal yang 

memiliki daya pembeda signifikan karena 
tabelhitung tt  . Perhitungan daya 

pembeda butir soal dapat dilihat pada lampiran 8. 

3.5.2.4 Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada 

tingkat kemampuan tertentu yang biasa dinyatakan dalam bentuk indeks 

(Arifin,2012:134-135). Indeks tingkat kesukaran ini pada umumnya dinyatakan 

dalam bentuk proporsi yang besarnya berkisar . 

Untuk menghitung tingkat kesukaran bentuk soal, kita dapat menggunakan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Menghitung rata-rata skor untuk tiap butir soal dengan rumus sebagai berikut. 

Tulis xi : data ke-i, k: ukuran data, dan ix rata-rata data ke-i. 
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 1  

b. Menghitung tingkat kesukaran dengan rumus: 

i

i
i

y

x
TK   

dengan TK : tingkat kesukaran soal ke-i dan y : skor maksimum soal ke-i. 

c. Membandingkan tingkat kesukaran dengan kriteria berikut: 

Tabel 3.1. Kriteria Tingkat Kesukaran 

Nilai TK Keterangan 

0,00 < 0,31  soal tergolong sukar 

0,31 < 0,71  soal tergolong sedang 

0,71   1,00  soal tergolong mudah 

Berdasarkan perhitungan taraf kesukaran soal, didapatkan empat soal dengan 

kriteria sedang yaitu soal nomor 1, 2, 3, dan 4, serta dua soal dengan kriteria sukar 

yaitu soal nomor 5 dan 6. Perhitungan taraf kesukaran soal dapat dilihat pada 

lampiran 8. 

Dalam penelitian ini, butir soal yang akan diambil untuk diujikan pada 

peserta didik pada kelompok sampel adalah item soal yang valid, reliabel, 

memiliki tingkat kesukaran mudah, sedang, atau sukar, dan memiliki daya 

pembeda yang signifikan. Berdasarkan hasil analisis uji coba instrumen, hanya 5 
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soal yang dipakai. Instrumen yang dikembangkan sebanyak 6 butir soal, setelah 

diujicobakan hanya digunakan 5 butir soal yaitu soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Analisis Kemampuan Awal Peserta Didik 

3.6.1.1 Uji Normalitas 

Sebelum mengadakan peelitian, peneliti mendapatkan data nilai ulangan 

harian materi garis dan sudut untuk diuji apakah sampel berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 

0H  : data pada sampel berasal dari populasi yang berdistribui normal.  

1H  : data pada sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribui normal. 

Uji statistik yang digunakan adalah uji Lillefors dengan langkah-langkah 

sebagai berikut.  

a. Pengamatan nxxx ,...,, 21  dijadikan bilangan baku nzzz ,...,, 21  dengan 

menggunakan rumus 
s

xx
z i

i


 ( x  dan s maing-masing merupakan rata-rata 

dan simpangan baku sampel). 

b. Untuk tiap bilangan baku dan menggunakan daftar distribusi normal baku, 

kemudian dihitung peluang )()( ii zzPzF  . 

c. Selanjutnya dihitung proporsi nzzz ,...,, 21  yang lebih kecil atau sama dengan 

iz . Jika proporsi ini dinyatakan oleh )( 1zS , maka 
n

zn
zS i

i

)(
)(  , di mana 

n(zi) = banyaknya nzzz ,...,, 21  yang lebih kecil atau sama dengan zi. 
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d. Hitung selisih )()( 1zSzF i   kemudian tentukan harga mutlaknya. 

e. Ambil harga yang paling besar di antara harga-harga mutlak selisih tersebut. 

Sebutlah harga terbesar ini L0. 

f. Tolak H0  jika harga L0 melebihi harga L dari daftar (Sudjana, 2005:466). 

3.6.1.2 Uji Homogenitas 

Uji ini untuk mengetahui apakah kedua kelompok mempunyai varians yang 

sama atau tidak. Jika kedua kelompok tersebut mempunyai varians yang sama 

maka kelompok tersebut dikatakan homogen. Hipotesis yang diajukan adalah 

sebagai berikut. 

0H : 
2

2

2

1    yang berarti varians kedua kelompok sama.  

1H  :
2

2

2

1    yang berarti varians kedua kelompok tidak sama.  

Digunakan uji Bartlett untuk mendapatkan nilai F. Harga-harga yang 

diperlukan uji Bartlett adalah sebagai berikut. 

1. Varians gabungan dari semua sampel. Rumus yang digunakan adalah 

 

 












k

i

i

i

k

i

i

n

sn

s

1

2

12

1

1

 

dengan s : varians gabungan dari semua sampel, 

ni : banyaknya peserta didik pada kelas ke-i, dan 

si : varians pada kelas ke-i. 

2. Harga satuan B dengan rumus  
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     1log 2

insB .  

Untuk uji Bartlett digunakan statistik chi kuadrat. Rumus yang digunakan 

    22 log110ln ii snB   , 

dengan ln 10 = 2,3026 disebut logaritma asli dari bilangan 10. 

Dengan taraf nyata  , kita tolak hipotesis H0 jika 
2

)1)(1(

2

 k , di mana 

2

)1)(1(  k didapat dari daftar distribusi chi-kuadrat dengan peluang )1(  dan dk 

= (k-1) (Sudjana, 2005: 263). 

3.6.1.3 Uji Kesamaan Rata-rata 

Uji kesamaan rata-rata sampel digunakan untuk mengetahui apakah kedua 

kelompok sampel memiliki kemampuan awal yang sama atau tidak. Dalam uji 

kesamaan rata-rata ini digunakan uji dua pihak.  

Hipotesis yang diujikan adalah sebagai berikut. 

210 :  H , berarti kemampuan awal peserta didik kelas eksperimen sama 

dengan kemampuan awal peserta didik kelas kontrol. 

211 :  H , berarti kemampuan awal peserta didik kelas eksperimen tidak sama 

dengan kemampuan awal peserta didik kelas kontrol. 

Menurut Sudjana (2005:239), untuk menguji kesamaan rata-rata digunakan 

rumus sebagai berikut. 

21

21

11

nn
S

xx
t




   dengan  

   
2

11

21

2

22

2

112






nn

snsn
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Keterangan :  : mean sampel kelompok eksperimen 

 mean sampel kelompok kontrol 

 : simpangan baku 

 : varians kelompok eksperimen 

 : varians kelompok kontrol 

: banyaknya sampel kelompok eksperimen 

: banyaknya sampel kelompok eksperimen 

Kriteria pengujian: H0 diterima jika 


2

1
1

2

1
1 

 ttt  dengan peluang 


2

1
1 , 221  nndk , dan taraf nyata %5  (Sudjana, 2005:239). 

Berdasarkan perhitungan uji kesamaan rata-rata jika diperoleh  

tabeltabel ttt  maka H0 diterima yang artinya kemampuan awal peserta didik 

kelas eksperimen sama dengan kemampuan awal peserta didik kelas kontrol. 

Untuk perhitungan data hasil penelitian ini dilakukan dengan bantuan Microsoft 

Excel. 

3.6.2 Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Matematik 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Setelah mengadakan tes, kita mendapatkan data kemampuan berpikir kreatif 

peserta didik untuk diuji kenormalannya. Hipotesis yang diajukanadalah sebagai 

berikut. 

0H  : data pada sampel berasal dari populasi yang berdistribui normal.  
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1H  : data pada sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribui normal. 

Uji statistik yang digunakan adalah uji Lillefors dengan langkah-langkah 

sebagai berikut.  

a. Pengamatan nxxx ,...,, 21  dijadikan bilangan baku nzzz ,...,, 21  dengan 

menggunakan rumus 
s

xx
z i

i


 ( x  dan s maing-masing merupakan rata-rata 

dan simpangan baku sampel). 

b. Untuk tiap bilangan baku dan menggunakan daftar distribusi normal baku, 

kemudian dihitung peluang )()( ii zzPzF  . 

c. Selanjutnya dihitung proporsi nzzz ,...,, 21  yang lebih kecil atau sama dengan 

iz . Jika proporsi ini dinyatakan oleh )( 1zS , maka 
n

zn
zS i

i

)(
)(  , di mana 

n(zi) = banyaknya nzzz ,...,, 21  yang lebih kecil atau sama dengan zi. 

d. Hitung selisih )()( 1zSzF i   kemudian tentukan harga mutlaknya. 

e. Ambil harga yang paling besar di antara harga-harga mutlak selisih tersebut. 

Sebutlah harga terbesar ini L0. 

f. Tolak H0  jika harga L0 melebihi harga L dari daftar (Sudjana, 2005:466). 

3.6.2.2 Uji Homogenitas 

Uji ini untuk mengetahui apakah kedua kelompok mempunyai varians yang 

sama atau tidak. Jika kedua kelompok tersebut mempunyai varians yang sama 

maka kelompok tersebut dikatakan homogen. Hipotesis yang diajukan adalah 
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sebagai berikut. 

0H : 
2

2

2

1    yang berarti varians kedua kelompok sama (data homogen). 

1H  :
2

2

2

1    yang berarti varians kedua kelompok tidak sama (data tidak 

homogen). 

Digunakan uji Bartlett untuk mendapatkan nilai F. Harga-harga yang 

diperlukan uji Bartlett adalah sebagai berikut. 

1. Varians gabungan dari semua sampel. Rumus yang digunakan adalah 
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dengan s : varians gabungan dari semua sampel, 

ni : banyaknya peserta didik pada kelas ke-i, dan 

si : varians pada kelas ke-i. 

2. Harga satuan B dengan rumus  

     1log 2

insB .  

Untuk uji Bartlett digunakan statistik chi kuadrat. Rumus yang digunakan 

    22 log110ln ii snB   , 

dengan ln 10 = 2,3026 disebut logaritma asli dari bilangan 10. 

Dengan taraf nyata  , kita tolak hipotesis H0 jika 
2

)1)(1(

2

 k , di mana 

2

)1)(1(  k didapat dari daftar distribusi chi-kuadrat dengan peluang )1(  dan dk 
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= (k-1) (Sudjana, 2005: 263). 

3.6.3 Uji Hipotesis Penelitian 

3.6.3.1 Uji Ketuntasan Belajar (Uji Rata-Rata Pihak Kanan) 

Uji rata-rata ini dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan berpikir 

kreatif matematik peserta didik mencapai kriteria ketuntasan minimal atau tidak. 

Salah satu indikator pembelajaran dikatakan efektif adalah memenuhi syarat 

ketuntasan belajar yaitu nilai rata-rata hasil tes peserta didik lebih dari atau sama 

dengan 69 (nilai KKM mata pelajaran matematika SMP N 2 Kedungwuni). 

Hipotesisnya adalah sebagai berikut. 

 210 :  H  (kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik belum 

memenuhi KKM atau kurang dari 69). 

211 :  H  (kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik telah 

memenuhi KKM atau lebih dari atau sama dengan 69). 

Rumus yang digunakan: 

n

s

x
t 0 . (Sudjana, 2005:227) 

dengan t : harga t, 

 : rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik, 

µ0 : KKM = 69, 

s : simpangan baku, dan 

n : banyaknya data.           
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Pada penelitian ini peneliti menggunakan taraf signifikan sebesar 5%. Jika 

  dengan taraf signifikan α dan dk = n – 1 maka H0 diterima. 

3.6.3.2 Uji Proporsi 

Depdiknas sebagaimana dikutip oleh Setyawan (2011) menyatakan bahwa uji 

proporsi digunakan untuk menguji keefektifan pembelajaran. Pembelajaran 

dikatakan efektif jika sekurang-kurangnya 75% dari jumlah peserta didik 

mencapai ketuntasan belajar.  

Hipotesis yang digunakan adalah: 

 :  (proporsi peserta didik yang tuntas belajar dengan pendekatan  

PBL berbantuan CD pembelajaran belum mencapai ketuntasan 

yang diinginkan yaitu sebesar 75%) 

 :  (proporsi peserta didik yang tuntas belajar dengan pendekatan  

PBL berbantuan CD pembelajaran telah mencapai ketuntasan 

yang diinginkan yaitu sebesar lebih dari 75%) 

Rumus yang digunakan adalah 

 

dengan x : banyak anggota kelompok eksperimen yang mencapai nilai ≥75, 

n : banyak anggota kelompok eksperimen, dan 

: proporsi ketuntasan klasikal 75%. 
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Kriteria pengujiannya adalah tolak Ho jika , dimana  didapat 

dari daftar normal baku. Untuk  hipotesis Ho diterima (Sudjana, 2005: 

233-234). 

3.6.3.3 Uji Kesamaan Dua rata-rata 

Untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kreatif 

matematik kedua kelompok setelah diberi perlakuan, uji hipotesis yang digunakan 

adalah uji rata-rata satu pihak (pihak kanan). Hipotesis yang diuji adalah sebagai 

berikut. 

210 : BBH   (kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik 

menggunakan pendekatan Problem Based Learning berbantuan 

CD pembelajaran kurang dari atau sama dengan kemampuan 

berpikir kreatif matematik peserta didik menggunakan pendekatan 

konvensional). 

(kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik 

menggunakan pendekatan Problem Based Learning berbantuan 

CD pembelajaran lebih dari kemampuan berpikir kreatif 

matematik peserta didik menggunakan pendekatan konvensional). 

dengan  

 : kemampuan berpikir kreatif matematik kelompok eksperimen dan 

: kemampuan berpikir kreatif matematik kelompok control. 

Adapun rumus yang digunakan adalah: 
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   dengan  

dengan  : nilai rata-rata hasil tes kelas eksperimen, 

: nilai rata-rata hasil tes kelas control, 

: banyaknya peserta didik kelas eksperimen, 

: banyaknya peserta didik kelas control,  

  : simpangan baku, dan 

: varians. 

Jika  dengan taraf nyata 5% dan  maka terima 

. Tolak untuk nilai  yang lain (Sudjana, 2005: 244). 

3.6.3.4 Uji Regresi Linear Sederhana  

3.6.3.4.1 Persamaan Regresi Linear Sederhana 

Pengujian menggunakan analisis regresi dilakukan untuk memprediksi 

seberapa jauh perubahan nilai variabel terikat bila nilai variabel bebas 

dimanipulasi (Sugiyono, 2007: 260). Dalam hal ini yang berlaku sebagai variabel 

bebas adalah tingkat motivasi peserta didik dan variabel terikatnya adalah 

kemampuan berpikir kreatif matematik. Manfaat dari hasil analisis regresi ini 

adalah mengetahui apakah tinggi rendahnya motivasi dapat mempengaruhi 

kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik. 
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Persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. 

 

Keterangan: 

(baca: ye topi) : variabel bebas, dan  

 : variabel terikat. 

Koefisien b dinamakan koefisien arah regresi linear dan menyatakan 

perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu unit. 

Perubahan ini merupakan pertambahan apabila b bertanda positif dan 

pengurangan jika bertanda negatif (Sudjana, 2005: 315-318). 

Koefisien-koefisien regresi a dan b untuk regresi linear dapat dihitung dengan 

rumus: 

 

 

3.6.3.4.2 Uji Linearitas 

Apabila garis regresi antara X dan Y tidak membentuk garis linear maka 

analisis regresi tidak dapat dilanjutkan. Berikut adalah daftar analisis varians 

regresi linear sederhana. 
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Tabel 3.8 Daftar Analisis Varians Regresi Linear Sederhana 

Sumber Variasi Dk JK KT F 

Total N 
  

 

Koefisien a 

Regresi  

Sisa 

1 

1 

n – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuna Cocok 

 

Galat 

k – 2 

 

n – k 

 

 

 

 

 

 

 

Sugiyono (2007: 265-266). 

Daftar Rumus dalam Uji Linearitas 
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dengan  : jumlah kuadrat total, 

 : jumlah kuadrat koefisien a, 

 : jumlah kuadrat regresi , 

 : jumlah kuadrat sisa, 

 : jumlah kuadrat tuna cocok, dan 

 : jumlah kuadrat galat. 

Hipotesis yang diujikan adalah sebagai berikut. 

H0 : model regresi linear.  

H1: model regresi non linear. 

Hipotesis diuji dengan rumus: 

2

2

G

TC
Lin

S

S
F   

Kriteria pengujian menurut Sugiyono (2007: 274) adalah FLin dibandingkan 

dengan  dengan  pembilang = k – 2 dan  penyebut = n – k. Tolak  

apabila tabellin FF   

3.6.3.4.3 Uji Keberartian 

Hipotesis yang diujikan adalah sebagai berikut. 

H0: Koefisien arah regresi tidak berarti (b = 0). 
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H1: Koefisien arah regresi berarti . 

Hipotesis diuji dengan rumus: 

 

 

Kriteria pengujian menurut Sugiyono (2007: 273) adalah tolak  apabila 

tabelb FF   dengan  didapat dari daftar dengan  pembilang = 1 dan  

penyebut = n – 2. Untuk harga-harga F lainnya  diterima. 

3.6.3.4.4 Koefisien Determinasi 

Harga koefisien determinasi r
2
 digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh tingkat motivasi terhadap kemampuan berpikir kreatif matematik 

peserta didik. Rumus koefisien determinasi adalah 

 (Sudjana, 2005: 370). 

2

2

sis

reg

b
S

S
F 



 

 

BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Penelitian berlangsung di SMP Negeri 2 Kedungwuni Kab. Pekalongan dan 

dilaksanakan mulai tanggal 9 April sampai dengan 31 Mei 2012. Penelitian yang 

dilaksanakan merupakan penilitian eksperimen dengan menggunakan dua kelas 

yaitu kelas VIIA sebagai kelas eksperimen dan kelas VIIC sebagai kelas kontrol. 

Sebelum penelitian dilaksanakan, peneliti terlebih dahulu menentukan materi dan 

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Materi yang dipilih dalam 

penelitian ini adalah segiempat dengan mengambil sub bab jajar genjang, persegi 

dan persegi panjang.  

Dalam penelitian ini, kelas kontrol menggunakan pendekatan konvensional 

yang sering digunakan di SMP Negeri 2 Kedungwuni sedangkan pada kelas 

eksperimen menggunakan pendekatan Problem Based Learning berbantuan CD 

pembelajaran. Hasil penelitian yang akan diuraikan dalam bab ini adalah hasil tes 

kemampuan berpikir kreatif matematik pada kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol setelah dilakukan pembelajaran yang berbeda serta skala motivasi untuk 

kelas eksperimen.  

4.1.1 Analisis Deskriptif 

Tes kemampuan bepikir kreatif matematik siswa menggunakan 5 butir soal 

berbentuk uraian yang diberikan setelah proses pembelajaran materi segiempat 
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dengan sub materi persegi panjang, persegi dan jajargenjang. Tes diikuti oleh 71 

siswa yang terdiri dari 35 siswa kelas eksperimen dan 36 siswa kelas kontrol. 

Hasil analisis deskriptif tes kemampuan berpikir kreatif matematis pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 4.1 Data Hasil Penelitian Terhadap Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 

Deskripsi Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Nilai minimum 40 40 

Nilai maksimum 95 92 

Standar deviasi  13,31 12,38 

Rata-rata  76,89 62 

Banyak siswa 35 36 

 

4.1.2 Hasil Analisis Data Nilai Ulangan Materi Garis dan Sudut 

Sebelum menentukan kelas yang diambil sebagai sampel, terlebih dahulu 

peneliti menganalisis data untuk mengetahui bahwa sampel yang akan diambil 

memiliki kemampuan yang setara. Untuk keperluan analisis ini, dilakukan uji 

normalitas, uji homogenitas dan kesamaan dua rata-rata dengan mengambil data 

nilai ulangan harian pada materi garis dan sudut.  

4.1.2.1 Uji Normalitas 

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti mendapatkan data nilai ulangan 

harian materi garis dan sudut untuk diuji apakah sampel berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 
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0H  : data pada sampel berasal dari populasi yang berdistribui normal.  

1H  : data pada sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribui normal. 

Dalam penelitian ini, untuk menguji kenormalan data menggunakan uji 

Lillefors. Perhitungan normalitas data menggunakan alat bantu Microsoft Excel. 

Bedasarkan uji normalitas sampel sebanyak 106 peserta didik, diperoleh nilai L0 = 

0,0813 < 0,086 = Ltabel. Berdasarkan kriteria bahwa tolak H0 apabila L0 > Ltabel. 

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa  diterima yang artinya data berdistribusi 

normal. Perhitungan normalitas nilai ulangan materi garis dan sudut selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 2. 

4.1.2.2 Uji Homogenitas 

Uji ini untuk mengetahui apakah kedua kelompok mempunyai varians yang 

sama atau tidak. Jika kedua kelompok tersebut mempunyai varians yang sama 

maka kelompok tersebut dikatakan homogen. Hipotesis yang diajukan adalah 

sebagai berikut. 

0H : 
2

2

2

1    yang berarti varians kedua kelompok sama.  

1H  :
2

2

2

1    yang berarti varians kedua kelompok tidak sama. 

Dalam penelitian ini, pengujian homogenitas data menggunakan uji Bartlett. 

Perhitungan homogenitas data menggunakan alat bantu Microsoft Excel. 

Bedasarkan uji homogenitas antara peserta didik kelompok eksperimen dan 

peserta didik kelompok kontrol diperoleh nilai 89,02  <
299,5 tabel . Dengan 

taraf nyata  , kita tolak hipotesis H0 jika 
2

)1)(1(

2

 k . Jadi dapat disimpulkan 
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bahwa nilai ulangan pada materi garis dan sudut memiliki varians yang sama. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3. 

4.1.2.3 Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

Uji kesamaan rata-rata sampel digunakan untuk mengetahui apakah kedua 

kelompok sampel memiliki kemampuan awal yang sama atau tidak. Dalam uji 

kesamaan rata-rata ini digunakan uji dua pihak.  

Hipotesis yang diujikan adalah sebagai berikut. 

210 :  H , berarti kemampuan awal peserta didik kelas eksperimen sama 

dengan kemampuan awal peserta didik kelas kontrol. 

211 :  H , berarti kemampuan awal peserta didik kelas eksperimen tidak sama 

dengan kemampuan awal peserta didik kelas kontrol. 

Dari hasil peneitian diperoleh rata-rata nilai ulangan harian peserta didik 

kelas eksperimen dan kelas kontrol pada materi garis dan sudut secara berturut-

turut adalah 57,77 dan 57,16. Berdasarkan hasil perhitungan uji perbedaan rata-

rata, diperoleh thitung = 1,28. Dengan dk = 69 dan taraf nyata 5%, diperoleh ttabel = 

1,67. Berdasarkan kriteria bahwa H0 ditolak jika thitung > ttabel. Jadi dapat ditarik 

kesimpulan bahwa H0 diterima. Karena thitung berada pada daerah penolakan H0, 

maka dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata peserta didik kelas eksperimen dan 

kelas kontrol tidak berbeda signifikan. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 4. 
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4.1.3 Hasil Analisis Data Kemampuan Berpikir Kreatif Matematik pada 

Materi Segiempat 

4.1.3.1 Persyaratan Analisis Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematik 

4.1.3.1.1 Uji Normalitas 

Setelah mengadakan tes kemampuan berpikir kreatif matematik, peneliti 

mendapatkan data kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik untuk 

diuji apakah sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hipotesis 

yang diajukan adalah sebagai berikut. 

0H  : data pada sampel berasal dari populasi yang berdistribui normal.  

1H  : data pada sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribui normal. 

Dalam penelitian ini, untuk menguji kenormalan data menggunakan uji 

Lillefors. Perhitungan normalitas data menggunakan alat bantu Microsoft Excel. 

Bedasarkan uji normalitas sampel sebanyak 71 peserta didik, diperoleh nilai L0 = 

0,0793 < 0,1051 = Ltabel. Berdasarkan kriteria bahwa tolak H0 apabila L0 > Ltabel. 

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa  diterima yang artinya data berdistribusi 

normal. Perhitungan normalitas kemampuan berpikir kreatif matematik peserta 

didik selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 21. 

4.1.3.1.2 Uji Homogenitas 

Uji ini untuk mengetahui apakah kedua kelompok mempunyai varians yang 

sama atau tidak. Jika kedua kelompok tersebut mempunyai varians yang sama 

maka kelompok tersebut dikatakan homogen. Hipotesis yang diajukan adalah 

sebagai berikut. 
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0H : 
2

2

2

1    yang berarti varians kedua kelompok sama.  

1H  :
2

2

2

1    yang berarti varians kedua kelompok tidak sama. 

Dalam penelitian ini, pengujian homogenitas data menggunakan uji Bartlett. 

Perhitungan homogenitas data menggunakan alat bantu Microsoft Excel. 

Bedasarkan uji homogenitas antara peserta didik kelompok eksperimen dan 

peserta didik kelompok kontrol diperoleh nilai 18,02  <
284,3 tabel . Dengan 

taraf nyata  , kita tolak hipotesis H0 jika 
2

)1)(1(

2

 k . Jadi dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan berpikir kreatif peserta didik memiliki varians yang sama. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 22. 

4.1.3.2 Pengujian Hipotesis 

4.1.3.2.1 Uji  Ketuntasan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematik 

Uji rata-rata ini dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan berpikir 

kreatif matematik peserta didik mencapai kriteria ketuntasan minimal atau tidak. 

Salah satu indikator pembelajaran dikatakan efektif adalah memenuhi syarat 

ketuntasan belajar yaitu nilai rata-rata hasil tes peserta didik lebih dari atau sama 

dengan 69 (nilai KKM mata pelajaran matematika SMP N 2 Kedungwuni). 

Hipotesisnya adalah sebagai berikut. 

 5,68: 10 H  (kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik belum 

memenuhi KKM). 

5,68: 11 H  (kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik telah 

memenuhi KKM). 
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Dari hasil peneitian diperoleh rata-rata kemampuan berpikir kreatif 

matematik peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol secara berturut-turut 

adalah 78,89 dan 62.  

Hasil uji ketuntasan minimal prestasi belajar menggunakan uji rata-rata 

dengan nilai 69 sebagai batas nilai ketuntasan minimal. Berdasarkan hasil analisis 

ketuntasan individual pada kelompok eksperimen diperoleh thitung = 3,51 > ttabel = 

2,03. Berdasarkan kriteria bahwa tolak H0 apabila thitung > ttabel. Jadi dapat ditarik 

kesimpulan bahwa  ditolak. Dengan kata lain, kemampuan berpikir kreatif 

peserta didik pada kelompok eksperimen mencapai di atas ketuntasan minimal 

sebesar 69. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 23. 

Uji proporsi satu pihak untuk mengetahui apakah proporsi peserta didik pada 

pendekatan Problem Based Learning berbantuan CD pembelajaran telah 

mencapai KKM secara klasikal sebanyak 75% dari banyaknya peserta didik. Dari 

hasil penelitian diperoleh persentase kelulusan peserta didik kelas eksperimen 

adalah 89%. 

Hipotesis yang digunakan adalah: 

745,0:0 H  (proporsi peserta didik yang tuntas belajar dengan pendekatan  

PBL berbantuan CD pembelajaran belum mencapai ketuntasan 

yang diinginkan) 
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745,0:0 H  (proporsi peserta didik yang tuntas belajar dengan pendekatan  

PBL berbantuan CD pembelajaran telah mencapai ketuntasan 

yang diinginkan) 

 Berdasarkan uji proporsi pada kelompok eksperimen diperoleh zhitung = 1,85. 

Hal ini dikonsultasikan dengan ztabel dimana ztabel = )5,0( z , diperoleh dari 

distribusi normal baku dengan peluang (0,5- ). Dari daftar distribusi normal, 

diperoleh ztabel = 1,64. Berdasarkan kriteria bahwa H0 ditolak apabila zhitung > ztabel. 

Jelas nilai zhitung > ztabel. Karena zhitung = 1,85 > 1,64 = ztabel, maka  ditolak. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa proporsi peserta didik yang tuntas belajar   75% yang 

berarti pendekatan Problem Based Learning berbantuan CD pembelajaran 

mencapai ketuntasan yang diinginkan yaitu telah memenuhi KKM. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 24. 

4.1.3.2.2 Uji Perbedaan Rata-rata Kemampuan Berpikir Kreatif Matematik(Uji 

Pihak Kanan) 

Uji kesamaan rata-rata sampel digunakan untuk mengetahui apakah kedua 

kelompok sampel memiliki kemampuan awal yang sama atau tidak. Dalam uji 

kesamaan rata-rata ini digunakan uji dua pihak.  

Hipotesis yang diujikan adalah sebagai berikut. 

210 :  H , berarti kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik kelas 

eksperimen sama dengan kemampuan berpikir kreatif peserta didik 

kelas kontrol. 
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211 :  H , berarti kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik kelas 

eksperimen tidak sama dengan kemampuan berpikir kreatif peserta 

didik kelas kontrol. 

Dari hasil peneitian diperoleh kemampuan berpikir kreatif matematik peserta 

didik kelas eksperimen dan kelas kontrol pada materi garis dan sudut secara 

berturut-turut adalah 76,89 dan 62. Berdasarkan hasil perhitungan uji perbedaan 

rata-rata, diperoleh thitung = 4,88. Dengan dk = 69 dan taraf nyata 5%, diperoleh 

ttabel = 1,67. Berdasarkan kriteria bahwa H0 ditolak jika thitung > ttabel. Jadi dapat 

ditarik kesimpulan bahwa H0 dittolak. Karena thitung berada pada daerah penolakan 

H0, maka dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata peserta didik kelas eksperimen 

dan kelas kontrol berbeda signifikan. Artinya, pembelajaran dengan pendekatan 

Problem Based Learing berbantuan CD pembelajaran lebih baik daripada 

pembelajaran dengan pendekatan konvensional. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 25. 

4.1.3.2.3 Pengaruh Variabel Motivasi dan Kemampuan Berpikir Kreatif 

Matematik 

Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui hubungan fungsional antara 

variabel motivasi dengan variabel kemampuan berpikir kreatif matematik pada 

peserta didik sehingga dapat dilakukan perkiraan skor kemampuan berpikir kreatif 

matematik peserta didik jika diketahui skor motivasi atau sebaliknya. Untuk 

menunjukkan apakah motivasi berperan terhadap kemampuan berpikir kreatif 

matematik, perlu dilakukan uji regresi. 
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4.1.3.2.3.1 Persamaan Regresi Linear Sederhana 

Persamaan regresi linear pada kelas eksperimen adalah sebagai berikut. 

 

Keterangan: 

: skor kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik 

 : skor motivasi 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 26. 

4.1.3.2.3.2 Uji Keberartian dan Linearitas 

Untuk uji keberartian, hipotesis yang diujikan adalah sebagai berikut. 

H0: Koefisien arah regresi tidak berarti (b = 0). 

H1: Koefisien arah regresi berarti . 

Dengan dk pembilang = 1, dk penyebut = 33 dan taraf nyata sebesar 5% 

diperoleh nilai Fb = 113,403 dan Ftabel (1,33) = 4,14. Berdasarkan kriteria bahwa 

H0 ditolak apabila Fb > Ftabel. Karena Fb = 113,403 > 4,14 = Ftabel, maka 

kesimpulannya koefisien berarti. 

Untuk uji linearitas, hipotesis yang diujikan adalah sebagai berikut. 

H0 : model regresi linear. 

H1: model regresi non linear. 

Dengan dk pembilang = 20, dk penyebut = 13 dan taraf nyata sebesar 5% 

diperoleh nilai Flin = 1,68 dan Ftabel (20,13) = 2,46. Berdasarkan kriteria bahwa H0 

ditolak apabila Fb > Ftabel. Karena Flin = 1,68 > 2,46 = Ftabel, kesimpulannya 

regresi yang diperoleh merupakan regresi linear. Perhitungan selengkapnya dapat 

XY 781503,093646,12 




Y
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dilihat pada lampiran 27. 

Hasil ini menunjukkan bahwa persamaan regresi pada kelas eksperimen dapat 

digunakan untuk memprediksi kemampuan berpikir kreatif matematik kelas 

eksperimen melalui skor motivasi.  

4.1.3.2.3.3 Koefisien Determinasi 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (r
2
) diperoleh nilai sebesar 

0,775 artinya keyakinan terhadap model regresi ini untuk memprediksi 

kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik kelas eksperimen  

dipengaruhi oleh motivasi melalui persamaan regresi 0,781503X+12,93646=Y


 

adalah sebesar 77,5%. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 27. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pembahasan Hasil Pengukuran Tingkat Motivasi 

Hasil pengukuran tingkat motivasi dengan skala motivasi pada peserta didik 

kelas eksperimen secara umum menunjukkan bahwa peserta didik yang 

dikategorikan mempunyai tingkat motivasi rendah memperoleh nilai yang kurang 

memuaskan dalam tes kemampuan berpikir kreatif matematik. Sedangkan peserta 

didik yang dikategorikan mempunyai tingkat motivasi lebih tinggi cenderung 

memperoleh hasil yang lebih baik. 

Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat motivasi peserta didik 

adalah sebagai berikut. 

(1) Penerapan model pembelajaran Problem Based Learning. 

Dengan pembelajaran Problem Based Learning, peserta didik merasa tertarik 
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dan mempunyai motivasi yang lebih tinggi baik dalam proses pembelajaran 

maupun dalam mengerjakan soal-soal. Peserta didik berpendapat bahwa 

pembelajaran dengan Problem Based Learning terasa lebih menyenangkan 

dibandingkan dengan pembelajaran konvensional  karena mereka sangat tertarik 

dan menunggu soal-soal variatif seperti apa lagi yang harus mereka selesaikan. 

Pembelajaran yang menyenangkan akan berdampak pada terciptanya kondisi 

psikologis peserta didik yang nyaman dan penuh percaya diri. 

(2) Penggunaan CD Pembelajaran. 

Salah satu media yang efektif digunakan agar siswa merasa tertarik untuk 

belajar adalah dengan menggunakan CD pembelajaran yang dibuat dengan power 

point. Dengan adanya CD pembelajaran, mereka semakin tertarik belajar 

matematika karena percaya bahwa matematika menjadi lebih mudah dan 

menyenangkan untuk dipelajari.  

Berikut ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan motivasi 

peserta didik, antara lain: 

(1) Menciptakan kondisi psikologis yang nyaman pada diri peserta didik saat 

pembelajaran berlangsung. 

(2) Pendidik sebisa mungkin mencitrakan diri sebagai sosok yang disegani 

bukan ditakuti sehingga peserta didik dapat menerima dan memahami 

materi segiempat yang disampaikan. 

(3) Mengkondisikan peserta didik dalam suatu pembelajaran yang 

menyenangkan sehingga peserta didik tidak merasa tegang. 
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(4) Pendidik hendaknya memberi motivasi kepada peserta didik untuk selalu 

mengandalkan kemampuan diri sendiri bukan menggantungkan diri pada 

orang lain. 

4.2.2 Kemampuan Berpikir Kreatif Matematik pada Materi Segiempat 

Berdasarkan hasil analisis nilai ulangan sudut dan garis sejajar diperoleh 

bahwa peserta didik yang diambil sebagai sampel dalam penelitian berdistribusi 

normal dan mempunyai varians yang homogen. Hal ini berarti sampel berasal dari 

kondisi atau keadaan yang sama. Kemudian dipilih 71 peserta didik yang terdiri 

dari 35 peserta didik pada kelas VIIA sebagai kelompok ekperimen yang dikenai 

pembelajaran dengan pendekatan Problem Based Learning berbantuan CD 

pembelajaran dan 36 peserta didik pada kelas VIIC sebagai kelompok kontrol 

yang diberi pembelajaran dengan pendekatan konvensional. 

Berdasarkan hasil uji ketuntasan belajar, beberapa peserta didik yang dikenai 

pendekatan Problem Based Learning berbantuan CD pembelajaran telah 

mencapai ketuntasan belajar yang didasarkan pada KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal) yang ditetapkan di SMP N 2 Kedungwuni untuk mata pelajaran 

matematika khususnya pada materi pokok segiempat yaitu 69. Persentase peserta 

didik yang mencapai kriteria ketuntasan minimal sebesar 88,6%.  

Berdasarkan uji proporsi yang peneliti lakukan, diperoleh bahwa proporsi 

peserta didik yang tuntas belajar lebih dari 75%. Hasil ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan pendekatan Problem Based Learning berbantuan CD 

pembelajaran mencapai ketuntasan yang diinginkan yaitu telah memenuhi KKM 
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sebesar > 75%. Di antara kedua kelas, terlihat bahwa pada kelas yang mendapat 

pembelajaran dengan pendekatan konvensional memiliki varians yang lebih besar. 

Hal itu berarti kemampuan peserta didik pada kelas tersebut setelah pembelajaran 

cenderung lebih bervariasi dibandingkan dengan kelas yang mendapat 

pembelajaran dengan pendekatan Problem Based Learning berbantuan CD 

pembelajaran meskipun tidak signifikan.  

Hasil belajar pada aspek kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik 

yang dikenai pembelajaran dengan pendekatan Problem Based Learning 

berbantuan CD pembelajaran lebih baik daripada kemampuan berpikir kreatif 

matematik peserta didik dengan pendekatan konvensional. Berdasarkan 

perhitungan uji kesamaan rata-rata, diperoleh rata-rata kemampuan berpikir 

kreatif matematik kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Hal ini 

dikarenakan, dalam pembelajaran dengan pendekatan Problem Based Learning, 

peserta didik terlihat lebih aktif dan cenderung siap mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan mempelajari terlebih dahulu topik yang akan dibahas. Guru 

tidak sekadar memberikan pengetahuan kepada peserta didik tetapi juga 

memfasilitasi peserta didik untuk membangun pengetahuannya sendiri sehingga 

membawa peserta didik pada proses pencarian solusi dari masalah yang diberikan 

oleh guru. 

Kemungkinan faktor-faktor yang menjadi penyebab perbedaan kemampuan 

berpikir kreatif matematik antara peserta didik yang mendapat pembelajaran 

dengan pendekatan Problem Based Learning berbantuan CD pembelajaran 
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dibandingkan dengan peserta didik yang mendapat pembelajaran dengan 

pendekatan konvensional adalah sebagai berikut. 

(1) Pada pembelajaran dengan pendekatan Problem Based Learning berbantuan 

CD pembelajaran, guru menyediakan pengalaman belajar yang dirancang 

untuk membantu peserta didik dalam memahami materi dan membangun 

pengetahuannya sendiri dengan pendampingan guru. Akibatnya, peserta didik 

lebih mudah mengingat materi yang telah dipelajari. Pada pembelajaran 

dengan pendekatan konvensional, siswa cenderung pasif dalam menerima 

materi. 

(2) Melalui pembelajaran dengan pendekatan Problem Based Learning 

berbantuan CD pembelajaran, pembelajaran lebih menarik sehingga peserta 

didik lebih bersemangat dan termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. 

Peserta didik menjadi lebih aktif dalam menyampaikan gagasan atau pendapat 

serta menangggapi pendapat temannya. Pada pembelajaran dengan 

pendekatan konvensional, guru menerangkan dan membahas soal secara 

klasikal sehingga cenderung membosankan dan menurunkan motivasi belajar 

peserta didik. 

(3) Dalam pembelajaran dengan pendekatan Problem Based Learning berbantuan 

CD pembelajaran, peserta didik lebih mudah menemukan dan memahami 

konsep-konsep yang sulit apabila mereka saling mendiskusikan masalah-

masalah tersebut dengan temannya. Melalui diskusi akan terjalin komunikasi 

dimana peserta didik saling berbagi ide serta pendapat, misalnya dalam 
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menentukan/memilih strategi penyelesaian masalah yang diberikan guru. 

Melalui diskusi akan terjadi elaborasi kognitif yang baik, sehingga dapat 

meningkatkan daya nalar, keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran dan 

memberi kesempatan pada siswa untuk mengungkapkan pendapatnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan kemampuan berpikir 

kreatif matematik peserta didik memiliki pengaruh yang signifikan antara 

keduanya. Hal ini berarti ada efek antara motivasi peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran dengan tingkat kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik. 

Dengan demikian, peserta didik yang memiliki motivasi yang tinggi cenderung 

memiliki kemampuan berpikir kreatif matematik yang lebih baik. 

4.2.3 Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran 

Secara umum, pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan Problem Based 

Learning berbantuan CD pembelajaran dapat terlaksana dengan baik sesuai 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun. Berdasarkan penelitian 

yang peneliti lakukan, dapat diketahui keunggulan dan kelemahan pembelajaran 

dengan pendekatan Problem Based Learning berbantuan CD pembelajaran adalah 

sebagai berikut. 

(1) Pendekatan Problem Based Learning berbantuan CD pembelajaran memiliki 

keunggulan sebagai berikut. 

a. Menantang kemampuan peserta didik serta memberi kepuasan untuk 

menemukan pengetahuan baru bagi peserta didik. 

b. Meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik. 
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c. Membantu peserta didik bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk 

memahami masalah dalam kehidupan nyata. 

(2) Pendekatan Problem Based Learning berbantuan CD pembelajaran memiliki 

kelemahan sebagai berikut. 

a. Memerlukan waktu yang panjang. 

b. Manakala peserta didik tidak memiliki motivasi, maka akan merasa enggan 

untuk mengikuti pembelajaran. 

Berdasarkan analisis keunggulan dan kelemahan pendekatan Problem Based 

Learning berbantuan CD pembelajaran, peneliti dapat memaparkan bahwa dalam 

menerapkan pembelajaran dengan pendekatan Problem Based Learning 

berbantuan CD pembelajaran, guru matematika kelas VII SMP Negeri 2 

Kedungwuni perlu memperhatikan beberapa hal berikut. 

(1) Kreativitas guru matematika kelas VII SMP Negeri 2 Kedungwuni sangat 

diperlukan untuk memotivasi peserta didik, mengorganisasi peserta didik 

dalam kelompok, memilih permasalahan/pertanyaan yang diajukan, dan 

mendorong peserta didik untuk aktif dalam mengemukakan gagasan. 

(2) Guru matematika kelas VII SMP Negeri 2 Kedungwuni perlu memperhatikan 

dengan seksama mengenai efektivitas dan efisiensi waktu. Waktu yang 

diperlukan untuk menerapkan model pembelajaran tersebut lebih lama 

misalnya dalam hal penemuan strategi untuk menemukan solusi dari masalah 

yang diberikan. 
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(3) Guru matematika kelas VII SMP Negeri 2 Kedungwuni perlu memiliki 

wawasan dan ketepatan dalam melakukan bimbingan individual di tengah 

pembelajaran kelompok. Pendampingan guru sangat diperlukan untuk 

menghindari terjadinya kesalahan konsep. 

(4) Pemberian penghargaan kepada peserta didik diperlukan untuk memotivasi 

peserta didik dalam  proses pembelajaran. 

Dengan menerapkan pembelajaran pendekatan Problem Based Learning 

berbantuan CD pembelajaran secara efektif dan efisien serta dengan persiapan 

yang matang akan memungkinkan pencapaian kemampuan berpikir kreatif 

matematik yang lebih tinggi. Hal ini relevan dengan teori bahwa dalam 

pembelajaran dengan pendekatan masalah tidak dirancang untuk membantu guru 

memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada peserta didik. Pembelajaran 

berdasarkan masalah bertujuan untuk (1) membantu peserta didik 

mengembangkan keterampilan berfikir dan keterampilan pemecahan masalah, (2) 

belajar peranan orang dewasa yang autentik, dan (3) menjadi pembelajar yang 

mandiri (Arends, 2008: 43). 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai keefektifan pendekatan Problem Based Learning 

berbantuan CD pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kreatif matematik, diperoleh 

simpulan sebagai berikut. 

(1) Rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik pada materi pokok 

segiempat dengan menggunakan pendekatan Problem Based Learning (PBL) 

berbantuan CD pembelajaran mencapai ketuntasan yang diinginkan yaitu telah 

memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal).  

(2) Rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik menggunakan 

pendekatan Problem Based Learning berbantuan CD pembelajaran lebih baik daripada 

pendekatan konvensional.  

(3) Ada pengaruh antara motivasi dengan tingkat kemampuan berpikir kreatif matematik.  

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat direkomendasikan peneliti sebagai 

berikut. 

1. Guru matematika SMP Negeri 2 Kedungwuni kelas VII dapat menggunakan 

pendekatan Problem Based Learning berbantuan CD pembelajaran dalam 

menyampaikan materi segiempat untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

matematik peserta didik. 
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2. Guru matematika SMP Negeri 2 Kedungwuni kelas VII dapat menerapkan pendekatan 

Problem Based Learning berbantuan CD pembelajaran pada materi pokok matematika 

lainnya dengan adanya variasi pembelajaran dan inovasi baru dalam pembelajaran.
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Lampiran 1 

 Daftar Nilai Ulangan Sudut dan Garis Sejajar 

No  VII A VII B VII C 

1 66 36 40 

2 71 65 46 

3 57 40 56 

4 91 81 52 

5 82 30 81 

6 62 30 50 

7 51 90 53 

8 55 69 20 

9 60 43 62 

10 76 38 40 

11 36 33 67 

12 30 15 45 

13 70 15 30 

14 65 23 65 

15 73 35 91 

16 71 37 90 

17 91 30 35 

18 71 38 10 

19 44 35 65 

20 41 45 81 

21 30 96 76 

22 62 33 69 

23 40 20 50 

24 58 25 45 

25 55 76 86 

26 37 35 31 

27 40 58 66 

28 30 25 78 

29 35 30 45 

30 32 40 51 

31 95 88 100 

32 86 25 62 

33 35 30 85 

34 55 25 40 

35 45 32 32 

36   30 

Rata-rata 74.57143 72.21429 71.92857 
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Lampiran 2 

UJI NORMALITAS  

DATA NILAI ULANGAN HARIAN MATERI GARIS DAN SUDUT 

 

Hipotesis: 

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Ha : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan: 

L0 = max | F(zi) – S(zi) | 

Kriteria pengujian: 

Ho diterima jika L0 < Ltabel 

No. Xi Zi F(Zi) S(Zi) [F(Zi) - S(Zi)] 

1 10 -1,97 0,025 0,009433962 0,015566038 

2 15 -1,74 0,0409 0,028301887 0,012598113 

3 15 -1,74 0,0409 0,028301887 0,012598113 

4 20 -1,50 0,0668 0,047169811 0,019630189 

5 20 -1,50 0,0668 0,047169811 0,019630189 

6 23 -1,36 0,0869 0,056603774 0,030296226 

7 25 -1,27 0,102 0,094339623 0,007660377 

8 25 -1,27 0,102 0,094339623 0,007660377 

9 25 -1,27 0,102 0,094339623 0,007660377 

10 25 -1,27 0,102 0,094339623 0,007660377 

11 30 -1,04 0,1492 0,188679245 0,039479245 

12 30 -1,04 0,1492 0,188679245 0,039479245 

13 30 -1,04 0,1492 0,188679245 0,039479245 

14 30 -1,04 0,1492 0,188679245 0,039479245 

15 30 -1,04 0,1492 0,188679245 0,039479245 

16 30 -1,04 0,1492 0,188679245 0,039479245 

17 30 -1,04 0,1492 0,188679245 0,039479245 

18 30 -1,04 0,1492 0,188679245 0,039479245 

19 30 -1,04 0,1492 0,188679245 0,039479245 

20 30 -1,04 0,1492 0,188679245 0,039479245 
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21 31 -0,99 0,1611 0,198113208 0,037013208 

22 32 -0,95 0,1711 0,226415094 0,055315094 

23 32 -0,95 0,1711 0,226415094 0,055315094 

24 32 -0,95 0,1711 0,226415094 0,055315094 

25 33 -0,90 0,1841 0,245283019 0,061183019 

26 33 -0,90 0,1841 0,245283019 0,061183019 

27 36 -0,76 0,2236 0,301886792 0,078286792 

28 36 -0,76 0,2236 0,301886792 0,078286792 

29 36 -0,76 0,2236 0,301886792 0,078286792 

30 36 -0,76 0,2236 0,301886792 0,078286792 

31 36 -0,76 0,2236 0,301886792 0,078286792 

32 36 -0,76 0,2236 0,301886792 0,078286792 

33 38 -0,67 0,2514 0,320754717 0,069354717 

34 38 -0,67 0,2514 0,320754717 0,069354717 

35 40 -0,58 0,281 0,358490566 0,077490566 

36 40 -0,58 0,281 0,358490566 0,077490566 

37 40 -0,58 0,281 0,358490566 0,077490566 

38 40 -0,58 0,281 0,358490566 0,077490566 

39 44 -0,39 0,3483 0,433962264 0,085662264 

40 44 -0,39 0,3483 0,433962264 0,085662264 

41 44 -0,39 0,3483 0,433962264 0,085662264 

42 44 -0,39 0,3483 0,433962264 0,085662264 

43 44 -0,39 0,3483 0,433962264 0,085662264 

44 44 -0,39 0,3483 0,433962264 0,085662264 

45 44 -0,39 0,3483 0,433962264 0,085662264 

46 44 -0,39 0,3483 0,433962264 0,085662264 

47 46 -0,30 0,3821 0,452830189 0,070730189 

48 46 -0,30 0,3821 0,452830189 0,070730189 

49 48 -0,21 0,4168 0,481132075 0,064332075 

50 48 -0,21 0,4168 0,481132075 0,064332075 

51 48 -0,21 0,4168 0,481132075 0,064332075 

52 49 -0,16 0,4364 0,509433962 0,073033962 

53 49 -0,16 0,4364 0,509433962 0,073033962 

54 49 -0,16 0,4364 0,509433962 0,073033962 

55 50 -0,12 0,4522 0,528301887 0,076101887 

56 50 -0,12 0,4522 0,528301887 0,076101887 

57 51 -0,07 0,4721 0,547169811 0,075069811 

58 51 -0,07 0,4721 0,547169811 0,075069811 

59 52 -0,02 0,492 0,556603774 0,064603774 
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60 53 0,02 0,508 0,566037736 0,058037736 

61 55 0,12 0,5478 0,594339623 0,046539623 

62 55 0,12 0,5478 0,594339623 0,046539623 

63 55 0,12 0,5478 0,594339623 0,046539623 

64 56 0,16 0,5636 0,603773585 0,040173585 

65 57 0,21 0,5832 0,613207547 0,030007547 

66 58 0,25 0,5987 0,632075472 0,033375472 

67 58 0,25 0,5987 0,632075472 0,033375472 

68 60 0,35 0,6368 0,641509434 0,004709434 

69 62 0,44 0,67 0,679245283 0,009245283 

70 62 0,44 0,67 0,679245283 0,009245283 

71 62 0,44 0,67 0,679245283 0,009245283 

72 62 0,44 0,67 0,679245283 0,009245283 

73 65 0,58 0,719 0,716981132 0,002018868 

74 65 0,58 0,719 0,716981132 0,002018868 

75 65 0,58 0,719 0,716981132 0,002018868 

76 65 0,58 0,719 0,716981132 0,002018868 

77 66 0,62 0,7324 0,735849057 0,003449057 

78 66 0,62 0,7324 0,735849057 0,003449057 

79 67 0,67 0,7486 0,745283019 0,003316981 

80 69 0,76 0,7764 0,764150943 0,012249057 

81 69 0,76 0,7764 0,764150943 0,012249057 

82 70 0,81 0,791 0,773584906 0,017415094 

83 71 0,86 0,8051 0,801886792 0,003213208 

84 71 0,86 0,8051 0,801886792 0,003213208 

85 71 0,86 0,8051 0,801886792 0,003213208 

86 73 0,95 0,8289 0,811320755 0,017579245 

87 76 1,09 0,8621 0,839622642 0,022477358 

88 76 1,09 0,8621 0,839622642 0,022477358 

89 76 1,09 0,8621 0,839622642 0,022477358 

90 78 1,18 0,881 0,849056604 0,031943396 

91 81 1,32 0,9066 0,877358491 0,029241509 

92 81 1,32 0,9066 0,877358491 0,029241509 

93 81 1,32 0,9066 0,877358491 0,029241509 

94 82 1,36 0,9131 0,886792453 0,026307547 

95 85 1,50 0,9332 0,896226415 0,036973585 

96 86 1,55 0,9394 0,91509434 0,02430566 

97 86 1,55 0,9394 0,91509434 0,02430566 

98 88 1,64 0,9495 0,924528302 0,024971698 
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99 90 1,74 0,9591 0,943396226 0,015703774 

100 90 1,74 0,9591 0,943396226 0,015703774 

101 91 1,78 0,9625 0,971698113 0,009198113 

102 91 1,78 0,9625 0,971698113 0,009198113 

103 91 1,78 0,9625 0,971698113 0,009198113 

104 95 1,97 0,9756 0,981132075 0,005532075 

105 96 2,01 0,9778 0,990566038 0,012766038 

106 100 2,20 0,9861 1 0,0139 

Jumlah 5565         

Rata-rata 52,5         

S 21,6122761         

 

Diperoleh L0 = 0,08566226. 

Untuk   = 5% dan n = 106, didapat Ltabel = 0,08605593. 

Jelas L0 = 0,08566226 < 0,08605593 = Ltabel. 

Karena L0 < Ltabel, maka data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 3 

UJI HOMOGENITAS 

DATA NILAI ULANGAN HARIAN MATERI GARIS DAN SUDUT 

 

Hipotesis : 

 (kedua kelas mempunyai varians yang sama) 

 (kedua kelas mempunyai varians yang berbeda) 

Pengujian Hipotesis: 

Untuk menguji kesamaan dua varians data digunakan uji bartlett dengan rumus: 

     
22 log110ln

ii snB  

Kriteria pengujian: 

Ho diterima apabila 
2 hitung < 

2 tabel. 

Dari data hasil penelitian diperoleh: 

No Kelas 7A Kelas 7B Kelas 7C 

1 66 38 44 

2 71 65 49 

3 57 44 56 

4 91 81 52 

5 82 30 81 

6 62 30 50 

7 51 90 53 

8 55 69 20 

9 60 46 62 

10 76 40 44 

11 36 33 67 
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12 30 15 49 

13 70 15 30 

14 65 23 65 

15 73 36 91 

16 71 40 90 

17 91 30 36 

18 71 40 10 

19 46 36 65 

20 44 48 81 

21 30 96 76 

22 62 33 69 

23 44 20 50 

24 58 25 48 

25 55 76 86 

26 40 36 31 

27 44 58 66 

28 30 25 78 

29 38 30 48 

30 32 44 51 

31 95 88 100 

32 86 25 62 

33 36 30 85 

34 55 25 44 

35 49 32 32 

36     30 

Jumlah 2022 1492 2051 

Rata-rata 57,771429 42,628571 56,972222 

si
2
 348,94622 475,00504 455,05635 
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HARGA-HARGA YANG PERLU UNTUK UJI BARTLETT 

H0 : σ1
2
 = σ2

2
 = σ3

2
  

Kelas N dk 1/dk si
2
 dksi

2
 log si

2
 

(dk) log 

si
2
 

7A 35 34 0,0294 348,95 11864,17 2,543 86,454 

7B 35 34 0,0294 475,01 16150,17 2,677 91,008 

7C 36 35 0,0286 455,06 15926,97 2,658 93,032 

Jumlah 106 103 0,0874 1279,02 43941,31 7,878 270,494 

 

s
2 

= 426,61471, Log s
2
 = 2,6300358, B = 270,89369, 

2 hitung = 0,9207588. 

Untuk  = 5% dengan dk = 3 – 1 = 2, diperoleh )2(95,0
2  = 5,99 

Karena 
2 hitung = 0,9207588 < 5,99 = 

2 tabel, maka Ho diterima. 

Jadi tidak ada perbedaan varians antara kedua kelas tersebut atau kedua kelas 

homogen. 
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Lampiran 4 

UJI PERBEDAAN RATA-RATA 

ULANGAN HARIAN MATERI SEGIEMPAT 

 

Hipotesis: 

210 : BBH    (tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai ulangan 

materi sudut dan garis sejajar pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol) 

211 : BBH    (ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai ulangan 

materi sudut dan garis sejajar pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol). 

Pengujian Hipotesis: 

Karena  maka rumus yang digunakan sebagai berikut. 

   dengan . 

Kriteria yang digunakan: 

Terima  jika 


2

1
1

 tthitung  dengan taraf nyata  dan 

. Tolak untuk nilai  yang lain. 

Sumber Variasi Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Jumlah 2022 2058 

N 35 36 

rata-rata 57,77 57,17 

si² 348,946 446,6 

Berdasarkan hasil pehitungan diperoleh s
2 

= 398,48, s = 19,96 dan thitung = 0,13. 

Untuk  dengan dk = (35 + 36 – 2) = 69 diperoleh ttabel = 1,67. Karena 

thitung = 0,13 < 1,67 = ttabel, maka H0 diterima.  

Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai ulangan materi 

sudut dan garis sejajar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.
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Lampiran 5 

KISI-KISI SOAL UJI COBA KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

Satuan Pendidikan  : SMP N 2 Kedungwuni 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2  

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

Standar Kompetensi : Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

Penjelasan Aspek Kreativitas: 

1. Fluency / Kelancaran 

2. Flexibility /  Keluwesan 

3. Originality/ Keaslian 

4. Elaboration/ Pengembangan 

 

Kompetensi Dasar Materi Uraian Materi Indikator 
Aspek Kreativitas Bentuk 

Soal 

Nomor 

Soal 1 2 3 4 

1. Mengidentifikasi 

sifat-sifat persegi 

panjang, persegi, 

trapesium, 

jajargenjang, belah 

ketupat, dan 

layang-layang. 

Segiempat Pengertian dan 

sifat-sifat 

persegi, persegi 

panjang serta 

jajargenjang 

1. Peserta didik mampu menentukan 

besarnya sudut yang dicari 

dengan menggunakan sifat-sifat 

persegi panjang dan segitiga sama 

kaki. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian 

 

1 
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2. Menghitung 

keliling dan luas 

bangun segi empat 

serta 

menggunakannya 

dalam pemecahan 

masalah 

 

Segiempat Keliling dan 

luas persegi, 

persegi panjang 

serta  

jajargenjang  

2. Peserta didik dapat membentuk 

dan menentukan ukuran sebuah 

persegi panjang yang luas 

daerahnya sama dengan luas 

daerah persegi jika panjang sisi 

persegi diketahui. 

3. Peserta didik dapat menentukan 

panjang unsur-unsur bangun jika 

diketahui luas dan keliling 

maupun perbandingan ukuran 

unsur-unsur bangun jajargenjang. 

4. Peserta didik dapat menentukan 

banyaknya model bangun persegi 

panjang yang dapat dibentuk dari 

kawat dengan panjang kawat 

diketahui. 

5. Peserta didik dapat menentukan 

ukuran luas segitiga APE jika 

diketahui ukuran dari unsur-unsur 

bangun persegi panjang 

6. Peserta didik dapat menentukan 

luas persegi panjang yang dicari 

dengan memanfaatkan luas 

persegi panjang yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



























 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

Uraian 

 

 

 

Uraian 

 

Uraian 

 

 

Uraian 

 

Uraian 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

6 

 

5 
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Lampiran 6 

SOAL UJI COBA TES  

 KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF  

Bidang Studi        : Matematika 

Kelas/Semester        : VII/2 

Sub Pokok Bahasan : Persegi Panjang, Persegi, dan Jajar genjang 

Waktu        : 2 x 40 menit 

 

Petunjuk Pengerjaan Soal: 

1. Tuliskan identitas anda meliputi nama, kelas, dan nomor presensi di pojok 

kanan atas lembar jawaban. 

2. Kerjakan terlebih dulu butir soal yang mudah menurut anda. 

3. Kerjakan tiap butir soal dengan rapi dan benar. 

4. Bekerjalah secara jujur dan tidak bekerja sama dengan siapapun. 

5. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 

 

1. Perhatikan gambar berikut 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dipunyai ABCD suatu persegipanjang, segitiga ADE samakaki, dan 

ukuran sudut BAE = 68
0
. Tentukan ukuran sudut ADE! 

2. Dipunyai sebuah persegi dengan ukuran sebagai berikut. 

 

   

 

 

 

6 cm 

A B 

C D 

E 
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Buatlah sebuah bangun persegi panjang yang luas daerahnya sama dengan 

luas daerah bangun persegi di atas dan tentukan ukuran persegi panjang 

tersebut jika panjang dan lebar persegi panjang merupakan bilangan asli! 

3. Suatu benda lempengan berbentuk jajargenjang dengan perbandingan 

ukuran alas dan tingginya adalah 3:2. Apabila benda tersebut mempunyai 

luas 150 cm
2
, berapakah ukuran alas benda tersebut? 

4. Adi ingin membuat sebuah model bangun persegi panjang dengan 

menggunakan tali. Panjang tali yang ia punya sepanjang 20 m. Jika ukuran 

panjang dan lebar persegi panjang merupakan bilangan asli, tentukan 

ukuran model persegi panjang yang dapat dibuat! 

5. Perhatikan gambar berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABCD suatu persegi panjang dengan AB = 12 cm;  BC= 10 cm. Titik P 

pertengahan BC dan titik E pertengahan DC. Tentukan ukuran Luas daerah 

segitiga APE! 

6. Perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

 

Luas daerah A, B, dan C berturut-turut adalah 90 m
2
, 120 m

2
, dan 36 m

2
. 

Tentukan luas daerah D! 

B 

A C 

D 

D E C 

P 

B A 
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Lampiran 7 

PENSKORAN SOAL UJI COBA KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

NO. Uraian Penyelesaian Skor 

1.   

 

 

 

 

 

Dipunyai ukuran
068BAE . 

Tentukan ukuran ADE . 

Penyelesaian 

Tulis a: ukuran sudut BAE,  

         b: ukuran sudut DAE,  

         c: ukuran sudut AED, dan  

         d: ukuran sudut ADE. 

Jelas a + b = 90
0
 

00 9068  b  

00 6890  b  

022 b  

ADE merupakan segitiga samakaki. 

Jelas dc   

Jelas  
0180 dcb  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

A B 

C D 

E 
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00 18022  cc  

00 180222  c  

00 221802  c  

01582  c  

079 c  

Jadi ukuran sudut ADE adalah 79
0 

 

 

2 

 

 

Total skor : 5 

2.  Penyelesaian: 

Tulis a: ukuran panjang persegi panjang,   

         b: ukuran lebar persegi panjang,  

       s: ukuran sisi persegi,  

       x: ukuran luas persegi, dan 

       y: ukuran luas persegi panjang. 

Dipunyai s = 6. 

Jelas .36622  sx   

Sehingga ditemukan 4 pilihan jawaban. 

 Pilih a = 9. 

Jelas y = 36. 

36 ab . 

369  b . 

4 b . 

Jadi dapat dibangun sebuah bangun persegi panjang 

dengan ukuran panjang 9 cm dan ukuran lebar 4 cm 

sehingga bangun persegi panjang tersebut memiliki 

luas daerah yang sama dengan luas daerah persegi 

dengan sisi 6 cm 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 
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 Pilih a = 12. 

Jelas y = 36. 

36 ab . 

3612  b . 

3 b . 

Jadi dapat dibangun sebuah bangun persegi panjang 

dengan ukuran panjang 12 cm dan ukuran lebar 3 cm 

sehingga bangun persegi panjang tersebut memiliki 

luas daerah yang sama dengan luas daerah persegi 

dengan sisi 6 cm 

 Pilih a = 18. 

Jelas y = 36. 

36 ab . 

3618  b . 

2 b . 

Jadi dapat dibangun sebuah bangun persegi panjang 

dengan ukuran panjang 18 cm dan ukuran lebar 2 cm 

sehingga bangun persegi panjang tersebut memiliki 

luas daerah yang sama dengan luas daerah persegi 

dengan sisi 6 cm 

 Pilih a = 36. 

Jelas y = 36. 

36 ab . 

3636  b . 

1 b . 

Jadi dapat dibangun sebuah bangun persegi panjang 

dengan ukuran panjang 36 cm dan ukuran lebar 1 cm 

sehingga bangun persegi panjang tersebut memiliki 
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luas daerah yang sama dengan luas daerah persegi 

dengan sisi 6 cm. 

Total skor: 5 

3.  Penyelesaian: 

Tulis a : ukuran alas jajargenjang,  

          t : ukuran tinggi jajargenjang, dan  

         x : ukuran luas jajargenjang. 

Dipunyai x = 150 dan 
2

3

2

3 t
a

t

a
 . 

Jelas tax   

150
2

3
 t

t
 

150
2

3 2


t

 

1002  t  

10 t  

 

Jelas 
2

3


t

a
 

2

3

10


a
 

1510
2

3
 a  

Jadi ukuran alas benda tersebut 15 cm. 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Total skor : 5 

4.  Penyelesaian: 

Tulis a: ukuran lebar persegi panjang,  

b: ukuran panjang persegi panjang, dan 

 

 

1 
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x: ukuran keliling persegi panjang. 

Jelas x = 20 

  202  ba  

10 ba  

Nilai a dan b yang mungkin: 

a B a+b 

1 9 10 

2 8 10 

3 7 10 

4 6 10 

5 5 10 

Jadi, dapat dibuat sebuah model persegi panjang dengan 

ukuran panjang 1 cm dan lebar 9 cm dengan 

menggunakan tali sepanjang 20 m. (Salah satu 

kesimpulan dari 5 kemungkinan jawaban dalam tabel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

Total skor : 5 

5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D E C 

P 

B A 
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Penyelesaian 

Tulis p: ukuran panjang persegi panjang,  

   l: ukuran lebar persegi panjang, dan  

 A: ukuran luas persegi panjang. 

Dipunyai p = 12 dan l = 10 

Jelas A = p x l 

 = 12 x 10 

 = 120 

Jadi luas persegi panjang ABCD adalah 120 cm
2
. 

Perhatikan segitiga ABP 

Tulis a: ukuran panjang segitiga ABP, 

  t: ukuran tinggi segitiga ABP, dan  

B: ukuran luas segitiga ABP. 

Dipunyai a = 12 dan t = 5 

Jelas taB 
2

1
 

= 512
2

1
  

= 30 

Jadi luas segitiga ABP adalah 30 cm
2
. 

Perhatikan segitiga PCE 

Tulis x: ukuran panjang segitiga PCE, 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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  y: ukuran tinggi segitiga PCE, dan  

C: ukuran luas segitiga PCE. 

Dipunyai a = 6 dan t = 5 

Jelas yxC 
2

1
 

= 56
2

1
  

= 15 

Jadi luas segitiga PCE adalah 15 cm
2
. 

Perhatikan segitiga EDA 

Tulis q: ukuran panjang segitiga EDA, 

  r: ukuran tinggi segitiga EDA, dan  

D: ukuran luas segitiga EDA. 

Dipunyai a = 6 dan t = 10 

Jelas taD 
2

1
 

= 106
2

1
  

= 30 

Jadi luas segitiga EDA adalah 30 cm
2
. 

Tulis E: luas segitiga APE 

 E = A – (B + C + D) 

= 120 – (30 + 15 + 30) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 
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= 45 

Jadi luas segitiga APE adalah 45 cm
2
. 

 

Total skor : 5 

6.  Perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

 

Tulis p: ukuran lebar persegi panjang A, q: ukuran lebar 

persegi panjang B, 

r: ukuran panjang persegi panjang B, s: ukuran panjang 

persegi panjang D, 

a: ukuran luas persegi panjang A, b: ukuran luas persegi 

panjang B, 

c: ukuran luas persegi panjang C, dan d: ukuran luas 

persegi panjang D. 

Dipunyai a = 90, b = 120, c = 36 

Jelas pra   

pr 90  

p
r

90
 ...(1) 

 

Jelas qrb   

qr120  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

1 

 

r s 

B 

A C 

D q 

p 
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q
r

120
 ...(2) 

 

Dari persamaan (1) dan (2) diperoleh persamaan: 

 
qp

12090
  

ppq
3

4

90

120
 . 

 

Jelas spc   

sp 36  

p
s

36
 ...(3) 

 

Jelas sqd   

48
36

3

4


p
pd . 

Jadi ukuran luas daerah D adalah 48 cm
2
. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

Total skor : 5 

Jumlah skor keseluruhan 30 

3




x
Nilai  

Di mana  x
 
: Jumlah skor keseluruhan. 
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Lampiran 8 

 

Analisis Butir Soal Uji Coba 

 

No Kode 
BUTIR SOAL KE Nilai 

(Y) 
Y

2 

1 2 3 4 5 6 

1 UC-21 5 5 5 5 5 0 25 625 

2 UC-02 5 4 5 5 5 0 24 576 

3 UC-04 5 4 5 4 5 0 23 529 

4 UC-24 5 5 5 1 5 0 21 441 

5 UC-07 5 4 4 0 5 0 18 324 

6 UC-31 2 4 3 4 5 0 18 324 

7 UC-28 5 2 3 5 0 0 15 225 

8 UC-14 4 2 3 5 0 0 14 196 

9 UC-05 5 4 4 0 0 0 13 169 

10 UC-20 0 1 4 1 5 0 11 121 

11 UC-26 3 1 2 5 0 0 11 121 

12 UC-35 3 1 2 5 0 0 11 121 

13 UC-34 3 1 1 5 0 0 10 100 

14 UC-03 0 4 4 1 0 0 9 81 

15 UC-10 0 4 4 1 0 0 9 81 

16 UC-19 0 4 4 1 0 0 9 81 

17 UC-32 0 4 4 1 0 0 9 81 

18 UC-15 0 3 4 1 0 0 8 64 

19 UC-08 5 1 1 0 0 0 7 49 

20 UC-23 0 2 4 1 0 0 7 49 

21 UC-01 0 3 3 0 0 0 6 36 
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22 UC-17 0 1 4 1 0 0 6 36 

23 UC-22 0 1 4 1 0 0 6 36 

24 UC-30 3 1 2 0 0 0 6 36 

25 UC-06 5 0 0 0 0 0 5 25 

26 UC-09 5 0 0 0 0 0 5 25 

27 UC-25 4 0 0 0 0 0 4 16 

28 UC-33 2 1 1 0 0 0 4 16 

29 UC-16 0 0 2 1 0 0 3 9 

30 UC-18 0 0 2 1 0 0 3 9 

31 UC-27 0 1 2 0 0 0 3 9 

32 UC-11 1 1 0 0 0 0 2 4 

33 UC-12 0 1 0 0 0 0 1 1 

34 UC-13 0 1 0 0 0 0 1 1 

35 UC-29 0 1 0 0 0 0 1 1 

VALIDITAS 

X  75 72 91 55 35 0 328 4618 
2

 X  327 238 339 219 175 0 

  YX  1012 952 1139 815 700 0 

  Rxy 0,61007607 0,744199974 0,719733794 0,662106217 0,800075858 #DIV/0! 

  Rtabel 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 

  kriteria Valid Valid Valid Valid Valid #DIV/0! 

  

RELIABILITAS 

si
2 

4,751020408 2,568163265 2,925714286 3,787755102 4 0 

   2

is  18,03265306 
     

  st
2 

44,11918367 
     

 

 R11 0,70952892 
     

  Rtabel 0,344 
     

  Kriteria Reliabel 
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TINGKAT 

KESUKARAN 

X  2,142857143 2,057142857 2,6 1,571428571 1 0 

  TK 0,428571429 0,411428571 0,52 0,314285714 0,2 0 

  Kriteria Sedang Sedang Sedang Sedang Sukar Sukar 

  

DAYA 

PEMBEDA 

N 9 9 9 9 9 9 

  MH 4,556 3,778 4,111 3,222 3,333 0,000 

  ML 0,778 0,667 0,778 0,222 0,000 0,000 

  2

1 X  8,222 9,556 6,889 39,556 50,000 0,000 

  2

2 X  15,6 2,0 7,6 1,6 0,0 0,0 

  t hitung 6,923011203 8,178325012 7,837410287 4,181055246 4,212481454 #DIV/0! 

  t tabel 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 

  
Kriteria 

Berbeda 

Signifikan 

Berbeda 

Signifikan 

Berbeda 

Signifikan 

Berbeda 

Signifikan 

Berbeda 

Signifikan 
#DIV/0! 

  KETERANGAN Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang 
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Lampiran 9 

KISI-KISI SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

Satuan Pendidikan  : SMP N 2 Kedungwuni 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2  

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

Standar Kompetensi : Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

Penjelasan Aspek Kreativitas: 

1. Fluency / Kelancaran 

2. Flexibility /  Keluwesan 

3. Originality/ Keaslian 

4. Elaboration/ Pengembangan 

 

Kompetensi Dasar Materi Uraian Materi Indikator 
Aspek Kreativitas Bentuk 

Soal 

Nomor 

Soal 1 2 3 4 

1. Mengidentifikasi 

sifat-sifat persegi 

panjang, persegi, 

trapesium, 

jajargenjang, belah 

ketupat, dan 

layang-layang. 

 

Segiempat Pengertian dan 

sifat-sifat 

persegi, persegi 

panjang serta 

jajargenjang 

1. Peserta didik mampu menentukan 

besarnya sudut yang dicari dengan 

menggunakan sifat-sifat persegi 

panjang dan segitiga sama kaki. 

 




 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

 

1 
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2. Menghitung 

keliling dan luas 

bangun segi empat 

serta 

menggunakannya 

dalam pemecahan 

masalah 

 

Segiempat Keliling dan 

luas persegi, 

persegi panjang 

serta  

jajargenjang  

2. Peserta didik dapat membentuk dan 

menentukan ukuran sebuah persegi 

panjang atau jajargenjang yang luas 

daerahnya sama dengan luas daerah 

persegi jika panjang sisi persegi 

diketahui. 

 

3. Peserta didik dapat menentukan 

panjang unsur-unsur bangun jika 

diketahui luas dan keliling maupun 

perbandingan ukuran unsur-unsur 

tersebut. 

 

4. Peserta didik dapat menentukan 

banyaknya model bangun persegi 

panjang yang dapat dibentuk dari 

kawat dengan panjang kawat 

diketahui. 

 

5. Peserta didik dapat menentukan 

ukuran luas segitiga APE jika 

diketahui ukuran dari unsur-unsur 

bangun persegi panjang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

Uraian 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 
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Lampiran 10 

SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

Bidang Studi        : Matematika 

Kelas/Semester        : VII/2 

Sub Pokok Bahasan : Persegi Panjang, Persegi, dan Jajar genjang 

Waktu        : 2 x 40 menit 

 

Petunjuk Pengerjaan Soal: 

1. Tuliskan identitas anda meliputi nama, kelas, dan nomor presensi di pojok 

kanan atas lembar jawaban. 

2. Kerjakan terlebih dulu butir soal yang mudah menurut anda. 

3. Kerjakan tiap butir soal dengan rapi dan benar. 

4. Bekerjalah secara jujur dan tidak bekerja sama dengan siapapun. 

5. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 

 

1. Perhatikan gambar berikut 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dipunyai ABCD suatu persegipanjang, segitiga ADE samakaki, dan 

ukuran sudut BAE = 68
0
. Tentukan ukuran sudut ADE! 

2. Dipunyai sebuah persegi dengan ukuran sebagai berikut. 

 

   

 

 

 

 

 

Buatlah sebuah bangun persegi panjang yang luas daerahnya sama dengan 

luas daerah bangun persegi di atas dan tentukan ukuran persegi panjang 

tersebut jika panjang dan lebar persegi panjang merupakan bilangan asli! 

6 cm 

A B 

C D 

E 
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3. Suatu benda lempengan berbentuk jajargenjang dengan perbandingan 

ukuran alas dan tingginya adalah 3:2. Apabila benda tersebut mempunyai 

luas 150 cm
2
, berapakah ukuran alas benda tersebut? 

4. Adi ingin membuat sebuah model bangun persegi panjang dengan 

menggunakan tali. Panjang tali yang ia punya sepanjang 20 m. Jika ukuran 

panjang dan lebar persegi panjang merupakan bilangan asli, tentukan 

ukuran model persegi panjang yang dapat dibuat! 

5. Perhatikan gambar berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABCD suatu persegi panjang dengan AB = 12 cm;  BC= 10 cm. Titik P 

pertengahan BC dan titik E pertengahan DC. Tentukan ukuran Luas daerah 

segitiga APE! 

D E C 

P 

B A 



124 

 

 

Lampiran 11 

PENSKORAN SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

NO. Uraian Penyelesaian Skor 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipunyai ukuran
068BAE . 

Tentukan ukuran ADE . 

Penyelesaian 

Tulis a: ukuran sudut BAE,  

         b: ukuran sudut DAE,  

         c: ukuran sudut AED, dan  

         d: ukuran sudut ADE. 

 

Jelas a + b = 90
0
 

00 9068  b  
00 6890  b  

022 b  

 

ADE merupakan segitiga samakaki. 

Jelas dc   

Jelas  
0180 dcb  
00 18022  cc  

00 180222  c  
00 221802  c  

01582  c  
079 c  

 

Jadi ukuran sudut ADE adalah 79
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

Total skor : 6 

2.  Penyelesaian: 

Tulis a: ukuran panjang persegi panjang,   

         b: ukuran lebar persegi panjang,  

       s: ukuran sisi persegi,  

 

1 

A B 

C D 

E 
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       x: ukuran luas persegi, dan 

       y: ukuran luas persegi panjang. 

 

Dipunyai s = 6. 

Jelas .36622  sx   

Sehingga ditemukan 4 pilihan jawaban. 

 Pilih a = 9. 

Jelas y = 36. 

36 ab . 

369  b . 

4 b . 

Jadi dapat dibangun sebuah bangun persegi panjang 

dengan ukuran panjang 9 cm dan ukuran lebar 4 cm 

sehingga bangun persegi panjang tersebut memiliki 

luas daerah yang sama dengan luas daerah persegi 

dengan sisi 6 cm. 

 

 Pilih a = 12. 

Jelas y = 36. 

36 ab . 

3612  b . 

3 b . 

Jadi dapat dibangun sebuah bangun persegi panjang 

dengan ukuran panjang 12 cm dan ukuran lebar 3 cm 

sehingga bangun persegi panjang tersebut memiliki 

luas daerah yang sama dengan luas daerah persegi 

dengan sisi 6 cm. 

 

 Pilih a = 18. 

Jelas y = 36. 

36 ab . 

3618  b . 

2 b . 

Jadi dapat dibangun sebuah bangun persegi panjang 

dengan ukuran panjang 18 cm dan ukuran lebar 2 cm 

sehingga bangun persegi panjang tersebut memiliki 

luas daerah yang sama dengan luas daerah persegi 

dengan sisi 6 cm. 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 
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 Pilih a = 36. 

Jelas y = 36. 

36 ab . 

3636  b . 

1 b . 

Jadi dapat dibangun sebuah bangun persegi panjang 

dengan ukuran panjang 36 cm dan ukuran lebar 1 cm 

sehingga bangun persegi panjang tersebut memiliki 

luas daerah yang sama dengan luas daerah persegi 

dengan sisi 6 cm. 

 

 

 

 

 

 

Total skor: 6 

3.  Penyelesaian: 

Tulis a : ukuran alas jajargenjang,  

          t : ukuran tinggi jajargenjang, dan  

         x : ukuran luas jajargenjang. 

Dipunyai x = 150 dan 
2

3

2

3 t
a

t

a
 . 

Jelas tax   
 

150
2

3
 t

t
 

150
2

3 2


t

 

1002  t  

10 t  

 

Jelas 
2

3


t

a
 

2

3

10


a
 

1510
2

3
 a  

Jadi ukuran alas benda tersebut 15 cm. 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

Total skor : 6 

4.  Penyelesaian: 

Tulis a: ukuran lebar persegi panjang,  

b: ukuran panjang persegi panjang, dan 

x: ukuran keliling persegi panjang. 
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Jelas x = 20 

  202  ba  

10 ba  

 

Nilai a dan b yang mungkin: 

 

A B a+b 

1 9 10 

2 8 10 

3 7 10 

4 6 10 

5 5 10 

 

 

Jadi, dapat dibuat sebuah model persegi panjang dengan 

ukuran panjang 1 cm dan lebar 9 cm dengan 

menggunakan tali sepanjang 20 m. (Salah satu 

kesimpulan dari 5 kemungkinan jawaban dalam tabel) 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

Total skor : 6 

5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian 

Tulis p: ukuran panjang persegi panjang,  

   l: ukuran lebar persegi panjang, dan  

 A: ukuran luas persegi panjang. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

D E C 

P 

B A 
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Dipunyai p = 12 dan l = 10 

Jelas A = p x l 

 = 12 x 10 

 = 120 

Jadi luas persegi panjang ABCD adalah 120 cm
2
. 

 

Perhatikan segitiga ABP 

Tulis a: ukuran panjang segitiga ABP, 

  t: ukuran tinggi segitiga ABP, dan  

B: ukuran luas segitiga ABP. 

Dipunyai a = 12 dan t = 5 

Jelas taB 
2

1
 

= 512
2

1
  

= 30 

Jadi luas segitiga ABP adalah 30 cm
2
. 

 

Perhatikan segitiga PCE 

Tulis x: ukuran panjang segitiga PCE, 

  y: ukuran tinggi segitiga PCE, dan  

C: ukuran luas segitiga PCE. 

Dipunyai a = 6 dan t = 5 

Jelas yxC 
2

1
 

= 56
2

1
  

= 15 

Jadi luas segitiga PCE adalah 15 cm
2
. 

 

Perhatikan segitiga EDA 

Tulis q: ukuran panjang segitiga EDA, 

  r: ukuran tinggi segitiga EDA, dan  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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D: ukuran luas segitiga EDA. 

Dipunyai a = 6 dan t = 10 

Jelas taD 
2

1
 

= 106
2

1
  

= 30 

Jadi luas segitiga EDA adalah 30 cm
2
. 

 

Tulis E: luas segitiga APE 

 E = A – (B + C + D) 

= 120 – (30 + 15 + 30) 

= 45 

Jadi luas segitiga APE adalah 45 cm
2
. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

Total skor : 6 

Jumlah skor keseluruhan 30 

3




x
Nilai , di mana  x : Jumlah skor keseluruhan. 
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Lampiran 12 

BLUE PRINT UJI COBA SKALA MOTIVASI BELAJAR 

 

Satuan Pendidikan : SMP 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Jumlah Item  : 40 

 

No Indikator 
No Item 

 Butir favourable Butir Unfavourable 

1. Adanya keinginan berhasil. 8, 16, 4 11, 23, 27 

2. Adanya kebutuhan dalam belajar. 1, 10, 12, 20, 25 2, 5, 18 

3. Adanya cita-cita masa depan. 35 14 

4. Adanya penghargaan dalam 

belajar untuk siswa 

6, 22, 29, 30 3, 26, 32, 34 

5. Adanya kegiatan yang menarik 

dalam kegiatan belajar oleh guru 

7, 28 31, 33 

6. Adanya lingkungan belajar yang 

kondusif 

9, 17, 24 13, 15,19, 21 
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Lampiran 13 

UJI COBA SKALA MOTIVASI BELAJAR 

 

Nama  : ..................................... 

Kelas  : ..................................... 

No Absen : ..................................... 

Pendahuluan 

Sehubungan dengan diadakannya penelitian maka saya sebagai peneliti 

bermaksud mengumpulkan data tentang motivasi belajar untuk menyelesaikan 

penelitian. Peneliti mohon bantuan dari anda untuk mengisi angket dengan 

sejujur-jujurnya. Pengisian angket ini tidak akan mempengaruhi nilai anda. 

Atas bantuan  dan partisipasi yang anda berikan saya ucapkan terima kasih. 

 

Petunjuk pengisian 

1. Pada kuesioner ini terdapat 40 pernyataan dan pertimbangkan setiap 

pernyataan dengan cermat. 

2. Pilih jawaban yang sesuai dengan keadaan anda yang sebenar – benarnya. 

3. Berikan tanda (X) pada jawaban yang anda anggap paling sesuai dengan 

keadaan anda. 

 

Keterangan Pilihan jawaban: 

1 = sangat tidak setuju 

2 = tidak setuju 

3 = setuju 

4 = sangat setuju 

 

Pernyataan 

1. Saya mempergunakan setiap kesempatan yang ada untuk 

belajar matematika. 

2. Saya sering merasa pusing pada saat pelajaran matematika yang 

diajarkan dikelas karena terlalu sulit. 

 

Pilihan Jawaban 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 
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3. Guru tidak memberikan pujian ketika saya mengemukakan 

pendapat. 

4. Saya belajar matematika sampai larut malam kalau ada ulangan. 

5. Saya merasa malu dan takut apabila ingin bertanya kepada guru 

mengenai pelajaran matematika. 

6. Guru memberikan pujian ketika saya mengemukakan pendapat 

pada saat pembelajaran. 

7. Saya senang memperhatikan penjelasan guru tentang materi 

yang diberikan dengan menggunakan CD pembelajaran. 

8. Saya yakin bisa mendapat nilai yang baik bila saya belajar 

sungguh–sungguh. 

9. Kondisi kelas saya selalu nyaman digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

10. Sebelum pelajaran diberikan guru, saya membiasakan terlebih 

dahulu membaca materi tersebut di rumah. 

11. Karena kemampuan saya yang biasa saja, saya tidak yakin 

dapat memperoleh nilai yang bagus. 

12. Saya mengikuti pelajaran matematika dengan perasaan senang. 

13. Saya jarang memakai CD pembelajaran karena di sekolah 

kurang tersedia. 

14. Saya tidak yakin dapat melanjutkan pendidikan saya ke jenjang 

yang lebih tinggi. 

15. Saya ikut mengobrol dengan teman ketika guru menjelaskan 

materi pelajaran. 

16. Saya berusaha dengan keras menyelesaikan tugas rumah yang 

diberikan oleh guru. 

17. Sarana pembelajaran di kelas selalu tersedia. 

18. Saya sering habiskan waktu istirahat sekolah untuk mengobrol 

dengan teman daripada belajar. 

19. Teman-teman saya tidak mau membantu jika saya mengalami 

kesulitan belajar. 

      

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 



133 

 

 

20. Saya selalu mengulang materi pelajaran sepulang sekolah. 

21. Suasana gaduh di kelas membuat saya tidak berkonsentrasi 

belajar. 

22. Saya bangga jika pekerjaan saya mendapat pujian dari guru. 

23. Saya akan menyerah apabila saya benar–benar tidak bisa 

mengerjakan tugas matematika. 

24. Saya dan teman-teman saling membantu saat pembelajaran 

berlangsung di kelas. 

25. Saya selalu mencoba mengemukakan pendapat saat kegiatan 

pembelajaran. 

26. Jika nilai saya jelek, saya merasa malu dengan teman-teman 

sehingga saya selalu ingin memperbaikinya 

27. Saya tidak peduli jika mendapat nilai jelek. 

28. Orang tua saya bangga jika saya mendapat nilai bagus.  

29. Saya memperoleh pujian dari guru ketika saya mendapatkan 

nilai yang bagus. 

30. Saya tidak begitu senang dengan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru. 

31. Saya sering berkunjung ke perpustakaan untuk belajar. 

32. Apapun hasil belajar saya, orang tua saya tidak terlalu peduli. 

33. Guru saya saya cenderung mengajar dengan cara yang biasa 

saja. 

34. Guru saya jarang memberikan komentar terhadap hasil kerja 

saya. 

35. Keinginan saya melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih 

tinggi mempengaruhi semangat belajar saya. 

      

     

 

    

     

 

 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 
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Rekap   skor   yang   diberikan   siswa   terhadap   pernyataan-pernyataan   dalam Angket 

Motivasi Siswa dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Untuk pernyataan positif:  

1 = sangat tidak setuju,  

2 = tidak setuju,  

3 = ragu-ragu,  

4 = setuju, dan  

5 = sangat setuju. 

2. Untuk pernyataan negatif:  

1 = sangat setuju,  

2 = setuju,  

3 = ragu-ragu,  

4 = tidak setuju, dan  

5 = sangat tidak setuju. 

3. Mengitung skor rata-rata gabungan dari pernyataan positif dan negatif tiap kondisi, 

kemudian menentukan katagorinya dengan ketentuan skor rata-rata  

1,00-1,49 = tidak baik,   

1,50-2,49 = kurang baik,   

2,50-3,49 = cukup baik,   

3,50-4,49 = baik, dan  

4,50-5,00 = sangat baik.  
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Lampiran 14 

Analisis Butir Uji Coba Skala Motivasi Belajar 

 

No KODE 
Skor Soal ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 UC-01 1 3 2 1 3 2 3 3 3 2 2 

2 UC-02 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 

3 UC-03 1 3 2 2 3 2 3 1 2 3 2 

4 UC-04 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 

5 UC-05 4 3 3 4 4 3 4 3 1 3 3 

6 UC-06 2 3 1 3 2 2 3 2 1 2 1 

7 UC-07 1 3 2 3 3 4 3 2 3 2 4 

8 UC-08 2 1 2 3 1 3 2 3 3 2 3 

9 UC-09 2 3 3 2 3 3 3 2 1 2 1 

10 UC-10 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 4 

11 UC-11 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 

12 UC-12 2 1 2 2 1 2 1 1 2 3 1 

13 UC-13 1 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 

14 UC-14 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 1 

15 UC-15 3 3 3 4 2 3 3 3 2 1 4 

16 UC-16 1 2 1 3 3 2 2 3 1 3 2 

17 UC-17 2 2 3 1 2 3 2 3 3 2 3 

18 UC-18 1 2 1 2 3 2 3 2 2 1 2 

19 UC-19 2 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 

20 UC-20 1 3 3 1 2 3 3 2 3 3 2 

21 UC-21 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 
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22 UC-22 3 1 3 2 3 2 1 3 3 2 1 

23 UC-23 2 2 1 2 1 2 3 3 2 3 1 

24 UC-24 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 2 

25 UC-25 2 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 

26 UC-26 1 3 2 3 2 2 1 3 2 3 2 

27 UC-27 2 1 3 2 1 3 2 1 2 2 1 

28 UC-28 3 3 3 4 4 3 2 4 2 3 1 

29 UC-29 2 1 2 3 1 2 1 2 1 3 2 

30 UC-30 2 1 3 2 2 1 3 2 3 1 2 

31 UC-31 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 1 

32 UC-32 2 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 

33 UC-33 3 1 2 2 3 2 1 2 3 2 3 

34 UC-34 1 2 2 4 2 2 3 2 3 4 1 

35 UC-35 2 3 2 2 1 2 2 3 2 4 3 

Validitas 

sigmaX 73 85 81 90 84 86 82 90 82 86 76 

sigmaX2 179 235 209 262 230 226 214 254 214 234 200 

sigmaXY 6249 7319 6872 7615 7150 7268 6964 7622 6964 7249 6453 

Rxy 0,496 0,653 0,455 0,381 0,463 0,499 0,476 0,461 0,476 0,354 0,346 

Rtabel 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 

kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 

Reliabilitas 

Sigma2 0,764 0,816 0,616 0,874 0,811 0,42 0,625 0,645 0,625 0,648 0,999 

Jum Sigma 25,858 
          

SigmaY 205,091 
          

R11 0,9 
          

Rtabel 0,344 
          

kriteria Reliabel 
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No KODE 
Skor Soal ke 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 UC-01 1 2 3 2 1 3 2 2 3 3 1 3 

2 UC-02 2 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 

3 UC-03 3 4 3 3 3 3 1 3 2 3 1 3 

4 UC-04 4 3 3 4 2 4 3 3 2 4 3 3 

5 UC-05 4 4 4 4 1 2 2 3 2 2 2 3 

6 UC-06 3 2 3 1 3 2 2 2 1 3 2 3 

7 UC-07 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 

8 UC-08 2 3 2 3 3 4 2 1 3 3 2 1 

9 UC-09 3 2 1 2 1 2 1 3 1 2 2 1 

10 UC-10 4 4 2 1 4 3 3 2 2 3 2 2 

11 UC-11 2 3 1 2 2 1 2 1 3 1 2 1 

12 UC-12 2 2 1 3 2 1 1 3 2 1 3 1 

13 UC-13 3 2 1 2 1 3 2 1 3 2 1 2 

14 UC-14 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 2 2 

15 UC-15 4 4 4 3 3 2 1 2 1 3 2 3 

16 UC-16 1 1 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 

17 UC-17 1 2 3 2 1 2 3 1 2 1 3 2 

18 UC-18 1 2 1 3 2 1 2 2 1 2 2 1 

19 UC-19 1 2 4 2 3 2 3 3 1 1 4 2 

20 UC-20 3 4 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 

21 UC-21 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 

22 UC-22 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 3 2 

23 UC-23 3 2 2 3 1 3 1 3 1 3 2 3 

 



138 

 

 

24 UC-24 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

25 UC-25 3 2 2 4 3 1 2 1 1 3 1 2 

26 UC-26 2 3 2 1 2 3 3 2 3 3 2 3 

27 UC-27 2 3 1 2 1 2 1 3 1 2 1 3 

28 UC-28 2 4 3 3 2 4 3 2 4 1 3 4 

29 UC-29 2 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 

30 UC-30 3 2 2 3 3 2 2 1 1 2 1 2 

31 UC-31 3 4 4 3 1 3 1 3 4 3 4 3 

32 UC-32 3 2 4 3 2 3 2 3 1 3 1 2 

33 UC-33 1 2 2 2 2 4 1 2 1 3 1 2 

34 UC-34 2 4 2 3 4 2 1 2 1 2 3 2 

35 UC-35 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 

Validitas 

sigmaX 86 99 87 93 79 89 74 77 71 82 77 85 

sigmaX2 242 309 251 273 209 261 178 195 173 216 197 233 

sigmaXY 7342 8462 7527 7893 6694 7652 6309 6593 6052 6967 6570 7312 

Rxy 0,503 0,618 0,678 0,484 0,354 0,597 0,495 0,538 0,407 0,462 0,466 0,661 

Rtabel 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 

kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 

Reliabilitas 

Sigma2 0,877 0,828 0,993 0,74 0,877 0,991 0,616 0,731 0,828 0,685 0,789 0,759 

Jum Sigma 
           

 

SigmaY 
           

 

R11 
           

 

Rtabel 
           

 

Kriteria 
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No KODE 
Skor Soal ke 

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

1 UC-01 3 1 3 3 3 2 3 2 3 1 3 2 

2 UC-02 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 

3 UC-03 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 3 

4 UC-04 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 

5 UC-05 2 3 2 2 3 1 3 3 2 3 2 1 

6 UC-06 2 1 3 1 3 2 3 2 3 3 3 2 

7 UC-07 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 4 2 

8 UC-08 2 3 2 3 2 2 3 2 1 3 1 2 

9 UC-09 2 2 1 3 2 1 2 3 1 3 1 3 

10 UC-10 1 2 3 2 3 1 3 3 3 2 4 2 

11 UC-11 2 2 1 2 1 3 2 1 2 2 3 1 

12 UC-12 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 1 2 

13 UC-13 2 1 3 4 1 2 2 2 1 2 4 2 

14 UC-14 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 

15 UC-15 2 3 1 3 3 2 3 2 3 2 1 2 

16 UC-16 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 

17 UC-17 3 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

18 UC-18 1 3 1 1 3 1 3 2 1 2 2 1 

19 UC-19 2 1 2 4 3 2 2 1 3 2 1 2 

20 UC-20 2 3 2 3 3 1 3 2 1 3 3 3 

21 UC-21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

22 UC-22 3 2 3 1 2 3 2 2 3 3 1 4 

23 UC-23 2 2 3 3 3 3 1 2 1 3 2 3 
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24 UC-24 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 3 

25 UC-25 2 3 1 3 3 1 2 1 3 3 2 1 

26 UC-26 2 3 3 2 1 2 3 2 3 1 3 2 

27 UC-27 3 2 3 1 2 3 2 1 3 2 1 2 

28 UC-28 2 4 4 2 3 2 3 2 2 4 3 2 

29 UC-29 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 

30 UC-30 3 1 2 1 3 2 1 2 1 3 2 3 

31 UC-31 4 2 4 3 4 3 2 2 3 3 4 3 

32 UC-32 3 3 1 4 3 1 1 1 3 2 3 3 

33 UC-33 1 1 3 1 2 1 3 1 2 1 1 2 

34 UC-34 2 2 3 4 2 3 4 2 3 3 2 3 

35 UC-35 2 2 2 3 3 3 4 2 3 2 3 1 

Validitas 

sigmaX 81 79 83 86 90 72 87 76 82 77 76 81 

sigmaX2 203 205 227 244 248 172 237 188 218 220 203 211 

sigmaXY 6849 6755 7086 7334 7624 6095 7332 6493 6995 7072 6569 6838 

Rxy 0,467 0,519 0,490 0,471 0,543 0,352 0,371 0,525 0,509 0,361 0,421 0,353 

Rtabel 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 

Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 

Reliabilitas 

Sigma2 0,444 0,763 0,862 0,934 0,474 0,683 0,593 0,656 0,74 0,526 0,96 0,673 

Jum Sigma 
           

 

SigmaY 
           

 

R11 
           

 

Rtabel 
           

 

Kriteria 
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Lampiran 15 

BLUE PRINT UJI COBA SKALA MOTIVASI BELAJAR 

 

Satuan Pendidikan : SMP 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Jumlah Item  : 40 

 

No Indikator 
No Item 

 Butir favourable Butir Unfavourable 

1. Adanya keinginan berhasil. 8, 16, 4 11, 23, 27 

2. Adanya kebutuhan dalam belajar. 1, 10, 12, 20, 25 2, 5, 18 

3. Adanya cita-cita masa depan. 35 14 

4. Adanya penghargaan dalam 

belajar untuk siswa 

6, 22, 29, 30 3, 26, 32, 34 

5. Adanya kegiatan yang menarik 

dalam kegiatan belajar oleh guru 

7, 28 31, 33 

6. Adanya lingkungan belajar yang 

kondusif 

9, 17, 24 13, 15,19, 21 
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Lampiran 16 

UJI COBA SKALA MOTIVASI BELAJAR 

 

Nama  : ..................................... 

Kelas  : ..................................... 

No Absen : ..................................... 

Pendahuluan 

Sehubungan dengan diadakannya penelitian maka saya sebagai peneliti 

bermaksud mengumpulkan data tentang motivasi belajar untuk menyelesaikan 

penelitian. Peneliti mohon bantuan dari anda untuk mengisi angket dengan 

sejujur-jujurnya. Pengisian angket ini tidak akan mempengaruhi nilai anda. 

Atas bantuan  dan partisipasi yang anda berikan saya ucapkan terima kasih. 

 

Petunjuk pengisian 

4. Pada kuesioner ini terdapat 40 pernyataan dan pertimbangkan setiap 

pernyataan dengan cermat. 

5. Pilih jawaban yang sesuai dengan keadaan anda yang sebenar – benarnya. 

6. Berikan tanda (X) pada jawaban yang anda anggap paling sesuai dengan 

keadaan anda. 

 

Keterangan Pilihan jawaban: 

1 = sangat tidak setuju 

2 = tidak setuju 

3 = setuju 

4 = sangat setuju 

 

Pernyataan 

1. Saya mempergunakan setiap kesempatan yang ada untuk 

belajar matematika. 

2. Saya sering merasa pusing pada saat pelajaran matematika yang 

diajarkan dikelas karena terlalu sulit. 

 

Pilihan Jawaban 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 
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3. Guru tidak memberikan pujian ketika saya mengemukakan 

pendapat. 

4. Saya belajar matematika sampai larut malam kalau ada ulangan. 

5. Saya merasa malu dan takut apabila ingin bertanya kepada guru 

mengenai pelajaran matematika. 

6. Guru memberikan pujian ketika saya mengemukakan pendapat 

pada saat pembelajaran. 

7. Saya senang memperhatikan penjelasan guru tentang materi 

yang diberikan dengan menggunakan CD pembelajaran. 

8. Saya yakin bisa mendapat nilai yang baik bila saya belajar 

sungguh–sungguh. 

9. Kondisi kelas saya selalu nyaman digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

10. Sebelum pelajaran diberikan guru, saya membiasakan terlebih 

dahulu membaca materi tersebut di rumah. 

11. Karena kemampuan saya yang biasa saja, saya tidak yakin 

dapat memperoleh nilai yang bagus. 

12. Saya mengikuti pelajaran matematika dengan perasaan senang. 

13. Saya jarang memakai CD pembelajaran karena di sekolah 

kurang tersedia. 

14. Saya tidak yakin dapat melanjutkan pendidikan saya ke jenjang 

yang lebih tinggi. 

15. Saya ikut mengobrol dengan teman ketika guru menjelaskan 

materi pelajaran. 

16. Saya berusaha dengan keras menyelesaikan tugas rumah yang 

diberikan oleh guru. 

17. Sarana pembelajaran di kelas selalu tersedia. 

18. Saya sering habiskan waktu istirahat sekolah untuk mengobrol 

dengan teman daripada belajar. 

19. Teman-teman saya tidak mau membantu jika saya mengalami 

kesulitan belajar. 

      

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 
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20. Saya selalu mengulang materi pelajaran sepulang sekolah. 

21. Suasana gaduh di kelas membuat saya tidak berkonsentrasi 

belajar. 

22. Saya bangga jika pekerjaan saya mendapat pujian dari guru. 

23. Saya akan menyerah apabila saya benar–benar tidak bisa 

mengerjakan tugas matematika. 

24. Saya dan teman-teman saling membantu saat pembelajaran 

berlangsung di kelas. 

25. Saya selalu mencoba mengemukakan pendapat saat kegiatan 

pembelajaran. 

26. Jika nilai saya jelek, saya merasa malu dengan teman-teman 

sehingga saya selalu ingin memperbaikinya 

27. Saya tidak peduli jika mendapat nilai jelek. 

28. Orang tua saya bangga jika saya mendapat nilai bagus.  

29. Saya memperoleh pujian dari guru ketika saya mendapatkan 

nilai yang bagus. 

30. Saya tidak begitu senang dengan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru. 

31. Saya sering berkunjung ke perpustakaan untuk belajar. 

32. Apapun hasil belajar saya, orang tua saya tidak terlalu peduli. 

33. Guru saya saya cenderung mengajar dengan cara yang biasa 

saja. 

34. Guru saya jarang memberikan komentar terhadap hasil kerja 

saya. 

35. Keinginan saya melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih 

tinggi mempengaruhi semangat belajar saya. 

      

     

 

    

     

 

 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 
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Rekap   skor   yang   diberikan   siswa   terhadap   pernyataan-pernyataan   dalam 

Angket Motivasi Siswa dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Untuk pernyataan positif:  

1 = sangat tidak setuju,  

2 = tidak setuju,  

3 = ragu-ragu,  

4 = setuju, dan  

5 = sangat setuju. 

2. Untuk pernyataan negatif:  

1 = sangat setuju,  

2 = setuju,  

3 = ragu-ragu,  

4 = tidak setuju, dan  

5 = sangat tidak setuju. 

3. Mengitung skor rata-rata gabungan dari pernyataan positif dan negatif tiap 

kondisi, kemudian menentukan katagorinya dengan ketentuan skor rata-rata  

1,00-1,49 = tidak baik,   

1,50-2,49 = kurang baik,   

2,50-3,49 = cukup baik,   

3,50-4,49 = baik, dan  

4,50-5,00 = sangat baik.

13

6 
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Lampiran 17 

SILABUS PENDEKATAN PEMBELAJARAN 

PROBLEM BASED LEARNING 

 

Nama Sekolah   : SMP N 2 Kedungwuni 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII / II 

STANDAR KOMPETENSI 

8. Menentukan konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Contoh Instrumen Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

8.1 Mengide

ntifikasi 

sifat-sifat 

jajargenja

ng, 

persegi 

panjang, 

persegi, 

belah 

1. Persegi 

 Pengertian 

Persegi 

 Sifat-sifat 

Persegi 

Persegi 

panjang 

 Pengertian 

Pendahuluan 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan motivasi 

 

 

Kegiatan Inti 

 Mendiskusikan pengertian 

dan sifat-sifat persegi, 

 Menjelaskan 

pengertian 

dan sifat-

sifat persegi, 

persegi 

panjang dan 

jajargenjang

. 

Jenis: 

 Tugas 

Kelomp

ok 

 PR 

 Ulanga

n. 

 

1. Panjang diagonal-

diagonal sebuah 

persegi adalah (4x – 

15) cm dan (2x + 3) 

cm. Tentukan : 

a. nilai x, 

b. panjang diagonal 

per segi panjang 

tersebut. 

2 x 40 

menit 

 

 

 

Sumber: 

 CD 

pembel

ajaran 

 BSE 

kelas 

VII 

(Mate
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ketupat, 

layang-

layang, 

dan 

trapesium

. 

 

 

Persegi 

Panjang 

 Sifat-sifat 

Persegi 

Panjang 

 

Jajargenjang 

 Pengertian 

jajargenjan

g 

 Sifat-sifat 

jajargenjan

g 

persegi panjang dan 

jajargenjang melalui tanya 

jawab dengan bantuan CD 

interaktif 

 

 

 

 Menerapkan 

sifat-sifat  

persegi, 

persegi 

panjang dan 

jajargenjang 

untuk 

memecahka

n 

permasalaha

n. 

Bentuk 

Instrumen

: 

 Tes 

Tertulis 

(Uraian

). 

 

2. Panjang diagonal-

diagonal sebuah 

persegi panjang 

adalah (4x – 3) cm 

dan (2x + 3) cm. 

Tentukan : 

a. nilai x, 

b. panjang diagonal 

per segi panjang 

tersebut. 

 

 

 

 

 

matika 

Konse

p dan 

Aplika

sinya 

Kelas 

VII) 

 

 

8.2 Menghitu

ng 

keliling 

dan luas 

bangun 

segi 

empat 

serta 

menggun

akannya 

dalam 

pemecaha

n 

masalah.   

Persegi  

 Keliling 

dan luas 

daerah 

persegi 

panjang 

 

Persegi 

Panjang 

 Keliling 

dan luas 

daerah 

persegi 

panjang 

Pendahuluan 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan motivasi 

Kegiatan Inti 

 Menemukan rumus keliling 

serta luas daerah persegi, 

persegi panjang dan 

jajargenjang dengan bantuan 

CD pembelajaran  

 

 Membagi peserta didik ke 

dalam beberapa kelompok 

 Peserta didik berdiskusi 

untuk menemukan 

 Menemukan 

rumus 

keliling 

serta luas 

daerah 

persegi, 

persegi 

panjang dan 

jajargenjang 

 

 Menghitung 

keliling dan 

luas daerah 

persegi, 

Jenis: 

 Tugas 

Kelomp

ok 

 PR 

 Ulanga

n. 

 

Bentuk 

Instrumen

: 

 Tes 

1. Buatlah jajar genjang 

yang luas daerahnya 

sama dengan luas 

daerah persegi dengan 

panjang sisi 6 cm! 

2. Lantai ruang tamu 

Pak Febri berbentuk 

persegi panjang 

dengan ukuran 7m x 

6m. Lantai tersebut 

akan dipasang ubin 

keramik dengan 

ukuran 30 cm x 20 

cm. Jika satu kardus 

keramik berisi 10 

6 x 40 

menit 

 

 

 

 

 

Sumber: 

 CD 

pembel

ajaran 

 Hando

ut 

 BSE 

kelas 

VII 

(Mate

matika 

Konse

p dan 

Aplika
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Jajargenjang 

 Keliling 

dan luas 

daerah 

jajargenjan

g 

penyelesaian permasalahan 

yang berkaitan dengan 

materi keliling dan luas 

daerah persegi, persegi 

panjang dan jajargenjang  

 Peserta didik 

mempresentasikan hasil 

diskusinya, kemudian 

ditanggapi oleh teman 

lainnya 

 Guru memberikan 

penguatan 

Kegiatan Penutup 

 Peserta didik membuat 

simpulan mengenai apa 

yang telah dipelajari 

 Guru memberikan PR 

persegi 

panjang dan 

jajargenjang 

 

 Menggunak

an rumus 

keliling dan 

luas daerah 

persegi, 

persegi 

panjang dan 

jajargenjang 

dalam 

menyelesaik

an masalah. 

Tertulis 

(Uraian

). 

ubin harganya Rp 

60.000,00 maka 

berapakah biaya yang 

dikeluarkan Pak Febri 

untuk membeli 

keramik agar seluruh 

lantai dapat dipasangi 

ubin? 

3. Panjang alas suatu 

jajar genjang = 4y cm 

dan tinggi-nya = 3y 

cm. Jika luas jajar-

genjang itu 192 cm², 

tentukan panjang alas 

dan tinggi jajar 

genjang itu! 

sinya 

Kelas 

VII) 

 

  

 Semarang,   April 2012 

 Peneliti 

 

 

 Indra Adi Nugroho 

 NIM 4101408177 
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Lampiran 18 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PERTEMUAN I KELAS EKSPERIMEN 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Kedungwuni 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VII/ Genap 

Tahun Ajaran : 2011/2012 

Materi Pembelajaran : Segiempat 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit  

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami konsep segi empat serta menentukan ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

1. Mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, 

jajargenjang, belah ketupat, dan layang-layang. 

2. Menghitung keliling dan luas bangun segi empat serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah. 

C. Indikator 

1. Menjelaskan pengertian persegi. 

2. Menyebutkan sifat-sifat persegi. 

3. Menemukan rumus luas daerah dan keliling persegi. 

4. Menghitung luas daerah dan keliling persegi. 

5. Menggunakan rumus luas daerah dan keliling persegi untuk 

menyelesaikan soal. 
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D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu: 

1. menjelaskan pengertian persegi; 

2. menyebutkan sifat-sifat persegi; 

3. menemukan rumus luas daerah dan keliling persegi;  

4. menghitung luas daerah dan keliling persegi; dan 

5. menggunakan rumus luas daerah dan keliling persegi untuk menyelesaikan 

soal. 

E. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian dan sifat-sifat persegi 

Menurut Clemens (1984), persegi adalah suatu persegi panjang yang keempat 

sisinya sama panjang. 

Sifat-sifat persegi adalah sebagai berikut 

1. Semua sifat persegi panjang merupakan sifat persegi. 

2. Suatu persegi dapat menempati bingkainya dengan delapan cara. 

3. Semua sisi persegi adalah sama panjang. 

4. Sudut-sudut suatu persegi dibagi dua sama besar oleh diagonal-

diagonalnya. 

5. Diagonal-diagonal persegi saling berpotongan sama panjang membentuk 

sudut siku-siku. 
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2. Luas dan Keliling Persegi 

Perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

Tulis s : ukuran sisi persegi, 

K : ukuran kelilig persegi, dan 

A : ukuran luas persegi. 

 Jelas sK  4 dan 
2sssA  . 

F. Model Pembelajaran 

Pendekatan: Problem Based Learning berbantuan CD pembelajaran 

Model pembelajaran: Problem Based Learning 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal: 5 menit 

a. Guru membuka pelajaran dengan memberi salam peserta didik 

kemudian mempersilakan berdoa. 

b. Guru mempersiapkan kondisi fisik dan kondisi psikis peserta didik 

dengan menanyakan kabar serta kehadiran peserta didik. 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai serta 

memberikan motivasi dalam mempelajari materi segiempat. 

d. Guru memberi pertanyaan-pertanyaan apersepsi tentang sudut dan 

garis. 

 

Gambar 2.7 

A 

D 

B 

C 

s 
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2. Kegiatan Inti: 70 menit 

Fase 1: Mengorientasikan peserta didik pada masalah. 

a. Guru meminta peserta didik untuk memberikan contoh benda-benda di 

sekitar yang memiliki bentuk model segiempat. (Eksplorasi) 

b. Dengan menggunakan CD pembelajaran, peserta didik dapat 

menyebutkan pengertian dan sifat-sifat persegi. (Ekplorasi) 

c. Guru meminta peserta didik menyebutkan rumus luas daerah dan 

keliling persegi. 

Fase 2: Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar 

a. Guru meminta peserta didik untuk membentuk kelompok 

beranggotakan 4 orang. 

b. Guru memberikan instruksi apa yang harus dilakukan peserta didik 

dalam kelompok. 

c. Guru memberikan permasalahan yang berkaitan dengan sifat-sifat, 

keliling, dan luas daerah persegi.  

Fase 3: Membimbing pemecahan masalah 

a. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mendiskusikan dengan rekan dalam kelompoknya mengenai solusi 

menyelesaikan masalah tersebut. (Elaborasi) 

b. Guru berkeliling untuk melihat apa yang telah dikerjakan peserta didik 

dan membantu kelompok yang mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan masalah yang diberikan. (Konfirmasi) 
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Fase 4: Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya 

a. Guru meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusi mengenai solusi menyelesaikan masalah. (Elaborasi) 

b. Kelompok yang lain menyimak presentasi kemudian mengajukan 

pertanyaan atau pendapat tentang presentasi dari kelompok yang 

mempresentasikan hasil diskusinya. (Elaborasi) 

Fase 5: Mengevaluasi Proses Penyelesaian Masalah 

Guru memberikan konfirmasi mengenai presentasi yang dilakukan oleh 

peserta didik. (Konfirmasi) 

3. Kegiatan Penutup: 5 menit 

a. Guru meminta salah satu peserta didik menyimpulkan apa yang telah 

dipelajari. 

b. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik. 

c. Guru memberikan pekerjaan rumah kepada peserta didik. 

d. Guru memberikan informasi materi berikutnya adalah persegi panjang. 

H. Alat  dan Sumber Belajar 

1. Media /Alat : Papan tulis, whiteboard, boardmarker, latihan soal, CD 

pembelajaran,. 

2. Sumber Belajar : Matematika Konsep dan Aplikasinya untuk Kelas VII 

SMP dan MTs oleh Dewi Nurharini dan Tri Wahyuni. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional, 2008. 
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I. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, dan diskusi. 

J. Penilaian  

Jenis penilaian  : Latihan Soal 

Contoh instrumen  : terlampir  

 

 

 

Semarang,      Mei 2012 

Mengetahui,       

Guru Mata Pelajaran Matematika, Peneliti, 

 

 

Mohammad Zaki, S.Pd Indra Adi Nugroho 

NIP NIM 4101408177 
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Latihan Soal 

 

1. Adakah persegi yang luas daerahnya = kelilingnya? Jika ada, berapakah 

panjang sisinya?  

2. Sebidang lantai berbentuk persegi panjang dengan ukuran 2,8 m x 3,2 m 

akan ditutupi keramik persegi berukuran 40 cm x 40 cm. Berapakah 

banyak keramik yang diperlukan? 
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Kunci Jawaban 

 

1. Adakah persegi yang luas daerahnya = kelilingnya? Jika ada, berapakah 

panjang sisinya? 

Penyelesaian: 

Tulis s: ukuran sisi persegi, 

K: ukuran keliling persegi, dan 

A: ukuran luas persegi. 

Jelas A = K 

ss 42   

s

s
s

42   

 s = 4. 

Jadi persegi yang luas daerahnya sama dengan kelilingnya adalah persegi 

dengan ukuran sisi 4 cm. 

 

2. Sebidang lantai berbentuk persegi panjang dengan ukuran 2,8 m x 3,2 m 

akan ditutupi keramik persegi berukuran 40 cm x 40 cm. Berapakah 

banyak keramik yang diperlukan? 

Penyelesaian: 

Tulis p : ukuran sisi persegi,  

q : ukuran luas persegi,  

r  : ukuran panjang persegi panjang, 
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l  : ukuran lebar persegi panjang,  

t : ukuran luas persegi panjang, dan 

u : banyak keramik yang diperlukan. 

Dipunyai p = 40 cm = 0,4 m, r = 2,8 m, dan s = 3,2 m. 

Jelas 16,0)4,0( 22  sq  

96,82,38,2  srt  

Jelas 56
16,0

96,8


q

t
u  

Jadi banyak keramik yang diperlukan adalah 56 buah keramik. 
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Lampiran 19 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PERTEMUAN II KELAS EKSPERIMEN 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Kedungwuni 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VII/ Genap 

Tahun Ajaran : 2011/2012 

Materi Pembelajaran : Segiempat 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit  

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami konsep segi empat serta menentukan ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

1. Mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, 

jajargenjang, belah ketupat, dan layang-layang. 

2. Menghitung keliling dan luas bangun segi empat serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah. 

C. Indikator 

1. Menjelaskan pengertian persegi panjang. 

2. Menyebutkan sifat-sifat persegi panjang. 

3. Menemukan rumus luas daerah dan keliling persegi panjang. 

4. Menghitung luas daerah dan keliling persegi panjang. 
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5. Menggunakan rumus luas daerah dan keliling persegi panjang untuk 

menyelesaikan soal. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu: 

1. menjelaskan pengertian persegi; 

2. menyebutkan sifat-sifat persegi; 

3. menemukan rumus luas daerah dan keliling persegi panjang;  

4. menghitung luas daerah dan keliling persegi panjang; dan 

5. menggunakan rumus luas daerah dan keliling persegi panjang untuk 

menyelesaikan soal. 

E. Materi Pembelajaran 

Persegi panjang 

1. Pengertian dan sifat-sifat persegi panjang 

Menurut Clemens (1984), persegi panjang adalah suatu jajargenjang 

yang keempat sudutnya siku-siku. Sifat-sifat persegi panjang adalah sebagai 

berikut. 

a. Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. 

b. Keempat sudutnya sama besar masing-masing 90 derajat. 

c. Diagonal-diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan 

membagi dua sama panjang 

d.  Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 4 cara 
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2. Keliling dan Luas Persegi Panjang 

Perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

 

Tulis p : ukuran panjang persegi panjang, 

l : ukuran lebar persegi panjang, 

K : ukuran keliling persegi panjang, dan 

A : ukuran luas persegi panjang.   

Jelas  )2 lpK   dan lpA  . 

F. Model Pembelajaran 

Pendekatan: Problem Based Learning berbantuan CD pembelajaran 

Model pembelajaran: Problem Based Learning 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal: 5 menit 

a. Guru membuka pelajaran dengan memberi salam peserta didik 

kemudian mempersilakan berdoa. 

b. Guru mempersiapkan kondisi fisik dan kondisi psikis peserta didik 

dengan menanyakan kabar serta kehadiran peserta didik. 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai serta 

memberikan motivasi dalam mempelajari materi segiempat. 

d. Guru memberi pertanyaan-pertanyaan apersepsi tentang persegi. 

A 

D 

B 

C 

Gambar 2.6 



157 

 

 

2. Kegiatan Inti: 70 menit 

Fase 1: Mengorientasikan peserta didik pada masalah. 

a. Guru meminta peserta didik untuk memberikan contoh benda-benda di 

sekitar yang memiliki bentuk model persegi panjang. (Eksplorasi) 

b. Dengan menggunakan CD pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan 

pengertian dan sifat-sifat persegi panjang. (Ekplorasi) 

c. Dengan menggunakan CD interaktif, peserta didik dapat rumus keliling 

dan luas daerah persegi panjang. (Ekplorasi) 

Fase 2: Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar 

a. Guru meminta peserta didik untuk membentuk kelompok 

beranggotakan 4 orang. 

b. Guru memberikan instruksi apa yang harus dilakukan peserta didik 

dalam kelompok. 

c. Guru memberikan permasalahan yang berkaitan dengan sifat-sifat, 

keliling, dan luas daerah persegi panjang.  

Fase 3: Membimbing pemecahan masalah 

a. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mendiskusikan dengan rekan dalam kelompoknya mengenai solusi 

menyelesaikan masalah tersebut. (Elaborasi) 

b. Guru berkeliling untuk melihat apa yang telah dikerjakan peserta didik 

dan membantu kelompok yang mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan masalah yang diberikan. (Konfirmasi) 

Fase 4: Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya 
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a. Guru meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusi mengenai solusi menyelesaikan masalah. (Elaborasi) 

b. Kelompok yang lain menyimak presentasi kemudian mengajukan 

pertanyaan atau pendapat tentang presentasi dari kelompok yang 

mempresentasikan hasil diskusinya. (Elaborasi) 

Fase 5: Mengevaluasi Proses Penyelesaian Masalah 

Guru memberikan konfirmasi mengenai presentasi yang dilakukan oleh 

peserta didik. (Konfirmasi) 

3. Kegiatan Penutup: 5 menit 

a. Guru meminta salah satu peserta didik menyimpulkan apa yang telah 

dipelajari. 

b. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik. 

c. Guru memberikan pekerjaan rumah kepada peserta didik. 

d. Guru memberikan informasi materi berikutnya adalah jajargenjang. 

H. Alat  dan Sumber Belajar 

1. Media /Alat : Papan tulis, whiteboard, boardmarker, latihan soal, CD 

pembelajaran. 

2. Sumber Belajar : Matematika Konsep dan Aplikasinya untuk Kelas VII 

SMP dan MTs oleh Dewi Nurharini dan Tri Wahyuni. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008. 

I. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, dan diskusi. 
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J. Penilaian  

Jenis penilaian  : latihan soal dan ulangan 

Contoh instrumen : terlampir  

Semarang,      Mei 2012 

Mengetahui,       

Guru Mata Pelajaran Matematika, Peneliti, 

 

 

Mohamad Zaki S.Pd Indra Adi Nugroho 

NIP NIM 4101408177 
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Latihan Soal 

1. Adi ingin membuat sebuah model bangun persegi panjang dengan 

menggunakan tali. Panjang tali yang ia punya sepanjang 20 m. Jika ukuran 

panjang dan lebar persegi panjang merupakan bilangan asli, berapa macam 

model persegi panjang yang dapat dibuat? 

2. Diketahui sebuah persegi dengan ukuran sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Buatlah sebuah bangun persegi panjang yang luas daerahnya sama dengan 

luas daerah bangun persegi di atas dan tentukan ukuran keliling persegi 

panjang tersebut jika panjang dan lebar persegi panjang merupakan bilangan 

asli! 

 

6 cm 
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Kunci Jawaban 

1. Adi ingin membuat sebuah model bangun persegi panjang dengan 

menggunakan tali. Panjang tali yang ia punya sepanjang 20 m. Jika ukuran 

panjang dan lebar persegi panjang merupakan bilangan asli, tentukan ukuran 

model persegi panjang yang dapat dibuat! 

Penyelesaian: 

Tulis a: ukuran lebar persegi panjang,  

b: ukuran panjang persegi panjang, dan 

x: ukuran keliling persegi panjang. 

Jelas x = 20 

  202  ba  

10 ba  

Nilai a dan b yang mungkin: 

A B a+b 

1 9 10 

2 8 10 

3 7 10 

4 6 10 

5 5 10 
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Jadi, dengan menggunakan tali sepanjang 20 m dapat dibuat 5 macam 

model persegi panjang. 

2. Diketahui sebuah persegi dengan ukuran sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buatlah sebuah bangun persegi panjang yang luas daerahnya sama dengan 

luas daerah bangun persegi di atas dan tentukan ukuran keliling persegi 

panjang tersebut jika panjang dan lebar persegi panjang merupakan bilangan 

asli! 

Penyelesaian: 

Tulis a : ukuran panjang persegi panjang,  

b : ukuran lebar persegi panjang,  

s : ukuran sisi persegi,  

K: keliling persegi panjang, 

x : ukuran luas persegi, dan 

y : ukuran luas persegi panjang. 

Dipunyai s = 6. 

Jelas .36622  sx   

Sehingga ditemukan 4 pilihan jawaban. 

Dipunyai x = y = 36. 

 Pilih a = 9. 

Jelas y = ab. 

b936  . 

4 b . 

Jadi dapat dibangun sebuah bangun persegi panjang dengan ukuran panjang 

9 cm dan ukuran lebar 4 cm sehingga bangun persegi panjang tersebut 

memiliki luas daerah yang sama dengan luas daerah persegi dengan sisi 6 

cm. 

 

 Pilih a = 12. 

6 cm 
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Jelas y = 36. 

36 ab . 

3612  b . 

3 b . 

Jadi dapat dibangun sebuah bangun persegi panjang dengan ukuran panjang 

12 cm dan ukuran lebar 3 cm sehingga bangun persegi panjang tersebut 

memiliki luas daerah yang sama dengan luas daerah persegi dengan sisi 6 

cm. 

 

 Pilih a = 18. 

Jelas y = 36. 

36 ab . 

3618  b . 

2 b . 

Jadi dapat dibangun sebuah bangun persegi panjang dengan ukuran panjang 

18 cm dan ukuran lebar 2 cm sehingga bangun persegi panjang tersebut 

memiliki luas daerah yang sama dengan luas daerah persegi dengan sisi 6 

cm. 

 

 Pilih a = 36. 

Jelas y = 36. 

36 ab . 

3636  b . 

1 b . 

Jadi dapat dibangun sebuah bangun persegi panjang dengan ukuran panjang 

36 cm dan ukuran lebar 1 cm sehingga bangun persegi panjang tersebut 

memiliki luas daerah yang sama dengan luas daerah persegi dengan sisi 6 

cm. 
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Lampiran 20 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PERTEMUAN III KELAS EKSPERIMEN 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Kedungwuni 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VII/ Genap 

Tahun Ajaran : 2011/2012 

Materi Pembelajaran : Segiempat 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit  

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami konsep segi empat serta menentukan ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

1. Mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, 

jajargenjang, belah ketupat, dan layang-layang. 

2. Menghitung keliling dan luas bangun segi empat serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah. 

C. Indikator 

1. Menjelaskan pengertian jajargenjang. 

2. Menyebutkan sifat-sifat jajargenjang. 

3. Menemukan rumus luas daerah dan keliling jajargenjang. 

4. Menghitung luas daerah dan keliling jajargenjang. 

5. Menggunakan rumus luas daerah dan keliling jajargenjang untuk 

menyelesaikan soal. 
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D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu: 

1. menjelaskan pengertian jajargenjang; 

2. menyebutkan sifat-sifat jajargenjang; 

3. menemukan rumus luas daerah dan keliling jajargenjang;  

4. menghitung luas daerah dan keliling jajargenjang; dan 

5. menggunakan rumus luas daerah dan keliling jajargenjang untuk 

menyelesaikan soal. 

E. Materi Pembelajaran 

a. Pengertian dan sifat-sifat jajargenjang 

Menurut Clemens (1984), jajargenjang adalah suatu segiempat yang 

sepasang-sepasang sisinya sama panjang dan sejajar serta sudut-sudut yang 

berhadapan sama besar. 

Berikut ini adalah sifat-sifat jajargenjang. 

1. Sepasang-sepasang sisinya.sama panjang dan sejajar. 

2. Pada setiap jajargenjang sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 

3.   Diagonal-diagonalnya saling berpotongan dan membagi dua sama 

panjang. 

4. Pada setiap jajargenjang jumlah dua sudut yang berdekatan adalah 180
0
.  



166 

 

 

b. Keliling dan Luas Jajargenjang 

Perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

Tulis a  : ukuran panjang sisi AB pada jajargenjang, 

b  : ukuran panjang sisi BC pada jajargenjang, 

K  : keliling jajargenjang, dan 

Jelas )(2 baK  . 

Untuk menentukan luas jajargenjang, lakukan langkah berikut. 

a. Buatlah jajargenjang dan berilah sebuah garis tinggi pada jajargenjang.  

b. Berilah ukuran alas dan ukuran tinggi pada jajargenjang tersebut. 

Tulis a : ukuran alas jajargenjang dan  

t  : ukuran tinggi jajargenjang.  

Terbentuklah gambar berikut. 

 

 

 

 

c. Guntinglah jajargenjang pada gambar 2.2 menurut garis tinggi yang telah 

dibuat.  

 

 

B A 

b 

Gambar 2.1 

E 

D C 

B A a 

t 

Gambar 2.2 

Gambar 2.4 

B 

C a 

E 

t 

D 

Gambar 2.3 

D 

A 

t 

E 

a  

D C 
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d. Bentuklah sebuah persegi panjang dengan menggunakan potongan yang 

ada sehingga terbentuk seperti pada gambar 2.5. 

 

 

 

 

e. Berdasarkan hukum kekekalan luas, maka luas daerah jajargenjang pada 

gambar 2.2 sama dengan luas daerah persegi panjang pada gambar 2.5. 

f. Tulis p: ukuran panjang persegi panjang,  

 l: ukuran lebar persegi panjang, dan 

A: ukuran luas persegi panjang. 

Dipunyai p = a dan l = t. 

Jelas A = p x l = a x t 

g. Simpulan: A = a x t, dengan a: ukuran alas jajargenjang dan t: ukuran 

tinggi jajargenjang. 

Jadi, luas jajargenjang yang disimbolkan dengan A dengan ukuran alas a 

dan ukuran tinggi t dapat dirumuskan A = a x t. 

F. Model Pembelajaran 

Pendekatan: Problem Based Learning berbantuan CD pembelajaran 

Model pembelajaran: Problem Based Learning 

B 

C a 

E 

D 

Gambar 2.5 

A 

t 
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G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal: 5 menit 

a. Guru membuka pelajaran dengan memberi salam peserta didik kemudian 

mempersilakan berdoa. 

b. Guru mempersiapkan kondisi fisik dan kondisi psikis peserta didik dengan 

menanyakan kabar serta kehadiran peserta didik. 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai serta 

memberikan motivasi dalam mempelajari materi segiempat. 

d. Guru memberi pertanyaan-pertanyaan apersepsi tentang persegi panjang. 

2. Kegiatan Inti: 70 menit 

Fase 1: Mengorientasikan peserta didik pada masalah. 

a. Guru meminta peserta didik untuk memberikan contoh benda-benda di 

sekitar yang memiliki bentuk model jajargenjang. (Eksplorasi) 

b. Dengan menggunakan CD pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan 

pengertian dan sifat-sifat jajargenjang. (Ekplorasi) 

c. Dengan menggunakan CD pembelajaran, peserta didik dapat menemukan 

rumus luas daerah dan keliling jajargenjang. (Ekplorasi) 

Fase 2: Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar 

a. Guru meminta peserta didik untuk membentuk kelompok beranggotakan 4 

orang. 

b. Guru memberikan instruksi apa yang harus dilakukan peserta didik dalam 

kelompok. 
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c. Guru memberikan permasalahan yang berkaitan dengan sifat-sifat, 

keliling, dan luas daerah jajargenjang.  

 

Fase 3: Membimbing pemecahan masalah 

a. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendiskusikan 

dengan rekan dalam kelompoknya mengenai solusi menyelesaikan masalah 

tersebut. (Elaborasi) 

b. Guru berkeliling untuk melihat apa yang telah dikerjakan peserta didik dan 

membantu kelompok yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

masalah yang diberikan. (Konfirmasi) 

Fase 4: Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya 

a. Guru meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi 

mengenai solusi menyelesaikan masalah. (Elaborasi) 

b. Kelompok yang lain menyimak presentasi kemudian mengajukan 

pertanyaan atau pendapat tentang presentasi dari kelompok yang 

mempresentasikan hasil diskusinya. (Elaborasi) 

Fase 5: Mengevaluasi Proses Penyelesaian Masalah 

Guru memberikan konfirmasi mengenai presentasi yang dilakukan oleh peserta 

didik. (Konfirmasi) 

3. Kegiatan Penutup: 5 menit 

a. Guru meminta salah satu peserta didik menyimpulkan apa yang telah 

dipelajari. 

b. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik. 
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c. Guru memberikan pekerjaan rumah kepada peserta didik. 

H. Alat  dan Sumber Belajar 

1. Media /Alat : Papan tulis, whiteboard, boardmarker, latihan soal, CD 

pembelajaran. 

2. Sumber Belajar : Matematika Konsep dan Aplikasinya untuk Kelas VII 

SMP dan MTs oleh Dewi Nurharini dan Tri Wahyuni. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008. 

I. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, dan diskusi. 

J. Penilaian  

Jenis penilaian: latihan soal dan ulangan 

Contoh instrumen : terlampir  

 

Semarang,      Mei 2012 

Mengetahui,       

Guru Mata Pelajaran Matematika, Peneliti, 

 

 

Mohammad Zaki, S.Pd Indra Adi Nugroho 

NIP NIM 4101408177 



171 

 

 

Latihan Soal 

1. Suatu benda lempengan berbentuk jajargenjang dengan perbandingan 

ukuran alas dan tingginya adalah 3:2. Apabila benda tersebut mempunyai 

luas 150 cm
2
, berapakah ukuran alas benda tersebut? 

2. Pak Karyo mempunyai sawah berbentuk jajargenjang dengan alas 80 m 

dan tinggi 15 m. Sawah tersebut akan ditanami padi dan pak Karyo telah 

menyewa pekerja sebanyak 20 orang. Jika waktu yang diperlukan setiap 

pekerja untuk menanam padi tiap 1 m
2
 adalah 10 menit. Berapa waktu 

(dalam jam) yang diperlukan untuk menyelesaikan menanam padi di 

sawah tersebut apabila 20 pekerja bekerja dengan kecepatan yang sama? 
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Kunci Jawaban 

1. Suatu benda lempengan berbentuk jajargenjang dengan perbandingan ukuran 

alas dan tingginya adalah 3:2. Apabila benda tersebut mempunyai luas 150 

cm
2
, berapakah ukuran alas benda tersebut? 

Penyelesaian: 

Tulis a : ukuran alas jajargenjang,  

t : ukuran tinggi jajargenjang, dan  

x : ukuran luas jajargenjang 

Dipunyai x = 150 dan 
2

3

2

3 t
a

t

a
 . 

Jelas tax   

150
2

3
 t

t
 

150
2

3 2


t

 

1002  t  

10 t  

Jelas 
2

3


t

a
 

2

3

10


a
 

1510
2

3
 a  

Jadi ukuran alas benda tersebut 15 cm. 
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2. Pak Karyo mempunyai sawah berbentuk jajargenjang dengan alas 80 m dan 

tinggi 15 m. Sawah tersebut akan ditanami padi dan pak Karyo telah 

menyewa pekerja sebanyak 20 orang. Jika waktu yang diperlukan setiap 

pekerja untuk menanam padi tiap 1 m
2
 adalah 10 menit. Berapa waktu (dalam 

jam) yang diperlukan untuk menyelesaikan menanam padi di sawah tersebut 

apabila 20 pekerja bekerja dengan kecepatan yang sama? 

Penyelesaian: 

Tulis a : ukuran alas jajargenjang,  

t : ukuran tinggi jajargenjang,  

x : ukuran luas jajargenjang, dan  

Dipunyai a = 80 dan t = 15. 

Jelas x = a x t = 80 x 15 = 1.200. 

Tulis n: jumlah pekerja  

y : waktu yang diperlukan untuk menenam hingga selesai, dan 

w: waktu yang diperlukan untuk menanam padi tiap 1 m
2
. 

Dipunyai n=20 dan w=10. 

Jelas 
w

n
xy   

y = 1.200 x 
20

10
  

= 600 menit 

= 10 jam 

Jadi waktu yang dibutuhkan oleh kedua puluh pekerja adalah 10 jam. 
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Lampiran 21 

UJI NORMALITAS  

DATA TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIK 

 

Hipotesis: 

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Ha : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan: 

L0 = max | F(zi) – S(zi) | 

Kriteria pengujian: 

Ho diterima jika L0 < Ltabel 

Perhitungan: 

No. Xi Zi F(Zi) S(Zi) [F(Zi) - S(Zi)] 

1 40 -1,98 0,0239 0,056338028 0,032438028 

2 40 -1,98 0,0239 0,056338028 0,032438028 

3 40 -1,98 0,0239 0,056338028 0,032438028 

4 40 -1,98 0,0239 0,056338028 0,032438028 

5 50 -1,31 0,0951 0,112676056 0,017576056 

6 50 -1,31 0,0951 0,112676056 0,017576056 

7 50 -1,31 0,0951 0,112676056 0,017576056 

8 50 -1,31 0,0951 0,112676056 0,017576056 

9 55 -0,97 0,166 0,169014085 0,003014085 

10 55 -0,97 0,166 0,169014085 0,003014085 

11 55 -0,97 0,166 0,169014085 0,003014085 

12 55 -0,97 0,166 0,169014085 0,003014085 

13 56 -0,90 0,1841 0,225352113 0,041252113 

14 56 -0,90 0,1841 0,225352113 0,041252113 

15 56 -0,90 0,1841 0,225352113 0,041252113 

16 56 -0,90 0,1841 0,225352113 0,041252113 

17 58 -0,77 0,2206 0,281690141 0,061090141 

18 58 -0,77 0,2206 0,281690141 0,061090141 

19 58 -0,77 0,2206 0,281690141 0,061090141 

20 58 -0,77 0,2206 0,281690141 0,061090141 

21 60 -0,63 0,2643 0,323943662 0,059643662 
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22 60 -0,63 0,2643 0,323943662 0,059643662 

23 60 -0,63 0,2643 0,323943662 0,059643662 

24 62 -0,50 0,3085 0,38028169 0,07178169 

25 62 -0,50 0,3085 0,38028169 0,07178169 

26 62 -0,50 0,3085 0,38028169 0,07178169 

27 62 -0,50 0,3085 0,38028169 0,07178169 

28 64 -0,36 0,3594 0,422535211 0,063135211 

29 64 -0,36 0,3594 0,422535211 0,063135211 

30 64 -0,36 0,3594 0,422535211 0,063135211 

31 69 -0,02 0,492 0,450704225 0,041295775 

32 69 -0,02 0,492 0,450704225 0,041295775 

33 70 0,04 0,516 0,577464789 0,061464789 

34 70 0,04 0,516 0,577464789 0,061464789 

35 70 0,04 0,516 0,577464789 0,061464789 

36 70 0,04 0,516 0,577464789 0,061464789 

37 70 0,04 0,516 0,577464789 0,061464789 

38 70 0,04 0,516 0,577464789 0,061464789 

39 70 0,04 0,516 0,577464789 0,061464789 

40 70 0,04 0,516 0,577464789 0,061464789 

41 70 0,04 0,516 0,577464789 0,061464789 

42 72 0,18 0,5714 0,633802817 0,062402817 

43 72 0,18 0,5714 0,633802817 0,062402817 

44 72 0,18 0,5714 0,633802817 0,062402817 

45 72 0,18 0,5714 0,633802817 0,062402817 

46 74 0,32 0,6255 0,676056338 0,050556338 

47 74 0,32 0,6255 0,676056338 0,050556338 

48 74 0,32 0,6255 0,676056338 0,050556338 

49 75 0,38 0,648 0,718309859 0,070309859 

50 75 0,38 0,648 0,718309859 0,070309859 

51 75 0,38 0,648 0,718309859 0,070309859 

52 78 0,59 0,7224 0,732394366 0,009994366 

53 80 0,72 0,7642 0,76056338 0,00363662 

54 80 0,72 0,7642 0,76056338 0,00363662 

55 82 0,86 0,8051 0,774647887 0,030452113 

56 85 1,06 0,8554 0,802816901 0,052583099 

57 85 1,06 0,8554 0,802816901 0,052583099 

58 88 1,26 0,8962 0,816901408 0,079298592 

59 90 1,40 0,9192 0,929577465 0,010377465 

60 90 1,40 0,9192 0,929577465 0,010377465 

61 90 1,40 0,9192 0,929577465 0,010377465 

62 90 1,40 0,9192 0,929577465 0,010377465 

63 90 1,40 0,9192 0,929577465 0,010377465 
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64 90 1,40 0,9192 0,929577465 0,010377465 

65 90 1,40 0,9192 0,929577465 0,010377465 

66 90 1,40 0,9192 0,929577465 0,010377465 

67 92 1,53 0,937 0,971830986 0,034830986 

68 92 1,53 0,937 0,971830986 0,034830986 

69 92 1,53 0,937 0,971830986 0,034830986 

70 95 1,73 0,9582 1 0,0418 

71 95 1,73 0,9582 1 0,0418 

Jumlah 4923 
    Rata-rata 69,3380282 
    S 14,792801 
     

Diperoleh L0 = 0,07929859. 

Untuk   = 5% dan n = 71, didapat Ltabel = 0,10514885. 

Jelas L0 = 0,07929859 < 0,10514885 = Ltabel. 

Karena L0 < Ltabel, maka data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 22 

UJI HOMOGENITAS 

DATA NILAI ULANGAN HARIAN MATERI SEGIEMPAT 

 

Hipotesis : 

 (kedua kelas mempunyai varians yang sama) 

 (kedua kelas mempunyai varians yang berbeda) 

 

Pengujian Hipotesis: 

Untuk menguji kesamaan dua varians data digunakan uji bartlett dengan rumus: 

     
22 log110ln

ii snB  

 

Kriteria pengujian: 

Ho diterima apabila 
2 hitung < 

2 tabel. 

Dari data hasil penelitian diperoleh: 

No Kelas 7A Kelas 7C 

1 88 56 

2 90 62 

3 80 80 

4 69 50 

5 70 70 

6 75 40 

7 90 70 

8 70 40 

9 74 64 
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10 70 62 

11 58 58 

12 72 62 

13 92 70 

14 75 60 

15 85 55 

16 78 55 

17 95 60 

18 70 55 

19 50 55 

20 90 70 

21 72 64 

22 85 64 

23 50 56 

24 74 50 

25 92 70 

26 90 40 

27 90 62 

28 72 72 

29 82 60 

30 90 56 

31 95 90 

32 75 92 

33 40 90 

34 69 58 

35 74 58 

36 
 

56 

Jumlah 2691 2232 
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HARGA-HARGA YANG PERLU UNTUK UJI BARTLETT 

H0 : σ1
2
 = σ2

2
 = σ3

2
 

Kelas N Dk 1/dk si
2
 dksi

2
 log si

2
 (dk) log si

2
 

7A 35 34 0,0294118 177,1042 6021,5429 2,2482289 76,4397814 

7C 36 35 0,0285714 153,2571 5364 2,1854207 76,4897254 

Jumlah 71 69 0,0579832 330,3613 11385,543 4,4336496 152,929507 

 

s
2 

= 165,00787, Log s
2
 = 2,2175047, B = 153,00782, 

2 hitung = 0,1803251. 

Untuk  = 5% dengan dk = 2 – 1 = 1, diperoleh )1(95,0
2  = 3,84. 

Karena 
2 hitung = 0,1803251 < 3,84 = 

2 tabel, maka Ho diterima. 

Jadi tidak ada perbedaan varians antara kedua kelas tersebut atau kedua kelas homogen. 

 

Rata-rata 76,885714 62 

si
2
 177,1042 153,25714 
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Lampiran 23 

UJI KETUNTASAN BELAJAR INDIVIDUAL 

Hipotesis : 

69:0 H  (belum mencapai ketuntasan belajar) 

69:1 H  (telah mencapai ketuntasan belajar) 

Uji Hipotesis : 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus : 

 

terima  jika  1tt  dan tolak  untuk  1tt . 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh : 

Sumber Variasi Nilai 

Jumlah 

n 

  

Standar Deviasi 

2691 

35 

76,88571 

13,30805 

 

  

35

30805,13

6988571,76 
t  

= 3,505586. 

Pada  dengan  dk = 35 – 1 = 34 diperoleh t(0,95)(34) = 2,03. 

Karena thitung = 3,505586 > ttabel = 2,03, maka  ditolak. 

Kesimpulan : Rata-rata kemampuan berpikir kreatif peserta didik kelas eksperimen pada sub 

materi segiempat telah mencapai ketuntasan belajar. 
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Lampiran 24 

UJI PROPORSI KETUNTASAN BELAJAR 

Hipotesis: 

H0 : 75,0  (proporsi peserta didik yang tuntas belajar sekurang-kurangnya 75% berarti 

model pembelajaran PBL berbantuan student worksheet mencapai ketuntasan 

yang diinginkan yaitu telah memenuhi KKM sebesar   75%). 

H1 : 75,0  (proporsi peserta didik yang tuntas belajar kurang dari 75% berarti model 

pembelajaran PBL berbantuan student worksheet belum mencapai ketuntasan 

yang diinginkan yaitu telah memenuhi KKM sebesar < 75%) 

Rumus yang digunakan adalah: 

 

Kriteria pengujian: 

Tolak  jika  5,0zz dimana  didapat dari daftar distribusi normal baku dengan 

peluang  Terima  untuk  yang lain. 

Perhitungan: 

x = 31 dan n = 35. 

Diperoleh 

85421,1

35

)75,01(75,0

75,0
35

31






z  

Dengan taraf α = 5%, diperoleh . Karena zhitung = 1,85421 > ztabel = 1,64, 

maka  ditolak. 

Jadi proporsi peserta didik yang tuntas belajar sekurang-kurangnya 75% berarti model 

pembelajaran PBL berbantuan student worksheet mencapai ketuntasan yang diinginkan yaitu 

telah memenuhi KKM sebesar   75%. 
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Lampiran 25 

UJI PERBEDAAN RATA-RATA  

KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIK 

 

Hipotesis: 

210 : BBH    (rata-rata nilai tes kelas eksperimen kurang dari atau sama dengan rata-rata 

nilai tes kelas kontrol) 

211 : BBH    (rata-rata nilai tes kelas eksperimen lebih dari rata-rata nilai tes kelas 

kontrol). 

 

Pengujian Hipotesis: 

Karena  maka rumus yang digunakan sebagai berikut. 

   dengan . 

 

Kriteria yang digunakan: 

Terima  jika 


2

1
1

 tthitung
 dengan taraf nyata  dan . Tolak 

untuk nilai  yang lain. 

 

Sumber Variasi Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Jumlah 2691 2232 

N 35 36 

rata-rata 76,8857 62 

si² 177,104 153,257 
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Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

s
2 

= 165,0079, s = 12,84554 dan thitung = 4,881727. 

Untuk  dengan dk = (35 + 36 – 2) = 69 diperoleh ttabel = 1,67 .
 

  

  

     1,67         4,881727 

Karena thitung = 4,881727 > 1,67 = ttabel, maka H0 ditolak.  

Jadi rata-rata nilai tes kelas eksperimen lebih dari rata-rata nilai tes kelas kontrol. 

Daerah penolakan Ho  
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Lampiran 26 

PERSAMAAN REGRESI MOTIVASI TERHADAP KEMAMPUAN 

BERPIKIR KREATIF MATEMATIK KELAS EKSPERIMEN 

 

Rumus: 

 

Nomor Xi Yi XiYi X
2
 Y

2
 

1 60 40 2400 3600 1600 

2 64 50 3200 4096 2500 

3 60 50 3000 3600 2500 

4 62 58 3596 3844 3364 

5 65 69 4485 4225 4761 

6 60 69 4140 3600 4761 

7 62 70 4340 3844 4900 

8 66 70 4620 4356 4900 

9 75 70 5250 5625 4900 

10 70 70 4900 4900 4900 

11 76 72 5472 5776 5184 

12 70 72 5040 4900 5184 

13 72 72 5184 5184 5184 

14 78 74 5772 6084 5476 

15 80 74 5920 6400 5476 

16 75 74 5550 5625 5476 

17 80 75 6000 6400 5625 

18 90 75 6750 8100 5625 

19 84 75 6300 7056 5625 

20 85 78 6630 7225 6084 

21 86 80 6880 7396 6400 

22 85 82 6970 7225 6724 

23 86 85 7310 7396 7225 

24 88 85 7480 7744 7225 

25 80 88 7040 6400 7744 

26 90 90 8100 8100 8100 

27 95 90 8550 9025 8100 

28 95 90 8550 9025 8100 
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29 100 90 9000 10000 8100 

30 102 90 9180 10404 8100 

31 105 90 9450 11025 8100 

32 105 92 9660 11025 8464 

33 95 92 8740 9025 8464 

34 108 95 10260 11664 9025 

35 110 95 10450 12100 9025 

jumlah 2864 2691 226169 241994 212921 

 

Perhitungan koefisien a dan b adalah sebagai berikut. 

 

 

Persamaan regresi linear sederhana: 

 

dengan  adalah skor motivasi peserta didik dan  adalah nilai tes kemampuan berpikir 

kreatif. 



186 

 

 

 

Lampiran 27 

UJI KEBERARTIAN, UJI LINEARITAS, DAN KOEFISIEN 

DETERMINASI KELAS EKSPERIMEN 

Berdasarkan persamaan regresi linear skor motivasi dan nilai tes kemampuan berpikir kreatif 

diperoleh persamaan sebagai berikut. 

 

Uji keberartian dan linearitas menggunakan data sebagaimana terdapat pada lampiran 38. 

Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut. 

JK(T) 212921 

JK(a) 206899 

JK(b|a) 4664,25 

JK(S) 1357,29 

JK(G) 485,333 

JK(TC) 871,955 

 

 

Uji keberartian : Diperoleh nilai Fb = 113,403 dan F tabel (1,33) = 4,14. 

 Karena Fb = 113,403 > 4,14 = F tabel, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa koefisien berarti.   

        Uji linearitas : Diperoleh nilai Flin = 1,168 dan F tabel (20,13) = 2,46. 

 Karena Flin = 1,168 < 2,26 = F tabel, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa regresi yang diperoleh merupakan regresi 

linear.   

Sumber 

Variasi 
Dk JK KT F 

Total 35 212921     

Koefisien (a) 1 206899     

113,403 

  

Regresi (b|a) 1 4664,25 4664,25 

Sisa 33 1357,29 41,13 

Tuna Cocok 20 871,955 43,598 
1,168 

Galat 13 485,333 37,33 
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Koefisien determinasi 

 

Jadi, keyakinan terhadap model regresi ini untuk memprediksi kemampuan berpikir kreatif 

matematik peserta didik kelas eksperimen  dipengaruhi oleh motivasi melalui persamaan 

regresi 0,781503X+12,93646=Y


 adalah sebesar 77,5% 
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Lampiran 28 

DAFTAR NILAI TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIK KELAS 

EKSPERIMEN 

 

 

No Kode Nilai 

1 E-01 88 

2 E-02 90 

3 E-03 80 

4 E-04 69 

5 E-05 70 

6 E-06 75 

7 E-07 90 

8 E-08 70 

9 E-09 74 

10 E-10 70 

11 E-11 58 

12 E-12 72 

13 E-13 92 

14 E-14 75 

15 E-15 85 

16 E-16 78 

17 E-17 95 

18 E-18 70 

19 E-19 50 

20 E-20 90 

21 E-21 72 

22 E-22 85 

23 E-23 50 

24 E-24 74 

25 E-25 92 

26 E-26 90 

27 E-27 90 

28 E-28 72 

29 E-29 82 

30 E-30 90 

31 E-31 95 

32 E-32 75 

33 E-33 40 

34 E-34 69 

35 E-35 74 

 Rata-rata 76,89 
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Lampiran 29 

DAFTAR NILAI TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIK KELAS 

KONTROL 

 
No Kode Nilai 

1 K-01 56 

2 K-02 62 

3 K-03 80 

4 K-04 50 

5 K-05 70 

6 K-06 40 

7 K-07 70 

8 K-08 40 

9 K-09 64 

10 K-10 62 

11 K-11 58 

12 K-12 62 

13 K-13 70 

14 K-14 60 

15 K-15 55 

16 K-16 55 

17 K-17 60 

18 K-18 55 

19 K-19 55 

20 K-20 70 

21 K-21 64 

22 K-22 64 

23 K-23 56 

24 K-24 50 

25 K-25 70 

26 K-26 40 

27 K-27 62 

28 K-28 72 

29 K-29 60 

30 K-30 56 

31 K-31 90 

32 K-32 92 

33 K-33 90 

34 K-34 58 

35 K-35 58 

36 K-36 56 

 Rata-rata 62 
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Lampiran 30 

Daftar Harga Distribusi F 
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Lampiran 31 

Daftar Harga Kritik r Product Moment 

Tabel Harga Kritik dari r Product Moment 

 

N 

(1) 
Interval Kepercayaan N 

(1) 

Interval 

Kepercayaan N 

(1) 

Interval 

Kepercayaan 

95% 

(2) 

99%           

(3) 
95% (2) 

99%               

(3) 

95% 

(2) 

99%                       

(3) 

3 0,997 0,999 26 0,388 0,4906 55 0,266 0,345 

4 0,950 0,990 27 0,381 0,487 60 0,254 0,330 

5 0,878 0,959 28 0,374 0,478 65 0,244 0,317 

6 0,811 0,917 29 0,367 0,470 70 0,235 0,306 

7 0,754 0,874 30 0,361 0,463 75 0,227 0,296 

8 0,707 0,874 31 0,355 0,456 80 0,220 0,286 

9 0,666 0,798 32 0,349 0,449 85 0,213 0,278 

10 0,632 0,765 33 0,344 0,442 90 0,207 0,270 

11 0,602 0,735 34 0,339 0,436 95 0,202 0,263 

12 0,576 0,708 35 0,334 0,430 100 0,195 0,256 

13 0,553 0,684 36 0,329 0,424 125 0,176 0,230 

14 0,532 0,661 37 0,325 0,418 150 0,159 0,210 

15 0,514 0,641 38 0,320 0,413 175 0,148 0,194 

16 0,497 0,623 39 0,316 0,408 200 0,138 0,181 

17 0,482 0,606 40 0,312 0,403 300 0,113 0,148 

18 0,468 0,590 41 0,308 0,396 400 0,098 0,128 

19 0,456 0,575 42 0,304 0,393 500 0,088 0,115 

20 0,444 0,561 43 0,301 0,389 600 0,080 0,105 

21 0,433 0,549 44 0,297 0,384 700 0,074 0,097 

22 0,423 0,537 45 0,294 0,380 800 0,070 0,091 

23 0,413 0,526 46 0,291 0,276 900 0,065 0,086 

24 0,404 0,515 47 0,288 0,372 1000 0,062 0,081 

25 0,396 0,505 48 0,284 0,368       

      49 0,281 0,364       

      50 0,297 0,361       
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Lampiran 32 

Daftar Harga Distribusi t 
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Lampiran 33 

Daftar Harga Distribusi z 

 


