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ABSTRAK 

Susanti, E. 2014. Keefektifan Model Pembelajaran ATI untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Kelas-VII Materi Segiempat. Skripsi, Jurusan 

Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Utama Drs. Edy Soedjoko, M. Pd. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan model 

pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI) terhadap kemampuan berpikir 

kreatif siswa kelas VII dengan cara membagi kedalam 3 kelompok besar dan 

masing-masing diberi perlakuan yang berbeda kelompok tersebut adalah 

kelompok tinggi dimana siswa yang berkemampuan tinggi, kelompok kedua 

adalah kelompok sedang dan kelompok ketiga adalah kelompok bawah. Sampel 

dipilih melalui teknik cluster random sampling dengan populasi siswa yang 

diambil dari kelas VII SMPN 3 Jepara serat didapatkan 2 sampel kelas sebagai 

kelas exsperimen dan control, kelas eksperimen yang akan diberikan 

pembelajaran dengan menggunakan model Aptitude Treatment Interaction (ATI) 

dan kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional yaitu dengan model 

pembelajaran ekspositori. variabel yang akan di ukur adalah kemampuan berpikir 

siswa serta pengaruh sikap siswa terhadap hasil tes kemampuan berpikir kreatif. 

Untuk mengetahui hasil kemampuan berpikir kreatif siswa dilakukan dengan 

pemberian tes berupa soal, serta mengetahui sikap dilakukan dengan langkah 

observasi atau pemberian angket untuk siswa. Analisis data dilakukan 

menggunakan uji t dan uji proporsi untuk menetahui ketuntasan minimal 75% 

mencapai kriteria ketuntasan minimal yaitu 68 dan mengetahui perbadaan rata-

rata kedua sampel, serta menganalisis sikap yang dilakukan dengan pengujian 

regresi. Pada pengujian rata-rata diperoleh               dan         1,6 artinya 

kelas eksperimen mancapai ketuntasan pada pengujian perbedaan sampel 

diperoleh              dan          2,0 hal ini menunjukkan bahwa ada 

perbedaan rata-rata hasil tes kemampuan berpikir kreatif antara kelas eksperimen 

dan kontrol artinya kelas eksperimen lebih baik dari kelas control dan dari hasil 

analisis sikap diperoleh 0,312 atau 31,2%  yang berpengaruh terhadap hasil tes 

kemampuan berpikir kreatif siswa. Simpulan yang diperoleh yakni model 

pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI) sebagai model efektif 

terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa.  

Kata kunci: ATI, Kemampuan berpikir kreatif. 

 

  



viii 
 

viii 
 

DAFTAR ISI 

 

 

 Halaman 

PRAKATA  ..............................................................................................  v 

ABSTRAK  ...............................................................................................  vii 

DAFTAR ISI  ...........................................................................................  viii 

DAFTAR TABEL  ...................................................................................  x 

DAFTAR LAMPIRAN  ...........................................................................  xiv 

BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  ........................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah ...................................................................  4 

1.3 Tujuan Penelitian  ....................................................................  5 

1.4 Manfaat Penelitian  ..................................................................  5 

1.5 Penegasan Istilah  .....................................................................  6 

1.6 Sistematika Skripsi ...................................................................  8 

BAB 2 Landasan Teori 

2. 1 Kreativitas  ..................................................................................... 10 

2. 2 Berpikir Kreatif  ............................................................................ 15 

2. 3 Teori Pendukung ........................................................................... 16 

2. 4 Belajar dan Mengajar .................................................................... 21 

2. 5 Model Pembelajaran ...................................................................... 25 

2. 6 Pembelajaran ATI........................................................................... 27 

2. 7 Strategi Pembelajaran Ekspositori ................................................ 31 

2. 8 Segiempat ...................................................................................... 35 

2. 9 Kerangka Berpikir dan Hipotesis...................................................   38 

 



ix 
 

ix 
 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel  .....................................................................  41 

3.2 Variabel penelitian  ........................................................................ 42 

3.3 Metode Pengumpulan Data  ..........................................................   42 

3.4 Instrumen Penelitian  ................................................................  43 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4. 1 Hasil Penelitian  .......................................................................  62 

4. 2 Pembahasan  .............................................................................  78 

BAB 5 PENUTUP 

5.1 Simpulan  .................................................................................  82 

5.2 Saran  ........................................................................................  83 

DAFTAR PUSTAKA  ..............................................................................  84 

LAMPIRAN  ............................................................................................  87  



x 
 

x 
 

DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel  Halaman 

3.1    Hasil pengujian tingkat kesukaran...........................................................  48 

3.2    Hasil pengujian daya pembeda soal.........................................................  40 

3.3    Penentuan kelayakan soal........................................................................  50 

3.4    Data Sampel dari k Buah Populasi Berdistribusi Normal ......................   54 

3.5 Daftar Analisis  untuk Menguji H0 ........................................................   53 

3.6    Skala sikap...............................................................................................  60 

4.1 Hasil Uji Normalitas Data Awal ...........................................................   65 

4.2 Hasil Uji Homogenitas Data Awal ........................................................  67 

4.3 Hasil Uji Kesamaan Rata-rata Data Awal .............................................  68 

4.4 Hasil Uji Normalitas Data Akhir Kelas Eksperimen .............................  69 

4.5 Hasil Uji Normalitas Data Akhir Kelas Kontrol .................................... 70 

4.6 Hasil Uji Homogenitas Data Akhir ........................................................ 72 

4.7 Hasil Uji Rata-rata Data Akhir ...............................................................  73 

4.8 Hasil Uji Proporsi Data Akhir ................................................................  74 

4.9 Hasil Uji Kesamaan Dua Rata-rata Tes Akhir ........................................ 76 

  



xi 
 

xi 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

Lampiran  Halaman 

1. Daftar Nilai Ujian Tengah Semester Gasal Tahun 2013/2014................ 87 

2. Uji Normalitas Data Awal...................................................................... 90 

3. Uji Homogenitas Data Awal.................................................................. 91 

4. Uji ANAVA Data Awal......................................................................... 93 

5. Daftar Nama dan Kode Siswa Kelas Uji Coba....................................... 96 

6. Kisi-kisi Soal Uji Coba Tes Kemampuan Berpikir Kreatif................... 98 

7. Soal Uji Coba Tes Kemampuan Berpikir Kreatif................................. 101 

8. Kunci Jawaban Soal Uji Coba Tes Kemampuan Berpikir Kreatif......... 103 

9. Pedoman Penskoran Soal Uji Coba Tes ................................................. 111 

10. Nilai Tes Uji Coba Tes Kemampuan Berpikir Kreatif........................... 119 

11. Analisis Butir Soal Uji Coba Tes Kemampuan Berpikir Kreatif............ 121 

12. Contoh Analisis Validitas Butir Soal Uji Coba Tes............................... 126 

13. Hasil Analisis Reabilitas Soal Uji Coba Tes.......................................... 129 

14. Contoh Analisis Tingkat Kesukaran Butir Soal Uji Coba Tes............... 131 

15. Contoh Analisis Daya Pembeda Butir Soal Uji Coba Tes...................... 132 

16. Daftar Nama dan Kode Siswa Kelas Eksperimen.................................. 134 

17. Daftar Nama dan Kode Siswa Kelas Kontrol........................................ 135 

18. Silabus Pertemuan Pertama Kelas Eksperimen.......................................  136 

19. Silabus Pertemuan Pertama Kelas Kontrol...............................................     139 



xii 
 

xii 
 

20. RPP Pertemuan Pertama Kelas Eksperimen........................................... 142  

21. RPP Pertemuan Pertama Kelas Kontrol................................................. 149 

22. LKPD Kelas Eksperimen dan Kontrol 1.................................................. 155 

23. Silabus Pertemuan Kedua Kelas Eksperimen...........................................   158 

24. Silabus Pertemuan Kedua Kelas Kontrol ................................................. 161 

25. RPP Pertemuan Kedua Kelas Eksperimen................................................ 164 

26. RPP Pertemuan Kedua Kelas Kontrol ...................................................... 171 

27. LKPD Kelas Eksperimen dan Kontrol 2................................................... 177 

28. Silabus Pertemuan Ketiga Kelas Eksperimen..........................................    180 

29. Silabus Pertemuan Ketiga Kelas Kontrol.................................................    183 

30. RPP Pertemuan Ketiga Kelas Eksperimen............................................... 186 

31.  RPP Pertemuan Ketiga Kelas Kontrol....................................................... 193 

32. LKPD Kelas Eksperimen dan Kontrol 3 ...................................................   199 

33. Kisi-Kisi Soal Tes Kemampuan Berpikir Kreatif  ....................................    202 

34. Soal Tes Akhir Kemampuan Berpikir Kreatif..........................................   204 

35. Kunci Jawaban Soal Tes Akhir Kemampuan Berpikir Kreatif.............. 206 

36. Nilai Kemampuan Berpikir kreatif........................................................... 211 

37.  Kisi-kisi angket pengukur sikap...............................................................    215 

3.8  Angket sikap siswa..................................................................................     217 

3.9  Analisis nilai sikap...................................................................................    218 

40. Uji Normalitas Data Nilai Tes Akhir.......................................................   223 

41. Uji Homogenitas Data Nilai Tes Akhir...................................................    225 

42. Analisis Hipotesis Pertama (Uji Rata-rata)..............................................    226 



xiii 
 

xiii 
 

 

43. Analisis Hipotesis Pertama (Uji Proporsi)............................................. 227 

41. Analisis Hipotesis Kedua (Uji Kesamaan Dua Rata-rata)..................... 228 

42. Analisis Hipotesis Tiga (Uji Pengaruh).................................................     230 

46.   Dokumentasi..........................................................................................     236 

47.  Surat-surat...............................................................................................    237  

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan sarana proses berfikir dan bertindak secara internal 

maupun eksternal diri seseorang, dengan adanya berbagai macam pendidikan baik 

di sekolah maupun diluar sekolah yang secara umum membantu proses berfikir 

seseorang. Menurut Langeveld sebagaimana dikutip oleh Hasbullah (2009) 

pendidikan adalah setiap, usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang 

diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat 

membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. 

 Pendidikan di sekolah menyusun strategi-strategi dan teknik untuk 

bagaimana menyampaikan materi dengan baik, benar dan juga menarik, sehingga 

dalam pembelajaran tersebut melibatkan siswauntuk berfikir aktif, kreatif dan 

inovatif. Teknik yang digunakan seorang pendidik dapat dilakukan dengan 

berbagai macam pendekatan maupun metode, sekarang banyak muncul metode-

metode dari para ahli yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Menumbuhkan 

aktif  belajarnya siswatidak harus dengan kelompok belajar tetapai bagaimana 

siswaitu dapat dibentuk  aktif secara individu sehingga harapanya dengan belajar 

aktif  dapat pula tumbuh belajar kreatif dan inovatif khususnya pada mata 

pelajaran matematika. 

Matematika merupakan salah satu ilmu yang banyak menggunakan bahasa 

simbol dan penalaran, umumnya pada tingkat sekolah dasar masih dalam tahap 
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pengenalan. menurut Raodatul (2011:17), matematika merupakan ilmu pasti dan 

konkret, artinya matematika menjadi ilmu real yang bisa diaplikasikan secara 

langsung dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bentuk. Banyak pandangan 

yang mengatakan bahwa matematika adalah mata pelajaran yang menakutkan bagi 

siswadimulai saat menginjak bangku sekolah dasar sampai keperguruan 

tinggipun, dan juga hanya orang-orang yang cerdas dan pintarlah yang mampu 

memecahkanya, adapun strategi seorang guru dapat mengatasi rasa takut 

siswasaat pembelajaran di katakan oleh Raodatul (2011: 51) ada beberapa hal 

yang dapat dilakukan untuk mengurangi sifat pelajaran matematika yang dapat 

menimbulkan ketakutan. pertama, jangan mengesankan bahwa matematika itu 

sulit. kedua, gunakan metode belajar dan bermain. Ketiga, bimbinglah selalu.  

Berdasarakan pada hasil observasi dengan tehnik wawancara kepada guru 

matematika SMP N 3 Jepara diperoleh informasi bahwa pembelajaran dalam kelas 

khususnya materi segiempat sendiri lebih pada ke penanaman konsep dan 

pemberian rumus langsung serta kemampuan yang dimiliki siswaberkembang 

sesuai lingkup pengajaran yang diberikan alhasil bahwa untuk pengembangan 

berpikir kreatif sendiri belum terbentuk. Jadi selama ini proses pembelajaran 

matematika dalam sekolah belum sepenuhnya membentuk pola pikir siswa yang 

kreatif  sehingga dalam pembelajaran dibutukan strategi dan model pembelajaran 

untuk membentuk dan menghasilkan pola berpikir kreatif peserta didik, 

siswamembutuhkan bimbingan langsung Langkah dalam pembelajaran 

matematika dan guru mampu memahami karakteristik masing-masing siswa yang 

memiliki pemikiran yang berbeda-beda.  
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Melalui pembelajaran matematika, siswa diharapkan memiliki 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta memiliki 

kemampuan bekerja sama (Depdiknas, 2004), kemampuan berpiki kreatif 

siswasangatalah berpengaruh untuk Siswaberkompetitif. Khususnya untuk 

sekolah menengah pertama yang pola fikirnya masih dalam taraf peralihan belum 

bisa memahami konsep berpikir kreatif sehingga diperlukan model pembelajaran 

yang dapat memicu dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif.  

Salah satu model pembelajaran yang ingin diberikan adalah model 

pembelajaran ATI (Aptitude Treatment Interaction) dengan membagi kelas 

menjadi tiga kategori kelompok yaitu kelompok bawah, tengah dan atas artinya 

kelompok bawah adalah kumpulan siswa yang berkemampuan rendah sehingga 

guru akan memfokuskan pembelajaran terbimbing dengan itu maka anak dapat 

lebih belajar efektif, kemudian kelompok tengah di duduki oleh anak yang 

berkemampuan sedang dan perlakuan yang diberikan oleh guru adalah meberikan 

penjelasan dan mebiarkan mereka mengembangkan materi yang telah didapat, dan 

untuk yang kelompok atas dihuni oleh siswaberkemampuan tinggi sehingga guru 

membiarkan anak untuk belajar mencari metode baru atau mengeksplor 

kemampuan mereka sehingga pembelajaran dapat dilakukan dengan memberikan 

perhatian lebih pada perbedaan kemampuan masing-masing peserta didik.  

Menggunakan  model Aptitude Treatment dan Interaction ini sangat cocok 

digunakan untuk menumbuhkan proses berpikir kreatif siswapada pembelajaran 

matematika materi segiempat dengan langkah-langkah pembelajaran yang akan di 

laksanakan. Guru berprofesi sebagai mediator dan sebagai fasilitator sehingga 

tujuan pembelajaran akan ada hasilnya. Materi segiempat pada sekolah menengah 
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pertama termasuk kategori materi yang sulit bagi siswakarena banyaknya rumus 

dan identifikasi soal jawaban yang tepat, pada prakteknya juga guru sering kali 

memberikan pengajaran yang kurang tepat, selama ini, guru langsung 

menginformasikan rumus yang akan di ajarkan sementara identifikasi kemampuan 

dan karakter belum di perhatikan sehingga pembelajaran kurang optimal artinya 

hanya siswa yang berkemampuan tinggi yang mampu mengkuti secara cepat dan 

tuntas sedangkan siswa yang berkemampuan sedang maupun kurang akan jauh 

tertinggal. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti bermaksud mengadakan 

penelitian dengan judul “Keefektifan Model Pembelajaran ATI untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa kelas-VII Materi Segiempat”. 

 

1.2  Rumusan Masalah  

Pengkajian permasalahan penelitian ini meliputi. 

(1). Apakah kemampuan berpikir kreatif siswa yang memperoleh pembelajaran 

dengan model Aptitude Treatment Interaction dapat mencapai kriteria 

ketuntasan minimal yang diterapkan oleh pihak sekolah penelitian? 

(2). Apakah kemempuan berfikir kreatif siswa yang memperoleh pembelajaran 

menggunakan model Aptitude Treatment Interaction lebih baik dari hasil tes 

kemempuan berfikir kreatif siswa yang memperoleh pembelajaran 

ekspositori? 
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(3) Bagaimana pengaruh sikap siswa terhadap hasil tes kemampuan berpikir 

kreatif? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah tersebut di 

atas,maka tujuan dari peneletian ini adalah. 

(1)  Untuk mengetahui keampuan berpikir kreatif siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan model Aptitude Treatment Interaction dapat mencapai 

kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah 

penelitian. 

(2)  Untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif siswa yang memperoleh 

pembelajaran menggunakan model Aptitude Treatment Interaction lebih baik 

dari hasil tes kemampuan berpikir kreatif siswa yang memperoleh 

pembelajaran ekspositori. 

(3)  Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sikap siswa terhadap hasil tes 

kemampuan berpikir kreatif. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Bagi peserta didik 
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Pembelajaran matematika dengan menggunakan model Aptitude Treatment 

Interaction dapat menciptakan suasana pembelajaran baru dan juga memicu 

seluruh siswa untuk ikut serta secara aktif dan kreatif dalam proses kegiatan 

belajar mengajar. 

(2) Bagi guru 

Guru dapat mengenal dan mengembangkan model pembelajaran baru yaitu 

aptitude traetment interaction untuk mengetahui kemampuan berfikir kreatif 

siswadalam proses belajar mengajar yang bervariasi. 

(3) Bagi peneliti  

Memperoleh suatu pengalaman dan wawasan ilmu dalam proses belajar mengajar 

dan dapat menempatkan penggunaan model yang tepat dalam mengidentifikasi 

masalah yang akan di capai. 

(4) Bagi sekolah 

Sekolah mendapat referensi sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan 

kualitas mengajar khusunya dalam bidang pelajaran matematika. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam sebuah penulisan judul skripsi maka 

akan di jelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini, 

adapaun istilah yang akan di jelaskan adalah sebagai berikut: 

 1.5.1 Keefektifan  
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 Kriteria Keeektifan penelitian ini yaitu: (1) Hasil tes kemampuan berpikir kreatif 

siswa yang setelah memperoleh pembelajaran dengan model Aptitude Treatment 

Interaction dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal yang diterapkan oleh 

pihak sekolah penelitian. (2) hasil tes kemempuan berfikir kreatif siswa yang 

memperoleh pembelajaran menggunakan model Aptitude Treatment Interaction 

lebih baik dari hasil tes kemempuan berfikir kreatif siswa yang memperoleh 

pembelajaran ekspositori. (3) sikap siswa berpengaruh terhadap hasil tes 

kemampuan bepikir kreatif. 

1.5.2 Model pembelajaran ATI (Aptitude Treatment Interaction) 

Model pembelajaran Aptitude Treatment Interaction merupakan suatu 

model yang mengidentifikasi kemampuan siswa sehingga perlakuan dibedakan. 

Adapun langkah yang dilakukan saat menerapkan model pembelajaran Aptitude 

Treatmen dan Interaction ini dalam pembelajaran adalah.  

(1) Persiapan sebelum memulai pembelajaran di kelas;  

(2) Memulai dengan kegiatan awal pembelajaran atau disebut pendahuluan;  

(3) Melakukan kegiatan inti yaitu membagi kelompok menjadi tiga berdasarkan 

kemampuan, belajar mandiri dan eksplorasi untuk kelompok tinggi, guru memberi 

penjelasan untuk kelompok sedang dan memberikan waktu untuk berlatih soal 

sendiri kemudian bagi kelompok rendah atau bawah diberi penjelasan dan 

mengerjakan soal bersama dengan bimbingan guru. 

(4) Mengakhiri kegiatan pembelajaran. 

1.5.3 Strategi Pembelajaran Ekspositori 
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  Aliran psikologi belajar yang sangat mempengaruhi strategi pembelajaran 

ekspositori adalah aliran belajar behavioristik. Terdapat beberapa karakteristik 

strategi ekspositori: 

(1) Strategi ekpositori dilakukan dengan cara menyampaiakan materi pelajaran 

secara verbal. 

(2) Biasanya materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang 

sudah jadi. 

(3) Tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri. 

Prinsip-prinsip penggunaan Strategi Pembelajaran Ekspositori yaitu 

berorientasi pada tujuan, prinsip komunikasi, prinsip kesiapan, prinsip 

berkelanjutan. Adapun prosedur pelaksanaan Strategi Ekspositori adalah 

rumuskan tujuan yang ingin dicapai, kuasai materi pelajaran dengan baik, kenali 

medan dan berbagai hal yang dapat mempengaruhi proses penyampaian. 

1.5.4 Berpikir Kreatif 

Banyaknya pandangan yang mendefinisikan bagaimana berpikir kreatif itu 

menurut kelvin (2012:256), sifat dasar dari pemikiran kreatif itu sebuah sudut 

pandang menjelaskan kreatifitas sebagai pemikiran bercabang, kemampuan 

menghasilkan sebuah variasi yang terdiri aneka solusi, meskipun aneh dan tidak 

biasa, terhadap suatu masalah. Kreatif itu tidak hanya terpaku pada satu cara atau 

proses sehingga banyak pemikiran yang bisa di kembangkan. 

 

1.5.5 Segiempat  
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Segi empat merupakan salah satu materi SMP kelas VII semester genap 

dalam mata pelajaran matematika, didalam pokok bahasan materi segi empat ada 

beberapa sub pokok materinya diantaranya ada persegi (bujur sangkar), persegi 

panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesum dan layang-layang. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini terdiri atas tiga bagian yakni sebagai berikut. 

(1) Bagian Awal 

Pada bagian awal skripsi ini berisi: halaman judul, pernyataan, persetujuan 

pembimbing, pengesahan, motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar 

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

(2) Bagian isi  

Bagian isi skripsi merupakan bagian pokok dalam skripsi yang terdiri dari 5 bab, 

yaitu: 

Bab 1 : Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,  

manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi. 

Bab 2 : Landasan teori dan hipotesis berisi tentang teori-teori yang membahas 

dan melandasi permasalahan skripsi serta penjelasan yang merupakan 

landasan teoritis yang diterapkan dalam skripsi, pokok bahasan yang 

terkait dengan pelaksanaan penelitian, kerangka berpikir dan hipotesis 

yang dirumuskan 

Bab 3 : Metode penelitian berisi tentang populasi dan sampel, variabel penelitian, 

desain penelitian, teknik pengumpulan data dan hasil analisis data. 
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Bab 4 : Laporan hasil penelitian berisi tentang hasil penelitian dan 

pembahasannya. 

Bab 5 : Penutup berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran peneliti. 

(3) Bagian akhir  

Bagian akhir ini berisi daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Landasan teori ini akan membahas tentang teori-teori yang mendasari 

penelitian ini, diantaranya adalah kreativitas, berpikir kreatif matematika, teori 

yang diadaptasi, belajar dan mengajar, pembelajaran matematika, pembelajaran 

ATI (Aptitude Treatment Interaction), dan materi segiempat. 

2.1. kreativitas  

2.1.1. Pengertian Krativitas  

kreativitas adalah keterampilan untuk menentukan pertalian baru, melihat 

subjek dari persepektif baru, dan membentuk kombinasi-kombinasi baru dari dua 

atu lebih konsep (james :1994,1). Sehingga suatu kreativitas itu kreasi yang 

merupakan kombinasi ide-ide, inovatif yang baru dan di butuhkan. Kreativitas 

telah dibatasi dari sudut pandang: 

(1) hasil dari perilaku kreatif, seperti penemuan, teori-teori, kepustakaan, musik, 

seni, algoritme, dan model-model; 

(2) proses perilaku kreatif, yang melibatkan persepsi, pemikiran, belajar, dan 

motivasi; 

(3) karakteristik dari individu yang menciptakan, seperti temperamen, sikap 

mental pribadi, dan kebiasaan; 

(4) pengaruh lingkungan dan budaya sehingga mengakibatkan perilaku kreatif; 

dan akhirnya 
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(5) peran pemikiran kreatif dalam pemecahan masalah. 

Menurut Brian (2001:6) kreativitas merupakan istilah umum untuk hal-hal 

yang berkaitan. Ada kreativitas artistik (artistic creativity) menulis buku, melukis 

atau mengubah musik yaitu kreativitas yang memang umumnya dimiliki secara 

alamiah. Ada kreativitas penemuan (creativity of discovery) atau lahirnya suatu 

konsep produk baru. Dan ada lagi kreativitas humor (creativity of humor). Humor 

bersifat spesial karena memandang dunia ini dari sudut pandang yang berbeda, 

dan cara seperti itu penting dalam kreativitas. 

Sedangkan menurut James C. sebagaimana dikutip oleh Dien 

Sumiyatiningsih (2006:135), kreativitas adalah berpikir yang menghasilkan cara-

cara baru, konsep baru, penemuan baru, dan karya seni yang baru. Sementara 

menurut mednick dkk., kreativitas merupakan suatu kemampuan untuk membuat 

kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang ada menjadi 

sesuatu yang bermakna. Dan menurut dien sendiri kreativitas adalah proses 

perubahan yang tidak dapat terjadi secara sederhana, tetapi perlu usaha sungguh-

sungguh dan kerja keras. 

Disampikan juga oleh Munandar (2002), Kreativitas dapat dipandang 

sebagai produk dari hasil pemikiran atau prilaku manusia dan sebagai proses 

pemikiran berbagai gagasan dalam menghadapi suatu persoalan atau masalah. 

Menurut William (dalam Killen,1998) menyatakan bahwa ada 8 prilaku 

siswaterkait dengan kreativitas atau berfikir tingkat tinggi. 

(1) Fluency yaitu kemampuan untuk menghasilkan sejumlah besar ide, 
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      produk dan respon. 

(2) Flexibility yaitu kemampuan untuk memperoleh pendekatan yang berbeda, 

membangun berbagai ide, mengambil jalan memutar dalam jalan pikirannya, dan 

mengadopsi situasi baru. 

(3) Originality yaitu kemampuan untuk membangun ide, yang tidak biasa, ide 

cerdas yang mengubah cara dari yang nyata. 

(4) Elaboration yaitu kemapuan untuk memotong, mengembangkan atau 

membubuhi ide atau produk. 

(5) Risk taking yaitu mempunyai keberanian untuk menyatakan sendiri kesalahan 

atau kritikan, tebakan dan mempertahankan ide sendiri. 

(6) Complexity yaitu mencari berbagai alternatif, membawa keluar dari 

kekacauan, dan menyelidiki ke dalam masalah atau ide yang rumit. 

(7) Curiosity yaitu keinginan untuk tahu dan kagum, bermain dengan suatu ide, 

membuka situasi teka teki dan mempertimbangkan sesuatu yang misteri. 

(8) Imaginaton yaitu mempunyai kekuatan untuk visualisasi dan membangun 

mental image dan meraih di luar lingkungan nyata. 

2.1.2. Indikator Kreativitas 

Menurut Munandar (2002) kreativitas seseorang tidak muncul begitu saja, tapi 

perlu ada pemicu, Kratifitas adalah hasil dari proses interaksi antara individu 

dengan lingkungannya, yang berarti bahwa lingkungan dapat menunjang atau 

menghambat kreativitas seseorang. Selanjutnya Munandar menjelaskan ciri-ciri 

ketrampilan berfikir kreatif adalah sebagai berikut : 

(1) ketrampilan berfikir lancar (fluency); 

ciri-ciri berpikir lancar diantaranya adalah:  
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a. Mencetuskan banyak ide, banyak jawaban, banyak penyelesaian masalah, banyak 

pertanyaan dengan lancar. 

 b. Memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal. 

 c.  Selalu memikirkan lebih dari satu jawaban. 

(2) Ketrampilan berfikir luwes (flexibility) 

Ciri-ciri flexibility diantaranya adalah : 

 a. Menghasilkan gagasan, jawaban, atau pertanyaan yang bervariasi, dapat 

melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda 

 b. Mencari banyak alternatif atau arah yang berbeda-beda 

 c. Mampu mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran. 

(3) Ketrampilan berfikir orsinil (originality) 

Ciri-ciri originality diantaranya adalah :  

a.  Mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik  

b. Memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan diri 

c. Mampu membuat kombinasi-kombinasi yang tidak lazim dari bagian-bagian 

atau unsur-unsur. 

(4) Ketrampilan berfikir rinci (elaboration) 

Ciri-ciri elaboration diantarnya adalah :   

a. Mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk. 

b. Menambah atau memperinci detil-detil dari suatu obyek, gagasan, atau situasi 

sehingga menjadi lebih menarik. 

2.1.3. Cara-Cara Mengukur Kreativitas 
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Menurut Dedi Supriadi (1994), Pengukuran-pengukuran kreativitas dapat 

dibedakan atas pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk mengukurnya. Ada 

lima pendekatan yang lazim digunakan untuk mengukur kreativitas, yaitu:  

(1) Analisis  Obyektif; 

Analisis obyektif terhadap perilaku kreatif di maksudkan untuk menilai secara 

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

dapat diobservasi wujud fisiknya. 

 (2) Pertimbangan Subyektif; 

Pertimbangan subyektif dilakukan dalam pengukuran mengarah pada orang atau 

produk kreatif, prosedur lain yang digunakan dalam pendekatan pertimbangan 

subyektif adalah dengan menggunakan kesepakatan umum, apabila jumlah 

subyeknya terbatas. 

(3) Inventori Kepribadian; 

Pendekatan inventori kepribadian ditujukan untuk mengetahui kecenderungan- 

kecenderungan kepribadian kreatif seseorang atau korelat-korelat kepribadian 

yang berhubungan dengan kreativitas. Kepribadian kreatif meliputi sikap, 

motivasi, minat, gaya berpikir, dan kebiasaan-kebiasaan dalam berperilaku, 

terdapat dari berbagai alat ukur dan alat- alat ukur ini dapat mengidentifikasi 

perbedaan-perbedaan karakteristik orang-orang yang kreatifitasnya tinggi dan 

orang-orang yang kreatifitasnya rendah 

(4) Inventori Biografis 
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Pendekatan ini digunakan untuk mengungkapkan berbagai aspek kehidupan 

orang-orang kreatif, meliputi identitas pribadinya, lingkungannya, serta 

pengalaman-pengalaman kehidupannya. 

 (5) Tes Kreativitas 

Tes ini digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang kreatif yang ditunjukkan 

oleh kemampuannya dalam berpikir kreatif. Tes kreatifitas menguji berpikir 

divergen atau menyebar dan tidak ada jawaban benar atau salah. 

 

2.2. Berpikir Kreatif  

2.2.1 Pengertian Berpikir 

menurut Nasution (1992: 10) berpikir intuitif dan berpikir analitis, seseorang 

dikatakan berpikir intuitif, bila ia telah lama memikirkan seuatu soal dan secara 

tiba-tiba melihat pemecahanya. Sesorang dikatakan berpikir intuitif bila ia dengan 

cepat dapat menggunakan terkaan-terkaan yang baik dan tepat, sedangkan berpikir 

analitis berlangsung selangkah demi selangkah. Tiap langkah itu tegas dan dapt 

dijelaskan kepada orang lain. 

2.2.2. Pengertian Berpikir Kreatif  

Menurut Langrehr (2006), untuk melatih berpikir kreatif siswaharus didorong 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai 

berikut :  

(1) Membuat kombinasi dari beberapa bagian sehingga terbentuk hal yang baru 
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(2) Menggunakan ciri-ciri acak dari suatu benda sehingga terjadi perubahan dari 

desain yang sudah ada menjadi desain yang baru 

(3) Mengeliminasi suatu bagian dari sesuatu hal sehingga diperoleh sesuatu hal 

yang baru 

(4) Memikirkan kegunaan alternatif dari sesuatu hal sehingga diperoleh kegunaan 

yang baru 

(5) Menyusun ide-ide yang berlawanan dengan ide-ide yang sudah biasa 

digunakan orang sehingga diperoleh ide-ide baru 

(6) Menentukan kegunaan bentuk ekstrim dari suatu benda sehingga ditemukan 

kegunaan baru dari benda tersebut. 

2.2.3. Berpikir Kreatif Matematika 

Menurut Mumford et al. Sebagaimana dikutip oleh Rama Klavir 

menyatakan bahwa  Choosing assignments that encourage creativity as an 

effective method of teaching mathematics constitute a means to broadening, 

reorganizing and processing previous knowledge. 

Uraian tersebut diatas dapat dirumuskan pengertian kemampuan berpikir 

kreatif matematika adalah kemampuan berpikir yang sifatnya baru yang diperoleh 

dengan mencoba-coba dan ditandai dengan keterampilan berpikir lancar, luwes, 

orisinal, dan elaborasi. 
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2.3 Teori Pendukung 

teori belajar merupakan suatu suatu prinsip-prinsip dan konsep yang teoritis 

dan sudah teruji kebenaranya melaui eksperimen. Banyak teori-teori belajar yang 

mendukung model pembelajaran dalam mengajar, beberapa teori belajar yang 

mendukung model Aptitude Treatment Interaction sebagaimana pada teori piaget, 

teori vigotsky dan teori brunner. 

2.3.1 Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget 

Jean Peaget sebagaimana dikutip oleh Somakim (2008: 3), menyatakan 

bahwa proses berpikir manusia merupakan suatu perkembangan yang bertahap 

dari berpikir intelektual konkret ke abstrak berurutan melalui empat tahap 

perkembangan, sebagai berikut.(1)  Periode sensori motor (0-2) tahun, (2)  

Periode pra-operasional (2-7) tahun, (3)  Periode operasi konkret (7-12) tahun, (4) 

Periode operasi formal (>12) tahun. 

 Jean Piaget terkenal dengan teori kognitifnya yang berpengaruh penting 

terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Psikolog Swiss yang hidup tahun 

1896-1980 ini pada awalnya lebih tertarik pada bidang biologi dan filsafat 

khususnya epistemologi. Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif bukan 

hanya hasil kematangan organisme, bukan pula pengaruh lingkungan semata, 

melainkan hasil interaksi diantara keduanya. Jean Peaget mengatakan bahwa anak 

dapat membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Dalam pandangan 

Piaget, terdapat dua proses yang mendasari perkembangan dunia individu, yaitu 

pengorganisasian dan penyesuaian (adaptasi).  
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Berdasarkan hasil penulisan Karl Openshaw (1965) “For Piaget, intelligence 

is a form of adaptation, As an individual acts upon his environment,certain 

elements from the experience are stored in mental structures” 

Menurut piaget sebagaimana dikutip oleh Anni (2009). ada tiga prinsip utama 

pembelajaran, yaitu  

(1) Belajar Aktif 

Belajar aktif pada masing-masing individu sangatlah penting dengan kemampuan 

yang telah dimiliki siswauntuk di kembangkan secara mandiri bersama kelompok, 

kaitanya dengan penerapan model pembelajaran yang melakukan perlakuan 

seperti Aptitude Treatment Interaction dalam pembagian kelompok yang 

bekemampuan tinggi. 

(2) Belajar Melalui Interaksi Sosial 

Belajar aktif maupun kreatif tidak harus dengan diri sendiri dengan banyaknya 

interaksi sosial bersama siswalainya maka akan tercipta suasana belajar yang 

beragam artinya dapat saling bertukar pengetahuan dan lebih menyenangkan 

sehingga belajar dengan berkelompok mendukung adanya interaksi sosial secara 

langsung. 

(3) Belajar Melalui Pengalaman Pribadi  

Berdasarkan pengalaman maka timbul suatu pembelajaran baik yang telah 

dilakukan maupun yang sedang dilakukan. 



19 

 

 

Dari ketiga prinsip tersebut penerapan model pembelajaran Aptitude treatment 

Interaktion mengemas dalam proses pelaksanaan pembelajaran. 

2.3.2. Teory Belajar Vygotsky 

Berkaitan dengan pembelajaran, Vygotsky mengemukakan empat prinsip seperti 

yang dikutip oleh Slavin (2000: 256) yaitu: 

(1) pembelajaran sosial (social leaning). 

Pendekatan pembelajaran yang dipandang sesuai adalah pembelajaran kooperatif. 

Vygotsky menyatakan bahwa siswabelajar melalui interaksi bersama dengan 

orang dewasa atau teman yang lebih cakap; 

(2) ZPD (zone of proximal development). 

Bahwa siswaakan dapat mempelajari konsep-konsep dengan baik jika berada 

dalam ZPD. Siswabekerja dalam ZPD jika siswatidak dapat memecahkan masalah 

sendiri, tetapi dapat memecahkan masalah itu setelah mendapat bantuan orang 

dewasa atau temannya (peer); Bantuan atau support dimaksud agar si anak 

mampu untuk mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang lebih tinggi tingkat 

kerumitannya dari pada tingkat perkembangan kognitif si anak. 

(3) Masa Magang Kognitif (cognitif apprenticeship). 

Suatu proses yang menjadikan siswasedikit demi sedikit memperoleh kecakapan 

intelektual melalui interaksi dengan orang yang lebih ahli, orang dewasa, atau 

teman yang lebih pandai 

(4) Pembelajaran Termediasi (mediated learning). 

Vygostky menekankan pada scaffolding. Siswadiberi masalah yang kompleks, 

sulit, dan realistik, dan kemudian diberi bantuan secukupnya dalam memecahkan 

masalah peserta didik. 
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Vygotsky menekankan pada pentingnya hubungan antara individu dan 

lingkungan sosial dalam pembentukan pengetahuan yang menurut beliau, bahwa 

interaksi sosial yaitu interaksi individu tersebut dengan orang lain merupakan 

faktor terpenting yang dapat memicu perkembangan kognitif seseorang. Vygotsky 

berpendapat bahwa proses belajar akan terjadi secara evisien dan efektif apabila 

anak belajar secara kooperatif dengan anak-anak lain dalam suasana dan 

lingkungan yang mendukung (supportive), dalam bimbingan seseorang yang lebih 

mampu, guru atau orang dewasa.   

2.3.3. Teori Belajar Jerome S. Bruner 

Menurut brunner sebagaimana dikutip oleh Keiichi (2008) tujuan 

pembelajaran adalah  

“disciplined understanding By emphasizing understanding, rather than 

performance, he means that it is not sufficient to have information (in the sense 

that it is simply displayed in multiple-choice or short-answer questions); 

information or knowledge must be structured so that the individual can (a) 

expand and deepen his or her knowledge more efficiently, and (b) go beyond 

what is simply given. 

Dalam proses belajar siswabrunner menyatakan 3 tahapan sebagaimana 

ditulis oleh Ahmad Rifa‟i (2010 ; 32) yaitu; 

(1) Tahap enaktif 

Tahap enaktif ini siswaterlibat langsung dalam memanipulasi objek. 

(2) Tahap ikonik 

Tahap ini lebih pada mental yaitu gambaran dari objek-objek yang dimanipulasi. 

Siswatidak langsung memanipulasi objek seperti tahap enaktif 

(3) Tahap simbolik  
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Tahap ini peserta memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang objek 

tertentu, tidak lagi terikat dengan objek-objek pada tahap sebelumnya. 

Dari hasil pengamatan brunner di sekolah dapat diambil beberapa kesimpulan 

yang melahirkan dalil-dalil   

(1) Dalil penyusunan atau konstruksi 

Dalil ini menyatakan bahwa jika siswaingin mempunyai kemampuan dalam hal 

menguasai konsep, teorema, definisi dan semacamnya maka harus dilatih untuk 

penyusunan representasinya. Dalam melatih siswaharus menguasai konsep dengan 

mencoba dan melakukanya sendiri. 

(2) Dalil notasi 

Dalil ini mengungkapkan bahwa dalam penyaian konsep, notasi memegang 

peranan penting dan harus disesuaikan dengan perkembangan mental anak. 

(3) Dalil pengkontrasan dan keanekaragaman 

Dalil ini sangat penting dalam melakukan pengubahan konsep difahami dengan 

mendalam, diperlukan contoh yang banyak sehingga siswadapat mengetahui 

karakteristik konsep tersebut. 

(4) Dalil pengaitan atau konektivitas 

Dalil ini menyatakan bahwa adanya keterikatan antara konsep matematika satu 

dengan konsep lainya ada hubungan yang erat, bukan dari segi isi, namun juga 

dari segi rumus-rumus yang digunakan. 
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Jerome brunner menyatakan untuk teorinya bahwa, belajar matematika akan 

lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan 

struktur- struktur yang terbuat dalam pokok bahasan yang diajarakan. dalam teori 

brunner lebih menyarankan pada keaktifan siswadalam proses belajar secara 

penuh sehingga untuk penerapan model pembelajaran Aptitude Treatment 

Interaktion dalam prosesnya sangat mendukung, adanya pengelompokan 

siswayang bertujuan mengaktifkan seluruh siswadengan berbagai perlakuan untuk 

meningkatkan kreatifitas berpikir pada peserta didik. 

 

2.4. belajar dan mengajar 

2.4.1.  Pengertian Belajar 

Banyak sekali pengertian belajar yang diungkapkan oleh ahlinya. Beberapa  

pengertian belajar yang penulis ambil diantaranya sebagai berikut. 

(1) Suryabrata (2002:231), Tokoh dari Amerika Serikat Cronbach menulis dalam 

bukunya Educational Psychology. Dia menyatakan bahwa 

Learning is shown by a change in behavior as a result of experience. 

Menurut Cronbach belajar yang sebaik-baiknya adalah dengan mengalami, dan 

dalam mengalami itu si pelajar menggunakan panca inderanya. 

(2) Menurut Winkel sebagaimana dikutip oleh Darsono (2000:4), belajar 

merupakan suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif 

dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, ketrampilan, dan nilai sikap.  
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(3) Menurut Morgan sebagaimana dikutip oleh Mulyati (2005:3) menyatakan 

bahwa belajar merupakan proses mental dalam memahami tingkah laku 

manusia, yang meliputi faktor asosiasi, motivasi, variabilitas, kebiasaan, 

kepekaan, pencetakan, dan hambatan. 

(4) Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan ia 

mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan (Anni dkk, 2006:2). 

(5) Menurut Gagne dan Berliner sebagaimana dikutip oleh Anni dkk (2006:2), 

belajar merupakan proses dimana suatu organisme mengubah perilakunya 

karena hasil dari pengalaman. 

(6) Menurut Morgan et Al sebagaimana dikutip oleh Anni dkk (2006:2), belajar 

merupakan perubahan relatif permanen yang terjadi karena hasil dari praktek 

atau pengalaman. 

(7) Menurut Slavin sebagaimana dikutip oleh Anni dkk (2006:2) belajar 

merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman. 

(8) Menurut Gagne sebagaimana dikutip oleh Anni dkk (2006:2), belajar 

merupakan perubahan disposisi atau kecakapan manusia yang berlangsung 

selama periode waktu tertentu dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari 

pertumbuhan. 

(9) Menurut Slameto (2010 : 2 ) belajar adalah sutu proses usaha yang dilakukan 

seseorang utuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamanya sendiri dalam interaksi lingkunganya. 

Menurut Bruner sebagaimana dikutip oleh Hawa (2008: 6), proses 

internalisasi akan terjadi secara sungguh-sungguh (yang berarti proses belajar 
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terjadi secara optimal ) jika pengetahuan yang dipelajari itu melalui tiga model 

tahapan sebagai berikut.  

(1) Model tahap enaktif, yaitu pengetahuan dipelajari secara aktif, dengan 

menggunakan benda-benda konkret  atau menggunakan situasi nyata.  

(2) Model tahap ikonik, yaitu pengetahuan direpresentasikan (diwujudkan) dalam 

bentuk bayangan visual (visual imaginery), gambar, atau diagram. 

(3) Model tahap simbolik, yaitu pengetahuan direpresentasikan (diwujudkan) 

dalam bentuk simbol-simbol abstrak (abstract symbols).   

Robert M. Gagne sebagaimana dikutip oleh Asikin (2004: 18) membagi fase 

belajar menjadi empat fase yang terjadi secara berurutan, yaitu sebagai berikut. 

(1) Fase aprehensi (apprehention phase), pada fase ini siswamenyadari adanya 

stimulus yang terkait dengan kegiatan belajar yang akan ia lakukan. 

(2) Fase akuisi (acquisition phase), pada fase ini siswamelakukan akuisisi 

(pemerolehan, penyerapan, atau internalisasi terhadap bebagai fakta, 

keterampilan, konsep, atau prinsip yanmg menjadi sasaran kegiatan belajar. 

(3) Fase penyimpanan (stronge phase), pada fase ini siswamenyimpan hasil 

kegiatan belajar yang telah ia peroleh dalam ingatan jangka pendek (short –

item memory) dan ingatan jangka panjang (long-term memory).  

(4) Fase pemanggilan (retrieval phase), pada fase ini siswaberusaha memanggil 

kembali hasil-hasil dari kegiatan belajar yang telah ia peroleh dan telah 

disimpan dalam ingatan. 

Dalam beberapa pengertian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam 

penelitian ini, belajar dan pembelajaran merupakan satu kesatuan suatu usaha 

sadar untuk mencapai tujuan peningkatan diri atau perubahan diri melalui latihan-



25 

 

 

latihan dan pengulangan-pengulangan, karena semua perubahan yang terjadi 

bukan peristiwa yang kebetulan. Proses belajar yang sungguh-sungguh dapat 

membawa perubahan bagi siswadari tidak tahu menjadi tahu.  

2.4.2 Pengertian Mengajar 

Istilah belajar dan mengajar itu hampir sama yaitu sama-sama dalam hal ilmu 

hanya berbeda tempatnya saja, menurut Nasution (1992:8), yang penting sekali 

untuk dipertimbangkan dalam mengajarkan konsep-konsep pokok ialah 

membantu anak itu secara berangsur-angsur dari berpikir konkrit ke arah berpikir 

secara konsepsional. 

Definisi mengajar menurut Slameto ( 2010:29) mengajar adalah penyerahan 

kebudayaan berupa pengalaman-pengalaman dan kecakapan kepada anak didik 

kita, atau usaha mewariskan kebudayaan masyarakat pada generasi berikut 

sebagai generasi penerus. 

Menurut Thomas (1978:38) mengajar mencakup dalam dua hal yaitu materi 

yang diajarkan dan orang yang diajar. Agar supaya berhasil maka tiap-tiap 

kegiatan pengajaran itu harus merangkum enam langkah-langkah pokok: 

(1) Motivasi belajar; 

(2) Memelihara perhatian sepenuhnya; 

(3) Memajukan kegiatan mental (berpikir); 

(4)Menciptakan suatu gambaran yang jelas dari bahan-bahan yang akan dipelajari; 
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(5) Mengembangkan pengertian tentang arti, pertalian-pertalianya dan penetapan 

praktis dari bahan-bahan yang sedang di sajikan; 

(6) Mengulang kelima langkah di atas sampai tujuan belajar itu tercapai. 

 

2.5. Model Pembelajaran 

Pembelajaran adalah upaya menciptakan iklim dan pelayanan terhadap 

kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan siswayang beragam agar terjadi 

interaksi optimal antara guru dengan siswaserta antar siswa(Suyitno, 2006:1). 

Dalam pengertian lain menyebutkan bahwa pembelajaran adalah suatu kegiatan 

yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswaberubah ke 

arah yang lebih baik. Pembelajaran juga berarti usaha guru membentuk tingkah 

laku yang diinginkan dengan menyediakan stimulus (Darsono 2000:24). 

Berdasarkan pendapat Suyitno (2006) dan Darsono (2000), dalam penelitian ini 

pembelajaran adalah upaya menciptakan iklim dan pelayanan terhadap 

kemampuan siswa sehingga tingkah laku siswaberubah ke arah yang lebih baik. 

Model pembelajaran adalah suatu pola atau langkah-langkah pembelajaran 

tertentu yang diterapkan agar tujuan atau kompetensi dari hasil belajar yang 

diharapkan akan cepat dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien (Suyitno, 

2006:28). Menurut Depdiknas (2004) sebagaimana dikutip oleh Suyitno 

(2006:28), suatu tindakan pembelajaran akan disebut sebagai model pembelajaran 

jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 
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(1)  Ada rasional teoritik yang logis atau kajian ilmiah yang disusun oleh 

penemunya. 

(2)  Ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui tindakan 

pembelajaran tersebut. 

(3)  Ada tingkah laku belajar mengajar yang khas yang diperlukan guru dan 

peserta didik. 

(4)  Diperlukan lingkungan belajar yang spesifik, agar tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. 

Pemilihan model maupun metode pembelajaran yang akan digunakan 

oleh seorang guru dalam menyampaikan materi dapat berbeda-beda sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan.  

2.5.1. Obyek Pembelajaran Matematika 

Menurut Bells sebagaimana dikutip oleh Wardhani (2008) Objek dalam 

pembelajaran matematika adalah: fakta, konsep, prinsip, dan skills. Objek tersebut 

menjadi perantara bagi siswadalam menguasai kompetensi-kompetensi dasar 

(KD) yang dimuat mata pelajaran matematika. Fakta adalah sebarang 

kemufakatan dalam matematika. Konsep adalah ide (abstrak) yang dapat 

digunakan atau memungkinkan seseorang untuk mengelompokkan atau 

menggolongkan sesuatu objek. Suatu konsep biasa dibatasi dalam suatu ungkapan 

yang disebut definisi. Beberapa konsep merupakan pengertian dasar yang dapat 

ditangkap secara alami (tanpa didefinisikan). Beberapa konsep lain diturunkan 

dari konsep-konsep yang mendahuluinya, sehingga berjenjang. Konsep yang 

diturunkan tadi dikatakan berjenjang lebih tinggi daripada konsep yang 

mendahuluinya. Prinsip adalah rangkaian konsep-konsep beserta hubungannya. 
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Umumnya prinsip berupa pernyataan, Beberapa prinsip merupakan prinsip dasar 

yang dapat diterima kebenarannya secara alami tanpa pembuktian, misalnya 

prinsip bahwa persegi panjang dapat menempati bingkainya dengan empat cara. 

Prinsip dasar ini disebut aksioma atau postulat. Skill atau keterampilan dalam 

matematika adalah kemampuan pengerjaan (operasi) dan prosedur yang harus 

dikuasai oleh siswadengan kecepatan dan ketepatan yang tinggi.  

 

2.6 Pembelajaran ATI 

Menurut Syafruddin Nurdin sebagaimana dikutip oleh Novrita (2014) 

tujuan ATI adalah untuk menciptakan dan mengembangkan suatu model 

pembelajaran yang betul–betul peduli dan memperhatikan keterkaitan antara 

kemampuan (aptitude) seseorang dengan pengalaman belajar atau secara khas 

dengan metode pembelajaran (treatment).  

ATI merupakan pendekatan ataupun metode yang dijadikan sebagai 

perlakuan (treatment) yang tepat sesuai dengan perbedaan kemampuan (aptitude) 

peserta didik. Hipotesis ATI ada pada awal pengajaran Yunani dan Romawi, dan 

awal  filsafat Eropa. namun ATI muncul sebagai program penelitian modern 

ketika didefinisikan oleh Cronbach sejak 1957 untuk psikologi instruksional . 

Sejak itu, penelitian ATI telah digunakan secara luas dalam bidang pendidikan 

(Snow, 1991).  

Menurut Cronbach sebagaimana ditulis oleh Heemann Astleitner  (2006) tentang 

tujuan pembelajaran ATI adalah   
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“Within instructional psychology, there is a common goal to find 

instructional (training) procedures that result in overall improvement on 

learning and in the reduction of individual differences in abilities. the study 

of aptitude-treatment-interaction (ATI), represent the search for treatments 

that are adapted to individual differences in aptitudes, that is, treatments that 

are optimally effective for students of different aptitude levels” 

Aptitude sendiri didefinisikan sebagai karakteristik individu yang meningkat 

atau menurun, probabilitas tentang keberhasilan dalam perlakuan yang diberikan. 

Aptitude-Treatment Interaction adalah konsep strategi pembelajaran dengan 

memberikan perlakuan kepada beberapa siswasesuai dengan kemampuannya. 

Metode ini diyakini dapat memberikan optimalisasi hasil pembelajaran apabila 

pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kemampuan siswadalam belajar. 

Sudut pandang yang cermat dalam memberi pembelajaran bagi siswadari berbagai 

sisi menjadikan siswadapat belajar sesuai dengan kemampuannya.  Metode ATI 

dapat mempengaruhi hasil pembelajaran dan membutuhkan kompleksitas metode 

pembelajaran berdasarkan kemampuan siswasehingga membutuhkan pemahaman 

tentang dasar pendidikan yang praktis.  

Tujuan pembelajaran, Aptitude-Treatment Interaction berupaya menemukan 

dan memilih sejumlah pendekatan, metode, strategi, kiat yang akan dijadikan 

sebagai perlakuan (treatment) yang tepat, yaitu treatment yang sesuai dengan 

perbedaan kemampuan (aptitude) peserta didik. Melalui interaksi yang bersifat 

multiaplikatif tersebut dikembangkan perlakuan-perakuan dalam pembelajaran, 

sehingga dapat diciptakan optimalisasi prestasi akademik. Keberhasilan model 

Aptitude Treatment Interaction  mencapai tujuan dapat dilihat dari kesesuaian 

antara perlakuan yang telah diimplementasikan dalam pembelajaran dengan 

kemampuan peserta didik. 



30 

 

 

Adapun hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam pembelajaran ATI sebagai berikut.  

(1) Mengumpulkan data hasil ujian tengah semester genap sebagai dasar untuk 

menentukan kelompok. Pengumpulan data ini dilakukan sebelum peneliti memulai 

masuk ke dalam kelas untuk melakukan pembelajaran. 

(2) Pengelompokan siswa 

Pengelompokan siswayang didasarkan pada data yang telah dikumpulkan 

sebelumnya. Siswadi dalam kelas dibagi menjadi tiga kelompok yang terdiri dari 

kelompok berkemampuan tinggi, sedang dan rendah.  

(3) Memberikan perlakuan (treatment) kepada masing-masing kelompok 

a. Kelompok siswayang berkemampuan tinggi (pandai)  

Kelompok siswayang berkemampuan tinggi diberi perlakuan berupa belajar mandiri 

dengan menggunakan pegangan buku paket, LKS, soal dan sumber lain yang relevan. 

Sehingga siswadapat mengeksplor kemampuan berpikir kreatifnya. 

b. Kelompok siswaberkemampuan sedang  

Bagi kelompok berkemampuan sedang diberikan perlakuan berupa pembelajaran dengan 

metode pemberian tugas berupa resum materi yang akan dibahas pada pertemuan 

selanjutnya. Pemberian tugas sebelum pembelajaran dimaksudkan agar setidaknya siswa 

mau membaca materi sebelum materi disampaikan di kelas Kelompok sedang juga 

diberikan lembar kerja peserta didik. Sebelum kelompok sedang mendiskusikan soal yang 

ada di LKPD mereka mengikuti penjelasan dari guru bersama kelompok rendah. 

 

c. Kelompok siswa berkemampuan rendah (lambat)  
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Perlakuan yang diberikan kepada kelompok rendah adalah bersama-sama kelompok 

siswaberkemampuan sedang menjalani perlakuan pemberian tugas. Kemudian bersama-

sama kelompok sedang mendengarkan penjelasan dari guru dan kemudian bersama guru 

berlatih mengerjakan soal. Pemberian perlakuan ini didasarkan pertimbangan bahwa 

mereka sulit memahami serta menguasai bahan pelajaran. Oleh karena itu, kelompok ini 

harus mendapat perhatian khusus dari guru berupa bimbingan dan pendampingan dalam 

proses belajar.  

(4) Melakukan Pos-test  

Siswadiberikan tes akhir setelah diberikan pembelajaran, menggunakan soal-soal 

berpikir kreatif yang sebelumnya harus telah diuji cobakan pada kelompok selain 

kelompok kontrol dan eksperimen 

2.6.1 kelebihan dan kelemahan pembelajaran ATI 

Menurut Nurul Setiani sebagaimana dikutip oleh Hermawan (2013) 

kelebihan model pembelajaran ATI antara lain; (1). Dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa,  (2). Dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran, (3). Guru  dapat lebih memperhatikan kemampuan setiap siswa baik 

secara individu maupun kelompok, (4). Guru dapat memberikan treatment sesuai 

dengan kebutuhan siswa, (5).Siswa dapat mengoptimalkan prestasi belajarnya 

sesuai dengan kemampuanya. 

Selain kelebihan tersebut metode pembelajaran ATI juga memiliki kekurangan 

diantaranya: (1). Membeda-bedakan kemampuan siswa yang bisa membuat siswa 

merasa kurang adil, (2). Membutuhkan waktu yang lama bagi siswa sehingga 



32 

 

 

kurikulum bisa tidak terpenuhi, (3). Membutuhkan waktu yang lebih lama 

sehingga pada umumnya guru tidak mau menggunakan metode pembelajaran ATI. 

2.6.2 Langkah-langkah Metode Pembelajaran ATI 

Menurut Prasetyo (2010) metode pembelajaran Aptitude Treatment 

Interaction dapat diadaptasi beberapa langkah yang dilakukan dalam 

pembelajaran, yaitu: 

(1).    Melaksanakan  pengukuran kemampuan  masing-masing  siswa,  dalam  hal  

ini  dapat  dilakukan  melalui survey terhadap nilai matematika pada rapor 

siswa. 

(2).    Mengelompokkan  siswa  menjadi  tiga  kelompok  (tinggi,  sedang  dan  

rendah) sesuai dengan klasifikasi yang didapatkan dari hasil survey. 

(3).    Memberikan  perlakuan  (treatment)  kepada  masing-masing  kelompok  

siswa dalam pembelajaran.  

(4).    Memberikan test kepada kelompok siswa berkemampuan tinggi, sedang dan 

rendah. 

 

2.7 Strategi Pembelajaran Ekspositori 

Aliran psikologi belajar yang sangat mempengaruhi strategi pembelajaran 

ekspositori adalah aliran belajar behavioristik. Seperti yang telah dijelaskan 

dimuka, aliran belajar behavioristik lebih menekankan kepada pemahaman bahwa 

perilaku manusia pada dasarnya keterkaitan antar stimulus dan respons, oleh 

karenanya dalam implementasinya peran guru sebagai pemberi stimulus 

merupakan faktor yang sangat penting. Dari asumsi semacam inilah, muncul 
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berbagai konsep bagaimana agar guru dapat memfasilitasi sehingga hubungan 

stimulus-respons itu bisa berlangsung secara efektif. Dalam teori belajar 

koneksionisme contohnya, dikembangkan hukum-hukum belajar seperti hukum 

kesiapan, hukum pengaruh, dan hukum latihan, sedangkan dalam teori belajar 

classical conditioning dijelaskan bagaimana hubungan keterkaitan stimulus-

respon bisa dipengaruhi oleh munculnya S2 sebagai stimulus prasyarat. 

2.7.1  Konsep Strategi Pembelajaran Ekpositori 

Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang 

menekankan kepada proses penyampaian materi pelajaran secara optimal. Strategi 

ekspositori lebih menekankan kepada proses bertutur, maka sering juga 

dinamakan istilah “calk and talk” Terdapat beberapa karakteristik strategi 

ekspositori: 

a.  Strategi ekpositori dilakukan dengan cara menyampaiakan materi pelajaran 

secara verbal, artinya bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam 

melakukan strategi ini, oleh karena itu sering orang mengidentikannya 

dengan ceramah. 

b. Biasanya materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang 

sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep terentu yang harus dihafal 

sehingga tidak menuntut siswauntuk berpikir ulang. 

c. Tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri. 

Artinya setelah proses pembelajaran berakhir siswadiharapkan dapat 

memahaminya dengan benar dengan cara dapat mengungkapkan kembali 

materi yang telah diuraikan. 

2.7.2  Prinsip-prinsip Penggunaan Strategi Pembelajaran Ekspositori 
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Dalam penggunaan strategi pembelajaran ekspositori terdapat beberapa  

prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap guru: 

(1). Berorientasi pada Tujuan 

Walaupun penyampaian materi pelajaran merupakan ciri utama dalam strategi 

pembelajaran ekspositori melalui metode ceramah, namun tidak berarti proses 

penyampaian materi tanpa tujuan pembelajaran. Seperti kriteria pada umumnya, 

tujuan pembelajaran harus dirumuskan dalam bentuk tingkah laku yang yang 

dapat diukur atau berorientasi pada kompetensi pada kompetensi yang harus 

dicapai oleh peserta didik. Hal ini sangat penting untuk dipahami, karena tujuan 

yang spesifik memungkinkan kita bisa mengontrol efektivitas penggunaan strategi 

pembelajaran. 

(2). Prinsip Komunikasi 

Dalam proses komunikasi bagaimanapun proses sederhananya, selalu terjadi 

urutan pemindahan pesan dari sumber pesan ke penerima pesan. Sistem 

komunikasi dikatakan efektif manakala pesan itu dapat mudah ditangkap oleh 

penerima pesan secara utuh, dan sebaliknya. Sistem komunikasi dikatakan tidak 

efektif, manakala penerima pesan tidak dapat menangkat setiap pesan yang 

disampaikan. Kesulitan menangkap pesan itu dapat terjadi oleh berbagai 

gangguan yang dapat menghambat kelancaran proses komunikasi. Akibat 

gangguan tersebut memungkinkan penerima pesan tidak memahami atau tidak 

dapat menerima sama sekali pesan yang ingin disampaikan.sebagai suatu strategi 

pembelanjaran yang menekankan sebagai pada proses penyampaian, maka prinsip 

komunikasi merupakan prinsip yang sangat penting untuk diperhatikan. 

 (3). Prinsip Kesiapan 
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Dalam teori belajar koneksionisme, “kesiapan” merupakan salah satu hukum 

belajar. Inti dari hukum belajar ini adalah bahwa setiap individu akan merespon 

dengan cepat dari setiap stimulus manakala dalam dirinya sudah memiliki 

kesiapan: sebaliknya, tidak mungkin setiap individu akan merespons setiap 

stimulus yang muncul manakala dalam dirinya belum memiliki kesiapan. Yang 

dapat kita tarik dari hukum belajar ini adalah, agar siswadapat menerima 

informasi stuimulus yang kita berikan, terlebih dahulu kita harus memposisikan 

mereka dalam keadaan siap baik secara fisik maupun psikis untuk menerima 

pelajaran. 

 (4). Prinsip Berkelanjutan 

Proses pembelajaran ekspositori harus dapat mendorong siswauntuk mau 

mempelajari materi pelajaran lebih lanjut. Pembelajaran bukan hanya berlangsung 

pada saat itu, akan tetapi juga untuk waktu selanjutnya. Ekspositori yang berhasil 

adalah manakala melalui proses penyampaian dapat membawa siswapada situasi 

ketidakseimbangan, sehingga mendorong mereka untuk mencari dan menemukan 

atau menambah wawasan melalui proses belajar mandiri. 

2.7.3 Prosedur Pelaksanaan Strategi Ekspositori 

Sebelum diuraikan tahapan penggunaan strategi ekspositori terlebih dahulu 

diuraikan beberapa hal yang harus dipahami oleh setiap guru yang akan 

menggunakan strategi ini. 

2.7.3.1. Rumuskan Tujuan yang Ingin Dicapai 

Merumuskan tujuan merupakan langkah pertama yang harus dipersiapkan 

guru. Tujuan yang ingin dicapai sebaiknya dirumuskan dalam bentuk perubahan 

tingkah laku yang spesifik yang berorientasi kepada hasil belajar. Dengan 
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demikian, melalui tujuan yang jelas selain dapat membimbing siswadalam 

menyimak materi pelajaran juga akan diketahui efektivitas dan efisiensi 

penggunaan strategi ini. 

Sering terjadi, proses pembelajaran dengan cara bertutur, guru terlena 

dengan pembahasan yang dilakukannya, sehingga materi pelajaran menjadi lebar, 

tidak fokus pada permasalahan yang sedang dibahas. Dengan rumusan tujuan 

yang jelas, hal ini tidak akan terjadi. Sebab, tujuan yang harus dicapai akan 

menjadi faktor pengingat bagi guru dalam menyampaikan materi pelajaran. 

2.7.3.2. Kuasai Materi Pelajaran dengan Baik 

Penguasaan materi pelajaran dengan baik merupakan syarat mutlak 

penggunaan strategi ekspositori. Penguasaan materi yang sempurna, akan 

membuat kepercayaan diri guru meningkat, sehingga guru akan mudah mengelola 

kelas; ia akan bergerak berani menatap peserta didik, tidak takut denga perilaku-

perilaku siswayang dapat mengganggu jalannya proses pembelajaran, begitupun 

sebaliknya. 

 

2.8. Segiempat 

2.8.1 Persegi Panjang 

2.8.1.1 Sifat persegi Panjang 

(1) Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, (2) keempat sudutnya siku-

siku, (3) Diagonal berpotongan di tengah  dan  membagi dua sama besar. 

2.8.1.2. Definisi Persegi Panjang  
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Persegi Panjang adalah  segi empat yang keempat sudutnya siku-siku dan panjang 

sisi yang berhadapan sama. 

  

 

 

2.8.1.3.  Luas Persegi Panjang 

 Luas persegi panjang = alas x tinggi 

                             = BC x CD 

                                  = panjang ( )  x lebar ( ) 

2.8.1.4. Keliling Persegi Panjang  

      Keliling persegi panjang  = AB + BC + CD + AD 

      Karena AB = CD =   dan AD = BC =  , maka 

      Keliling persegi panjang =    +    +   +   atau   +   +    +    

       = 2 x (  +  ) 

2.8.2 Persegi 

2.8.2.1. Sifat persegi 

(1) Sisi-yang berhadapan sejajar; 

(2) Keempat sudutnya siku-siku; 

(3) Panjang keempat sisinya sama; 

  

  

A 

B C 

 

D 
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(4) Setiap sudut persegi dibagi dua sama ukuran oleh diagonal-diagonalnya; 

(5) Diagonalnya membagi dua sama panjang; 

(6) Diagonalnya berpotongan tegak lurus. 

2.8.2.2. Definisi Persegi 

Persegi adalah persegi panjang yang semua sisinya sama panjang. 

 

 

 

 

2.8.2.3. Luas Persegi 

Luas persegi= alas x tinggi 

= AB x BC  

      = s x s 

2.8.2.4. Keliling Persegi 

Keliling persegi = AB + BC + CD + AD 

Karena semua sisi persegi sama panjang, atau AB = BC = CD = AD 

Maka, K  = s + s + s + s 

  = 4 x s 

B 

  

  

D 

 

A 

C 
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2.8.3. Jajar Genjang 

2.8.3.1. Sifat Jajar Genjang 

(1) Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar 

(2) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar 

2.8.3.2. Definisi Jajargenjang 

Jajargenjang adalah segi empat dengan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang 

dan sejajar 

 

 

2.8.3.3.Luas Jajargenjang  

Luas jajargenjang  = alas x tinggi  

                              = AB x t  

Tinggi adalah garis yang tegak lurus dengan alas 

2.8.3.4. Keliling Jajargenjang  

Keliling jajargenjang  = AB + BC + CD + AD 

Karena sisi yang berhadapan sama panjang, maka K = 2 x (alas + tinggi) 

 

2.9. Kerangka Berpikir dan Hipotesis 

2.9.1. Kerangka Berpikir 

A B 

C 

 

D 

 
t 



40 

 

 

Menurut piaget tiga prinsip utama pembelajaran, yaitu (1) Belajar Aktif, (2) 

Belajar Melalui Interaksi Sosial dan, (3) Belajar Melalui Pengalaman Pribadi. 

Dari ketiga prinsip tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan konsep 

kecerdasan kognitif anak, jean peaget juga mengatakan bahwa anak dapt 

membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri, sehingga kemampuan 

berpikir kreatif sangat diperlukan untuk dapat mengembangkan kecerdasan yang 

telah dimiliki peserta didik. 

Inti teori Vigotsky adalah menekankan interaksi antara aspek internal dan 

eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada lingkungan sosial 

pembelajaran. Menurut teori Vigotsky, fungsi kognitif manusia berasal dari 

interaksi sosial masing-masing individu dalam konteks budaya. Seiring dengan 

teori yang di gagas oleh vigotsky ini penerapan penggunaan model pembelajaran 

Aptitude treatment dan interaktion merupakan kegiatan belajar melalui proses 

dimana aspek internal seorang siswa di perhatikan yaitu dengan mesetting 

kelompok belajar di kelas berdasarkan kemampuan, yang artinya bahwa siswa 

dibagi menjadi tiga kelompok besar kelompok pertama adalah kelompok atas 

dimana siswa memiliki kemampuan tinggi diatas rata-rata teman kelasnya, 

kelompok dua yaitu kelompok sedang dimana siswa berkemampuan sedang, dan 

terakhir adalah kelompok rendah dimana siswanya berkemampuan dibawah rata-

rata kelas jadi siswa tidak belajar sendiri untuk menemukan sesuatu akan tetapi 

dengan bantuan yang lebih ahli seperti guru maupun teman sebaya sehingga 

dalam proses aplikasi model pembelajaran Aptitude treatmen dan interaktion ini 

berdasar dengan gagasan teori konstruktivis yang mendukung yaitu teori belajar 
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vigotsky dengan memaklumi akan adanya perbedaan individu dalam hal 

kemajuan perkembangan. 

Dalam pembelajaran matematika, siswa sering dihadapkan pada suatu 

masalah yang rumit atau masalah yang tidak rutin. Oleh karena itu berfikir kreatif 

dalam pembelajaran matematika itu sangat dibutuhkan. Beberapa aspek yang di 

perhatikan dalam berpikir kreatif  adalah suatu kecakapan, sikap serta proses. 

Sedangkan berpikir kreatif itu sendiri adalah  kemampuan yang sifatnya baru yang 

diperoleh dengan mencoba-coba dan ditandai dengan keterampilan-keterampilan 

tertentu seperti keluwesan, orisinil ,berpikir lancar serta elaborasi. 

berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di SMP Negeri 3 Jepara di 

dapatkan informasi bahwa tingkat berpikir kreatif relatif kurang di perhatikan dan 

lebih pada pencapaian hasil belajar seperti penanaman konsep sehingga dalam 

penelitian ini akan melakukan eksperimen meningkatkan berpikir kreatif 

siswakarena pentingnya kekreatifan berpikir dalam belajar bagi siswadimana 

pengembangan kecerdasan yang dimilikinya dapat tereksplor. 

2.9.2 Hipotesis 

berdasarkan uraian kerangka berpikir yang ada, maka hipotesis penelitian yang 

akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

(1) Hasil tes kemampuan berpikir kreatif  matematika siswa yang diajarkan 

dengan menggunakan model pembelajaran ATI (Aptitude Treatment 

Interactoin) mencapai kriteria ketuntasan minimal yang diterapkan oleh pihak 

sekolah peneliti. 
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(2) Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif siswa yang diajarkan 

menggunakan model pembelajaran (Aptitude Treatment Interaction) dan yang 

diajarkan menggunakan model ekspositori. 

(3) Adanya pengaruh sikap positif siswa terhadap penggunaan model 

pembelajaran ATI (Aptitude Treatment Interaction). 
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      BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 . Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagian  peserta  didik  kelas VII semester 

2 SMP N 3 Jepara tahun pelajaran 2013/2014. Terbagi menjadi 7 kelas yang diambil  

hanya 3 kelas,  Pengaturan pembagian kelas tersebut adalah secara acak dan tidak 

berdasar pada rangking  sehingga tidak ada kelas unggulan. 

3.1.2 Sampel   

Sebelum  dilakukan  pengambilan sampel  secara  random  sampling maka akan  

diuji  terlebih dahulu apakah  populasinya  homogen  atau tidak.  Untuk mengetahui  

populasi  homogen  maka  dilakukan analisis  yang terdiri  dari  uji normalitas, uji 

homogenitas varians populasi dan uji kesamaan rata-rata berdasar nilai mid semester 2 

mata pelajaran matematika kelas VII. Jika  diperoleh  hasil  bahwa  populasi  

homogen  maka  dengan  demikian dapat  dilakukan  pengambilan  sampel  

dengan  teknik random  sampling.  Pada  penelitian  ini  diambil  peserta  didik 

dari  tiga  kelas  sebagai  sampel  penelitian, terpilih sebagai sampel peserta didik 

VII G sebagai kelas eksperimen yang dikenai pembelajaran  matematika  dengan  

model  pembelajaran ATI (Aptitude Treatment Interaction), peserta didik  VII F 

sebagai kelas kontrol yang dikenai pembelajaran matematika dengan pendekatan 

konvensional (metode ekspositori) dan kelas VII E sebagai kelas uji coba, 
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masing-masing kelas tersebut ada 40 peserta didik. 

 

3.2 Variabel Penelitian  

Variabel  adalah  objek penelitian  atau apa  yang  menjadi  titik perhatian suatu 

penelitian (Arikunto, 2006: 118). Sesuai dengan permasalahan  yang sudah dirumuskan, 

maka variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 

(1) Variabel  bebas  adalah  variabel  yang mempengaruhi  suatu kejadian  atausering 

dinamakan  variabel penyebab. Variabel  bebas dalam penelitian  ini adalah model 

pembelajaran Aptitude Treatment Interaction.  

(2) Variabel terikat adalah  variabel  sebagai  akibat dari  variabel  bebas. Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan berpikir kreatif peserta didik kelas 

VII SMP N 3 Jepara  pada tahun ajaran 2013/2014.  

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Metode Dokumentasi  

Metode  dokumentasi  dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk memperoleh data-

data tertulis tentang daftar nama peserta didik, jumlah peserta didik dan data nilai  

ulangan  matematika  peserta  didik yang selanjutnya  akan  dianalisis  dengan uji 

normalitas, homogenitas dan uji kesamaan rata-rata.  

3.3.2 Metode Tes  

Metode  tes  digunakan  untuk mendapatkan skor  tes  kemampuan komunikasi  

peserta  didik setelah  diadakan  perlakuan.  Metode  ini  menggunakan instrumen  

tes  berbentuk  uraian.  Data  yang  diperoleh  melalui  tes  inilah yang merupakan data 
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utama dalam penelitian, karena data inilah yang digunakan untuk menguji 

hipotesis penelitian. 

 

3.4 Instrumen Penelitian  

3.4.1 Tahapan Persiapan  

Materi  tes  menyangkut  semua  materi  yang sedang diajarkan  pada  saat penelitian  

berlangsung.  Bentuk  tes  dalam  penelitian  ini  adalah  tes  berbentuk uraian dan skala 

motivasi. Materi dikembangkan berdasarkan kisi-kisi yang dibuat terlebih  dahulu,  

yang untuk lebih  lengkapnya  akan  disajikan  dalam  metode penyusunan 

perangkat tes. Urutan langkah yang  harus diperhatikan dalam penyusunan 

perangkat tes adalah sebagai berikut.  

(1) Melakukan pembatasan materi yang diujikan.  

(2) Menentukan tipe soal.  

(3) Menentukan jumlah butir soal.  

(4) Menentukan alokasi waktu mengerjakan soal.  

(5) Menentukan komposisi atau jenjang.  

(6) Membuat kisi-kisi soal.  

(7) Menulis petunjuk pengerjaan soal, kunci jawaban dan penentuan skor.  

(8) Menulis butir soal.  

(9) Menguji cobakan instrumen.  

(10) Menganalisis  hasil  uji  coba  dalam  hal  validitas,  reliabilitas,  daya  pembeda dan 

taraf  kesukaran.  

(11) Memilih item soal yang sudah teruji berdasarkan analisis yang dilakukan.  
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3.4.2 Tahapan Pelaksanaan Uji Coba  

Setelah  penyusunan instrumen  penelitian  maka  instrumen tersebut diujicobakan 

untuk dianalisi tingkat kevalidan, reliabilitas, tingkat kesukaran dan 

daya  pembeda  soal.  Pengujian instrumen  diujicobakan  pada  semua  populasi 

artinya keseluruhan baik bukan merupakan kelopok eksperimen maupun kontrol, 

instrumen  penelitian  ini  untuk mengetahui  kemampuan  berpikir  kreatif  peserta didik 

pada materi segi empat.  

3.4.3Tahapan Analisis Uji Coba Instrumen 

Hasil  uji  coba  dianalisis  dan  diuji  kelayakannya  sebagai  suatu intrumen 

penelitian.  Suatu tes  dapat  dikatakan baik sebagai  alat  ukur  hasil  belajar  harus  

memenuhi persyaratan tes yaitu validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya  

beda  begitu pula  dengan  skala  motivasi,  dikatakan  baik sebagai  alat  ukur  

aspek afektif  harus  memenuhi  persyaratan alat  ukur  aspek afektif  yaitu  

validitas  dan reliabilitas. Ukuran validitas, daya beda, tingkat kesukaran serta 

reliabilitas disini adalah suatu nilai  relatif  yang tidak berlaku  mutlak apabila  

diberlakukan  pada populasi  yang berbeda.  Sebagai  contoh,  apabila  soal  

instrumen  diujikan  pada sekolah  yang memiliki  murid yang prestasinya relatif  

lebih baik,  maka  bisa  jadi hasil pengujiannya berbeda. 

3.4.4Analisis Instrumen Tes  

Instrumen  tes  yang akan  digunakan  untuk mengukur  hasil  belajar matematika  

materi  pokok Segi  empat  peserta  didik  dianalisis  terlebih  dahulu dengan  mengukur  

reliabilitas,  validitas,  daya  beda  dan  tingkat  kesukarannya. Berikut  ini  akan  

dipaparkan  metode  dan  hasil  analisis  instrumen  tes  pada penelitian ini. 



47 

 

 

3.4.4.1 Validitas  

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Sebuah tes dikatakan valid apabila mempunyai 

dukungan  yang besar  terhadap skor  total. Untuk mengetahui  validitas  item  

soal digunakan rumus korelasi product moment sebagai berikut. 

rXY :   2222 )()(

))((

YYNXXN

YXXYN




 

rXY  : koefisien korelasi tiap item,  

N  : banyaknya subjek tiap item, 

X  : Jumlah skor item, 

Y  : Jumlah skor total, 

2X  : Jumlah kuadrat skor item, 

2Y  : Jumlah kuadrat skor total, 

XY : Jumlaha perkalian skor item dan skor total. 

Hasil       yang diperoleh  dikonsultasikan  dengan 
r
tabel  product moment  dengan 

   
>
rtabel maka instrumen tes dikatakan valid (Arikunto, 2006: 72).  

3.4.4.2 Reliabilitas  

Reliabilitas  berhubungan  dengan  masalah  kepercayaan.  Suatu tes  dapat 

dikatakan  mempunyai  taraf  kepercayaan  yang tinggi  jika  tes  tersebut  dapat 

memberikan  hasil  yang tetap.  Maka  pengertian  reliabilitas  tes,  berhubungan 

dengan masalah ketetapan  hasil  tes.  Atau seandainya  hasilnya  berubah–ubah, 

perubahan yang terjadi dapat dikatakan tidak berarti (Arikunto, 2006: 86).  Dalam  

penelitian  ini  untuk  mencari  reliabilitas  digunakan rumus  alpha,  sebagai berikut.  
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Keterangan:  

11r  : Reliabilitas instrumen, 

k   : Banykanya butir pertanyaan atau banyaknya soal, 

2

b  : jumllah variansi skor tiap-tiap  item, 

2

t  : Variansi total. 

(Arikunto, 2006: 109) Klasifikasi reliabilitas soal adalah sebagai berikut:  

0,800 < r ≤ 1,000 : sangat tinggi,  

0,600 < r ≤ 0,800 : tinggi,  

0,400 < r ≤ 0,600 : cukup,  

0,200 < r ≤ 0,400 : rendah, dan  

0,000 < r ≤ 0,200 : sangat rendah.  

Rumus varians adalah sebagai berikut. 

n

n

X
X

t

2
2

2

)(


  

Keterangan : 

2

t : Variasnsi total, 

: Banyaknya subjek pengiikut tes, 

X  : Skor tiap item. 

Instrumen  pengamatan  dinyatakan  reliabel  jika r11 r tabel  maka  soal  

tersebutreliabel (Arikunto, 2006: 97).  

n
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3.4.4.3 Taraf kesukaran  

Jawaban    terhadap butir  soal  bentuk essai  secara  teoritis  tidak ada  yang salah  

mutlak,  sehingga  derajat  kebenaran  jawaban  tersebut  akan  berperingkat 

sesuai dengan mutu jawaban masing-masing peserta didik. Berikut  langkah-

langkah  untuk menghitung tingkat  kesukaran  soal  berbentuk uraian.  

(1) Menghitung rata-rata skor untuk tiap butir soal dengan rumus: 

rtadidikjumlahpese

ikpesertadidjumlahskor
ratarata   

(2) Menghitung tingkat kesukaran dengan rums; 

umtiapsoalskormaksim

ratarata
ukarantingkatkes




(3) Membandingkan tingkat kesukaran dengan criteria sebagai berikut.  

0,00   tingkat kesukaran    0,30 : sukar 

0,30  < tingkat kesukaran    0,70 : sedang 

0,70  < tingkat kesukaran    1,00 : mudah 

(4) Membandingkan  penafsiran  tingkat  kesukaran  dengan  cara 

membandingkan koefisien tingkat kesukaran dengan kriteria. 

Dengan menggunakan perhitungan dan kriteria perhitungan yang telah 

disebutkan di atas mengenai tingkat kesukaran, diperoleh hasil untuk 8 soal yang 

telah dibuat sebagai beriku 

Tabel 3.1 Hasil Pengujian Tingkat Kesukaran 
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Nomor Butir Soal Tingkat Kesukaran Kriteria Tingkat Kesukaran 

1 0,6200 Sedang 

2 0,5050 Sedang 

3 0,4350 Sedang 

4 0,3900 Sedang 

5 0,4100 Sedang 

6 0,3125 Sedang 

7 0,2925 Sukar 

8 0,4550 Sedang 

 

Untuk perhitungan selengkapnya telah disajikan di Lampiran. 

3.4.4.4 Daya pembeda  

Untuk menentukan  daya  pembeda  soal  untuk tes  yang berbentuk uraian 

menggunakan rumus uji t sebagai berikut.  

skormaks

XX
DP

KBKA 


Keterangan: 

   

    

    

 

: daya pembeda,  

: rata-rata nilai kelompok atas,  

: rata-rata nilai kelompok bawah,  
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Skor maks  : skor maksimum.  

Dengan kriteria sebagai berikut.  

DP ≥ 0,40   

0,30 ≤   < 0,4  

: sangat baik,  

: baik,  

0,20  ≤   < 0,30    :: cukup,  

DP < 0,2      

Cukup, soal perlu diperbaiki 

: kurang baik, soal harus dibuang.

Hasil perhitungan dibandingkan dengan t tabel, dk N1 N2

= 5%, jika t hitung


t tabel, maka daya beda soal tersebut signifikan (Arifin, 

1991: 141).  

Setelah dilakukan analisis daya pembeda soal dengan rumus dan kriteria yang 

telah disebutkan di atas, diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Hasil Pengujian Daya Pembeda Soal 

Nomor Butir Soal Tingkat daya beda Kriteria Tingkat daya beda 

1 0,3200 Baik 

2 0,3300 Baik 

3 0,2300 Cukup 

4 0,1700 Kurang baik 

5 0,1900 Kurang baik 

6 0,2450 Cukup 

7 0,1250 Kurang baik 
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8 0,1000 Kurang baik 

Untuk perhitungan lebih lengkapnya telah disajikan di Lampiran. 

3.4.4.6 Penentuan Soal Tes Kemampuan Berpikir Kreatif 

Berdasarkan perhitungan dan analisis tingkat kesukaran, daya pembeda, 

validitas, dan reabilitas soal, dapat dilihat hasil sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Penentuan Kelayakan Soal. 

Nomor soal Tingkat 

kesukaran 

Tingkat daya 

beda 

Validitas  Reliabilitas 

1 Sedang  Baik  Valid   

 

Soal reliabel 

tinggi 

2 Sedang  Baik  Valid 

3 Sedang  Cukup  Valid 

4 Sedang  Kurang baik Valid 

5 Sedang  Kurang baik Valid 

6 Sedang  Cukup Valid 

7 Sukar  Kurang baik Valid 

8 Sedang  Kurang baik Valid 

 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa soal reliabel, sedangkan soal nomor 1 

sampai 8 valid, sehingga dapat digunakan. Walaupun daya pembeda nomor 1 dan 

8 hanya bernilai cukup, namun tetap dapat digunakan. Tetapi karena 

pertimbangan rata-rata nilai yang rendah pada saat uji coba soal karena waktu 

yang kurang, hanya diambil 5 soal dari 8 soal yang dapat digunakan. 
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3.4.5Metode Analisis Data Awal (Nilai Ujian Akhir Semester Genap)   

Uji  persyaratan  ini  dimaksud untuk mengetahui kelayakan  dari  sampel yang 

terpilih.  Data  yang digunakan  untuk uji  kelayakan  ini  adalah hasil  Ujian 

Akhir Semester Genap.  

3.4.5.1 UjiNormalitas   

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel (kelas kontrol dan  kelas  

eksperimen)  berasal  dari  populasi  berdistribusi  normal  atau tidak.  Uji  

normalitas yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan uji  

Chi-Square.  distribusi  data  dinyatakan  normal,  dan  bila  lebih dari  dinyatakan 

tidak normal. Pengujian  normalitas  data  menggunakan  uji  chi kuadrat  dengan 

rumus sebagai berikut (Sudjana, 2005: 273).  

 






k

i i

ii

E

EO

1

2

2

 

Keterangan: 

Oi  = frekuensi hasil pengamatan; 

Ei  = frekuensi yang diharapkan; 

2  = harga Chi Kuadrat. 

Hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut. 

H0: data berasal dari popolasi yang berdistribusi normal. 

H1: data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 
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Dengan kriteria pengujian H0 diterima jika  tabelhitung
22     (Sudjana, 2005: 

273), dengan taraf signifikan 5%. 

Berdasarkan  sampel  akan diuji  hipotesis  nol  bahwa  sampel  tersebut  berasal 

dari populasi  berdistribusi  normal  melawan  hipotesis tandingan  bahwa 

distribusi tidak normal. Kriterianya adalah terima hipotesis nol bahwa populasi 

berdistribusi normal jika chi kuadrat hitung  yang diperoleh dari data pengamatan  

kurang dari chi  kuadrat  table  dengan  derajat  kebebasan  dk =  k-1 dan  taraf  

signifikan  5 %. Dalam hal lainnya hipotesis nol ditolak.  

3.4.5.2 Ujihomogenitas   

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah sampel (kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen) berawal dari populasi yang homogen atau tidak. Hipotesis 

yang diuji adalah sebagai berikut. 

 

 







1

.1
2

2

i

ii

n

sn
s

 

     1log 2

insB  

Keterangan: 

s
2
 : varians dari semua sampel; 

si
2
 : varians data ke-i; 

ni : banyaknya data ke-i. 

kemudian digunakan rumus chi-kuadrat. 
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22 log110ln ii snB . 

Hipotesis statistikanya dan hipotesis penelitiannya sebagai berikut. 

H0 : 
2

9

2

2

2

1     artinya data berasal dari kelompok yang 

memiliki varians homogen. 

H1 : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku artinya data tidak 

berasal dari populasi homogen. 

Dengan kriteria pengujian H0 diterima jika tabel
22    (Sudjana, 2005: 263), 

dengan taraf signifikan 5%. 

3.4.5.3 Uji Kesaman Rata-rata (ANAVA)  

Sebuah populasi yang masing-masing berdistribusi normal dengan rata-

rata k ,...,,, 321  dan simpangan baku berturut-turut k ,...,,, 321 . 

Akan diuji hipotesis nol H0 dengan hipotesis alternatif H1. 

H0 : 9321 ...,    artinya rata-ratanya tidak ada perbedaan; 

H1 : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku artinya rata-ratanya ada 

yang berbeda. 

Data sampel akan dinyatakan dengan ijY  yang berarti data ke-j dalam sampel 

yang diambil dari populasi ke-i. Untuk memudahkan, data sampel disusun seperti 

dalam Tabel 3.4 di bawah ini. 

Tabel 3.4 Data Sampel dari k Buah Populasi Berdistribusi Normal 
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 Dari Populasi ke- 

1 2 3 . . . k 

Data Hasil 

Pengamatan 

11Y  21Y  31Y  . . . 
1kY  

12Y  22Y  32Y  . . . 
2kY  

... ... ... ... ... 

11nY  
22nY  

33nY  . . . 
kknY  

Jumlah 
1J  2J  3J  . . . 

kJ  

Rata-rata 
1Y  2Y  3Y  . . . 

kY  

(Sumber: Sudjana, 2005: 303) 

Untuk memudahkan perhitungan akan digunakan simbol-simbol sebagai berikut. 




i

y
n

J
R

2

 dengan kJJJJ  21 . 

     
  

 

  
     

. 2Y = jumlah kuadrat-kuadrat (JK) dari semua nilai pengamatan. 

  yyy ARYD 2 . 

Daftar analisis varians untuk menguji H0 adalah seperti Tabel 3.5 di bawah ini. 

Tabel 3.5 Daftar Analisis Varians untuk Uji Kesamaan Rata-rata 

Sumber varians dk JK KT F 
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Antar kelompok k – 1 
yA  

 1


k

A
A

y
 

D

A
 

Dalam kelompok   1in  yD  

  


1i

y

n

D
D  

Total  in   2Y    

(Sumber: Sudjana, 2005: 305) 

Dengan jalan membagi KT antar kelompok oleh KT dalam kelompok, 

maka diperoleh harga. 

 

  




1

1

i

y

y

n

D

k

A

F  

Dimana F dapat digunakan untuk menguji hipotesis kesamaan beberapa rata-rata 

populasi. H0 ditolak, jika harga FFtabel dengan dk pembilang (k – 1) dan dk 

penyebut   1in  (Sudjana, 2005: 305), dengan taraf signifikan 5%. 

3.4.6 Analisis data hasil tes kemampuan berpikir kreatif 

Data yang telah diperoleh dalam penelitian akan dilakukan uji hipotesistahap 

akhir yang bertujuam mengetahui  apakah hasilnya akan sesuia dengan hipotesis 

yang diharapkan. Berikut macam analisis data akhir 

3.4.6.1 Uji normalitas  

Uji normalitas ini intuk mengetahui apakah data nilai hasil tes kemampuan 

berpikir  kreatif  peserta  didik  kelompok kontrol  maupun  kelompok eksperimen 
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berdistribusi normal atau tidak. Untuk langkah-langkah menguji hasil tes dengan 

uji  normalitas  ini  sama  dengan  langkah  menguji  hasil  tes  analisis  data  awal.  

 






k

i i

ii

E

EO

1

2

2

 

Keterangan: 

Oi  = frekuensi hasil pengamatan; 

Ei  = frekuensi yang diharapkan; 

2  = harga Chi Kuadrat. 

Hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut. 

H0: data berasal dari popolasi yang berdistribusi normal. 

H1: data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Dengan kriteria pengujian H0 diterima jika  tabelhitung
22     (Sudjana, 

2005: 273), dengan taraf signifikan 5%. 

3.4.6.2 Uji homogenitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah sampel (kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen) berawal dari populasi yang homogen atau tidak.  Hipotesis 

yang diuji adalah sebagai berikut.  

Hipotesis yang diujikan adalah: 

  :   
    

 , artinya kedua kelompok sampel mempunyai varians yang sama 
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   :   
    

 , artinya kedua kelompok sampel mempunyai varians tidak sama 

Untuk menguji hipotesis di atas digunakan uji kesamaan dua varians dengan 

rumus:  
                

                
 

Kriteria pengujian:    ditolak hanya jika            

 
        

. Harga   

 
        

 diperoleh 

dari daftar distribusi F dengan peluang = 
 

 
 ,                    , 

                  ,  dan     (Sudjana, 2005 : 250). 

3.4.6.3 Uji Hipotesis Pertama  

Analisis  hipotesis  pertama  dilakukan  untuk mengetahui  pembelajaran 

menggunakan model  Aptitude Treatment Interaction (ATI) terhadap kemampuan 

berpikir  kreatif  matematik  siswa  kelas  eksperimen  telah  mencapai  

ketuntasan. Indikator  yang digunakan terdiri  dari  pencapaian ketuntasan 

individual  dan ketuntasan klasikal.  Ketuntasan  individual  berdasarkan pada  

Kriteria  Ketuntasan Minimum (KKM)  yang telah ditentukan di  sekolah  yang 

bersangkutan  yaitu 68, diuji  dengan menggunakan  uji  rata-rata,  yaitu uji  t  satu 

pihak.  Untuk menguji ketuntasan  klasikal  merupakan  prosentase  siswa  yang 

mencapai  ketuntasan individual paling sedikit 75%. Pengujian ketuntasan 

klasikal ini menggunakan uji proporsi satu pihak.  

Untuk uji  rata-rata  yaitu uji  t  satu pihak,  pihak kanan, sampel  yang digunakan  

adalah  kelas  eksperimen.  Hipotesis  yang diajukan  adalah  sebagai berikut.  

H0  :   ≤ 68, artinya  sampel  memiliki  nilai  rata-rata  kurang dari  68  atau  tidak 

mencapai kriteria ketuntasan minimal. 

H1  :  > 68,  artinya  sampel  memiliki  nilai  rata-rata  minimal  68 atau mencapai 
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kriteria ketuntasan minimal. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Sudjana, 2005: 228). 

  
     

 

  

 

Keterangan: 

t : nilai t yang dihitung. 

  : rata-rata nilai. 

  : nilai yang dihipotesiskan. 

s : simpangan baku. 

n : jumlah anggota sampel. 

Nilai       dengan dk = n – 1 dan peluang (1 – α) dengan α = 5%. Kriteria 

pengujian yaitu tolak H0 jika              . 

Uji proporsi yang digunakan adalah uji proporsi satu pihak, pihak kanan, 

yang berguna untuk mengetahui ketuntasan klasikal pada kelas eksperimen, maka 

dilakukan uji proporsi sebagai berikut. 

Hipotesis umum untuk uji proporsi satu pihak adalah sebagai berikut. 

H0 :       

H1 :       

Karena proporsi yang ditentukan       , maka ditentukan hipotesis 

statistik dan hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut. 

H0 :      , artinya proporsi nilai kemampuan berpikir kreatif kurang dari 75%.      

H1 :       , artinya proporsi nilai kemampuan berpikir kreatif mencapai 75%. 

Untuk pengujiannya menggunakan statistik z yang rumusnya: 
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Keterangan:

 

o  : suatu nilai yang merupakan anggapan atau asumsi tentang nilai proporsi 

populasil; 

x :  respon sampel terhadap model pembelajaran; 

n :  jumlah sampel. 

H0 ditolak jika    5,0zzhitung , dimana   5,0z didapat distribusi normal 

baku dengan peluang (0,5 - ) (Sudjana, 2005: 234) dengan taraf signifikan 5%.  

3.4.6.4 Uji Hipotesis Kedua 

Hipotesis  kedua  diuji  dengan  uji  kesamaan  dua  rata-rata  yaitu uji  t  satu 

pihak, pihak kanan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui manakah yang lebih baik  

nilai  rata-rata  antara  kelas  eksperimen atau kelas  kontrol  pada kemampuan 

berpikir kreatif siswa. Pengujian ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan 

manakah  yang lebih baik antara  rata-rata  tes  kemampuan  berpikir  kreatif 

matematik siswa  kelas  eksperimen  yang menggunakan  pembelajaran  Aptitude 

Treatment Interaction  (ATI)  dengan  rata-rata  tes  kemampuan  berpikir  kreatif  

matematik siswa kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran ekspositori (   ).  
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Hipotesis yang diajukan sebagai berikut. 

   :       ,  artinya rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematik siswa 

kelas eksperimen tidak berbeda dengan rata-rata kemampuan 

berpikir kreatif matematik siswa kelas kontrol. 

   :      , artinya rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematik siswa kelas 

eksperimen lebih baik dibandingkan dengan rata-rata 

kemampuan berpikir kreatif matematik siswa kelas kontrol. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

   
      

   
 

  
  

 

  

dengan    
        

           
 

        
 

Kriteria yang digunakan adalah   ditolak jika                         dengan 

 221  nndk  dan taraf signifikansi ( ) = 0,05 (Sudjana, 2005:243).

3.4.6.5 Uji Hipotesis Ketiga 

Analisis hipotesis yang berhubungan dengan sikap ini dilakukan menggunakan 

analisis regresi. Untuk mengetahui pengaruh sikap siswa terhadap berpikir kreatif   

Karena kriteria yang ditentukan adalah sikap siswa berpengaruh terhadap 

hasil tes kemampuan berpikir kreatif, sehingga ditentukan persamaan regresinya 

adalah sebagai berikut:        X. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Sudjana, 2005: 228). 
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Selain menghitung analisis regresi juga akan Menghitung Koefisien Korelasi 

Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut: 

   : Tidak ada hubungan antara sikap terhadap nilai berpikir kreatif siswa. 

   : Ada hubungan antara sikap terhadap nilai berpikir kreatif 

        siswa. 

Koefisien korelasi     dinyatakan dengan rumus sebagai berikut: 

        
                 

      
       

       
       

  

 

Kriteria pengujian: 

Dalam hal ini    ditolak jika               . 

Koefisien Determinasi untuk menentuka berapa persen pengaruh sikap terhadap 

hasil tes kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Koefisien determinasi    dinyatakan dengan rumus sebagai berikut: 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1. Proses penelitian 

  Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 3 Jepara kabupaten jepara. Dengan 

pengambilan materi kelas VII yaitu sub pokok bahasan segiempat pada 

semester 1, di SMP 3 jepara terdiri  7 kelas paralel pada kelas VII, masing 

masing dengan nama kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E, kelas F, kelas 

G. Dan pada penelitian ini 3 kelas menjadi populasi yaitu kelas E, F, dan G. 

Pengambilan data awal dilakukan pada bulan febuari dan memualai 

pengambilan data pengambilan pada tanggal 17-31 maret 2014, berdasarkan 

informasi terhadap pembelajaran matematika yang dilakukan dikelas masih 

menggunakan pembelajaran ekspositori serta pembelajaran latihan, sehingga 

suasana proses belajar mengajar kurang inovatif sehingga kurangnya 

mendukung kemampuan berpikir kreatif siswa dalam kemampuan 

matematikanya. 

Telah diperoleh kelas yang menjadi populasi, peneliti harus 

menentukan  sampel untuk penelitian. Ada 2 kelompok sampel yang 

dibutuhkan, yaitu sebagai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Kelompok eksperimen akan diberi perlakuan pembelajaran dengan 

menggunakan model Aptitude Treatment Ienteraction (ATI), serta kelompok 
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kontrol memperoleh perlakuan pembelajaran seperti biasa yaitu pembelajaran 

dengan model ekspositori. Sebelum penentuan kelompok masing-masing 

terlebih dahulu dilakukan pengecekan tingkat kesamaan kemampuan setiap 

kelas dengan cara pengujian nilai tengah semester ganjil. Pertama-tama 

pengujian dilakukan dengan uji normalitas data awal untuk mengetahui 

kenormalan data, selanjutnya dilakukan uji homogenitas data awal tersebut 

untuk mengetahui bahwa kelas memiliki variansi yang sama atau homogen. 

Selin itu juga dillakukan uji ANAVA untuk membuktikan bahwa seluruh kelas 

memiliki rata-rata yang tidak berbeda, artinya seluruh siswa disetiapkelas 

memiliki kesamaan kemampuan. 

Dari populasi siswa yang terbagi atas tiga kelas, diambil dua kelas 

sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara acak dari 

delapan kelas dengan teknik cluster random sampling. Sampel yang diambil 

adalah kelas VII G, dengan jumlah 40 siswa, sebagai kelas eksperimen yang 

mendapatkan pembelajaran Aptitude Treatmet Interaction (ATI). Kelas lain 

yaitu VII E, dengan jumlah 39 siswa, sebagai kelas kontrol yang mendapatkan 

pembelajaran ekspositori. Namun sebelum dilakukan perlakuan terhadap kelas 

eksperimen dan kontrol, terlebih dahulu dipilih kelas ujicoba, yaitu kelas VII F 

yang digunakan untuk mengujicoba instrumen tes yang dibuat. 

Proses penelitian dilanjutkan dengan merancang berbagai perangkat 

pembelajaran berupa : (1) silabus, (2) RPP, (3) LKS, (4) kisi-kisi soal tes 

kemampuan berpikir kreatif, (5) soal tes kemampuan berpikir kreatif, (6) kunci 

jawaban soal tes kemampuan berpikir kreatif,(7) pedoman penskoran soal. 
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Namun sebelum digunakan, instrumen tes yang telah disusun harus melalui 

proses ujicoba untuk mengetahui apakah soal layak atau tidak digunakan.  

Ujicoba soal yang dilakukan di kelas VII F Dan memberikan hasil yang 

cukup baik. Dengan menggunakan pengujian tingkat kesukaran, daya 

pembeda, validitas, dan reabilitas, didapatkan 8 soal valid dari 8 soal yang 

telah dibuat. karena rata-rata nilai kelas ujicoba sangatlah rendah dan waktu 

yang kurang, maka hanya diambil 5 soal valid yang nantinya digunakan dalam 

tes akhir kemampuan berpikir kreatif matematik siswa. 

Pelaksanaan pembelajaran pada kelas eksperimen dan kontrol 

dilakukan selama 8 jam pelajaran, yang terbagi dalam 4 pertemuan. Pertemuan 

pertama dilakukan selama 2 jam pelajaran, pertemuan kedua menggunakan 

waktu 2 jam pelajaran, pertemuan ketiga 2 jam pelajaran, dan pertemuan 

terakhir juga 2 jam pelajaran. untuk melakukan tes akhir kemampuan berpikir 

kreatif matematik siswa, diperlukan 2 jam pelajaran di pertemuan terakhir. Dan 

setiap jam pelajaran berdurasi 40 menit. 

Proses penelitian selanjutnya adalah menganalisis dan mengolah data 

akhir yang diperoleh dengan metode-metode yang telah ditentukan. Hasil 

analisis digunakan untuk membuktikan hipotesis-hipotesis penelitian yang 

telah ditentukan dan menarik simpulan penelitian. 

4.1.2 Analisis Data Awal 
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untuk mengetahui apakah berasal dari keadaan yang sama maka 

dilakukan Analisis data awal. Data awal yang digunakan adalah nilai tengah 

semester genap matematika siswa kelas VII tahun ajaran 2013/2014. Nilai 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran. Pengujian untuk nilai awal ini 

dilakukan menggunakan uji normalitas, homogenitas, dan ANAVA. 

4.1.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data ditujukan untuk menguji variabel terikat apakah 

berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, variabel yang diuji adalah nilai ujian 

tengah semester gasal matematika kelas VII tahun ajaran 2013/2014. Pengujian 

normalitas data diuji menggunakan uji chi-kuadrat. 

Hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut. 

H0 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal; 

H1 : data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Hasil pengujian data awal yang diperoleh dari nilai ujian tengah semester 

gasal kelas VII tahun ajaran 2013/2014 menggunakan uji chi kuadrat adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas Data Awal 

Interval iO  iE  
 

i

ii

E

EO
2
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19 – 27 1 4,5000 2,7222 

28 – 36 16 14,8680 0,0862 

37 – 45 50 50,2320 0,0011 

46 – 54 21 15,9300 1,6136 

55 – 63 22 21,3780 0,0181 

64 – 72 6 9,5760 1,3354 

73 – 81 3 2,3040 0,2103 

82 – 90 1 0,3360 1,3122 

Jumlah 120  7,2990 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwal nilai   
             . Jika 

%5  dan dk = 5 didapatkan   
          . Jelas bahwa   

          
     , 

jadi H0 diterima sehingga data awal nilai ujian tengah semester gasal matematika 

kelas VII tahun ajaran 2013/2014 berdistribusi normal. Hasil uji normalitas data 

awal selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran. 

4.1.2.2 Uji Homogenitas 
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Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai ujian tengah semester 

gasal matematika kelas VII tahun ajaran 2013/2014 yang digunakan sebagai data 

awal memiliki varians yang sama atau tidak. 

Hipotesis statistik dan hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut. 

H0 :  
    

      
 , artinya data berasal dari kelompok yang memiliki 

varians homogen. 

H1 : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku, artinya data tidak 

berasal dari populasi homogen. 

Hasil pengujian homogenitas data awal kelas VII SMP Negeri 3 Jepara 

tahun 2013/2014 menggunakan uji Barlett adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Homogenitas Data Awal 

  
         dk    

      Kriteria homogen Kesimpulan 

5,5947 5% 2 5,991   
         

      data homogen 

  

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat   
              dengan %5  dan 

derajat kebebasan dk = 2, diperoleh   
        

             . Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai  
          

     . Jadi, H0 diterima artinya data 

berasal dari populasi yang homogen dan memiliki varians yang sama. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran. 

4.1.2.3 Uji Kesamaan Rata-rata (ANAVA) 
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Untuk menguji kesamaan rata-rata populasi digunakan uji ANAVA. Uji 

kesamaan rata-rata (ANAVA) ini untuk mengetahui apakah data awal mempunyai 

rata-rata yang sama atau tidak. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

H0 : 9321 ...,    artinya rata-ratanya sama. 

H1 : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku artinya rata-ratanya ada 

yang berbeda. 

Hasil pengujian kesamaan rata-rata nilai data awalmenggunakan uji 

ANAVA adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Kesamaan Rata-rata Data Awal 

hitungF    (k – 1) (n – k) tabelF  Kesimpulan 

0,00107 5% 2 117 3,08 

data memiliki rata-

rata yang tidak 

berbeda 

Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat bahwa                 dengan %5 , 

(k – 1) = 2, (n – k) = 117 diperoeh           . Hal ini menunjukkan bahwa 

              . Jadi H0 diterima artinya data memiliki rata-rata yang tidak 

berbeda. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran. 

Berdasarkan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan rata-rata, 

maka dapat disimpulkan bahwa nilai ujian tengah semester gasal matematika 

kelas VII di SMP Negeri 3 Jepara berdistribusi normal, memiliki varians yang 
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sama (homogen), dan memiliki rata-rata yang tidak berbeda sehingga dapat 

diambil sebagai sampel penelitian. 

4.1.3 Analisis Data Akhir 

Setelah penelitian selesai maka langkah selanjutnya adalah mengsnalisis 

data akhir yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Perlakuan yang ditentukan 

untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol, tes akhir kemampuan berpikir kreatif 

kelas eksperimen dan kontrol. Hasil nilai tes telah disajikan di lampiran. Analisis 

data akhir ini dilakukan dengan menguji normalitas, homogenitas, hipotesis 

pertama, hipotesis kedua, dan hipotesis ketiga. 

4.1.3.1 Normalitas 

Uji normalitas dilakukan terhadap hasil tes kemampuan berpikir kreatif 

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hipotesis penelitiannya adalah sebagai 

berikut. 

H0: data berasal dari popolasi yang berdistribusi normal. 

H1: data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Kriteria pengujian yang digunakan adalah H0 diterima jika  

tabelhitung
22     (Sudjana, 2005: 273), dengan taraf signifikan 5%. Hasil 

pengujian normalitasnya adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Data Akhir Kelas Eksperimen 
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Interval iO  iE  
 

i

ii

E

EO
2


 

47 – 53 2 1,2120 0,5123 

54 – 61 3 3,3000 0,0273 

62 – 69 6 6,0200 0,0001 

70 – 77 6 8,4160 0,6936 

78 – 85 8 7,5960 0,0215 

86 – 93 9 5,3600 2,4719 

 94 –100 6 4,2360 0,7346 

Jumlah 40  4,4612 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa data kemampuan berpikir kreatif 

siswa kelas eksperimen memiliki   
             , sedangkan   

          . 

Hal ini menunjukkan bahwa nilai   
         

     , sehingga    diterima 

artinya nilai tes kemampuan berpikir kreatif siswa kelas eksperimen berasal dari 

populasi berdistribusi normal. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas Data Akhir Kelas Kontrol 



73 

 

 

Interval iO  iE  
 

i

ii

E

EO
2


 

38 – 44 1 0,7683 0,0699 

45 – 51 4 2,5623 0,8067 

52 – 58 3 5,7993 1,3512 

59 – 65 9 11,4309 0,5170 

66 – 72 9 6,8991 0,6398 

73 – 79 9 6,7158 0,7769 

80 – 86 4 3,5958 0,0454 

Jumlah 39  4,2068 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, diketahui bahwa data kemampuan berpikir 

kreatif siswa kelas kontrol memiliki   
             , sedangkan   

      

    . Hal ini menunjukkan bahwa nilai   
         

     , sehingga    diterima 

artinya nilai tes kemampuan berpikir kreatif siswa kelas kontol juga berasal dari 

populasi berdistribusi normal. Hasil selengkapnya perhitungan normalitas kelas 

eksperimen dan kelas kontrol telah disajikan di Lampiran. 
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4.1.3.2 Homogenitas 

Uji homogenitas nilai tes kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen 

dan kontrol ini menggunakan uji kesamaan dua varians 2 pihak. Jika kedua 

kelompok mempunyai varians yang sama, maka dikatakan kedua kelompok 

sampel homogen. 

Hipotesis yang diujikan adalah: 

  :   
    

 , artinya kedua kelompok sampel yaitu kelas eksperimen yang 

memakai model pembelajaran ATI serta kelas kontrol yang 

memakai pembelajaran ekspositori mempunyai varians yang 

sama. 

   :   
    

 , artinya kedua kelompok sampel yaitu kelas eksperimen yang 

memakai model pembelajaran ATI serta kelas kontrol yang 

memakai pembelajaran ekspositori mempunyai varians yang tidak 

sama. 

Berikut adalah hasil yang diperoleh setelah dilakukan uji homogenitas 

nilai tes kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Homogenitas Data Akhir 

                                        Kriteria homogen Kesimpulan 

1,67 5% 39 38 1,71                data homogen 
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Dari Tabel 4.6 jelas bahwa             dan             yang 

menyebabkan               . Artinya    diterima, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa nilai tes kemampuan berpikir kreatif kelas yang diberi pembelajaran ATI 

memiliki varians yang sama dengan kelas yang diberi pembelajaran ekspositori, 

dengan kata lain kedua kelas homogen. Perhitungan selengkapnya telah disajikan 

pada Lampiran. 

4.1.3.3 Uji Hipotesis Pertama 

Analisis hipotesis pertama dilakukan untuk mengetahui apakah model 

pembelajaran ATI terhadap pengukuran kemampuan berpikir kreatif matematik 

siswa kelas eksperimen telah mencapai ketuntasan. Indikator yang digunakan 

terdiri dari pencapaian ketuntasan individual dan ketuntasan klasikal. Ketuntasan 

individual berdasarkan pada Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang telah 

ditentukan di sekolah yang bersangkutan yaitu 68. Untuk menguji  ketuntasan 

klasikal merupakan prosentase siswa yang mencapai ketuntasan individual paling 

sedikit 75%. Pengujian ketuntasan klasikal ini menggunakan uji proporsi satu 

pihak. 

Dari pengambilan data penelitian, diperoleh rata-rata nilai kemampuan 

berpikir kreatif kelas eksperimen adalah 77,95. Hal ini menunjukkan bahwa rata-

rata nilai kemampuan berpikir kreatif matematik siswa mencapai KKM yang 

ditentukan. Untuk membuktikannya, dilakukan uji rata-rata yaitu uji t satu pihak, 

pihak kanan, sampel yang digunakan adalah kelas eksperimen. Hipotesis yang 

diajukan adalah sebagai berikut. 
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H0 :     , artinya nilai hasil tes kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen 

yang diberi pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI) 

memiliki rata-rata kurang dari 68 atau tidak mencapai kriteria 

ketuntasan minimal. 

H1 :     , artinya nilai hasil tes kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen 

yang diberi pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI) 

memiliki rata-rata lebih dari 68 atau mencapai kriteria ketuntasan 

minimal. 

Kriteria pengujian yaitu tolak H0 jika              .Nilai       dengan 

dk = n – 1 dan peluang (1 – α) dengan α = 5%. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Rata-rata Data Akhir 

                    Kriteria Kesimpulan 

4,37 5%      39 1,6                Tolak    

 

Dari tabel 4.7 terlihat bahwa              dan             yang menyebabkan  

              . Artinya    ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai hasil 

tes kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen yang diberi pembelajaran 

Aptitude Treatment Interaction (ATI) memiliki rata-rata lebih dari 68 atau 

mencapai kriteria ketuntasan minimal. 

Hasil pengumpulan data akhir dapat diketahui bahwa 30 siswa mencapai 

ketuntasan individual dari keseluruhan 40 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa 

75% siswa mencapai ketuntasan individual, sehingga kriteria ketuntasan klasikal 
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telah dipenuhi. Untuk membuktikan bahwa nilai kemampuan berpikir kreatif 

matematik siswa mencapai ketuntasan klasikal telah terpenuhi, dilakukan uji 

proporsi. Uji proporsi yang digunakan adalah uji proporsi satu pihak, pihak kanan. 

Karena proporsi yang ditentukan       , maka ditentukan hipotesis 

statistik dan hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut. 

H0 :     ,artinya presentase siswa kelas eksperimen yang diberi pembelajaran 

Aptitude Treatment Interaction (ATI)) mencapai ketuntasan 

individual kurang dari 75%.      

H1 :      , artinya presentase siswa kelas eksperimen (Aptitude Treatment 

Interaction (ATI)) yang mencapai ketuntasan individual lebih dari 

75%.      

Kriteria yag digunakan adalah H0 ditolak jika    5,0zzhitung
, dimana 

  5,0z didapat distribusi normal baku dengan peluang (0,5 - ). Setelah 

dilakukan perhitungan terhadap nilai kemampuan berpikir kreatif kelas 

eksperimen, didapatkan data sebagai berikut. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Proporsi Data Akhir 

                    Kriteria Kesimpulan 

8,27 5% 39 0,17                Tolak    

 

Dari tabel 4.11 terlihat bahwa              dan             yang 

menyebabkan              . Artinya    ditolak, sehingga dapat disimpulkan 

 



78 

 

 

bahwa presentase siswa kelas eksperimen (diberi pembelajaran Aptitude 

Treatment Interaction (ATI)) yang mencapai ketuntasan individual sama dengan 

75%. Perhitungan selengkapnya dari uji t dan uji proporsi ini terdapat di 

Lampiran. 

4.1.3.4 Analisis Hipotesis Kedua 

Dari hasil pengolahan data akhir, diperoleh rata-rata nilai tes kemampuan 

berpikir kreatif kelas eksperimen adalah 77,95, sedangkan kelas kontrol memiliki 

rata-rata sebesar 66,41. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai kemampuan 

berpikir kreatif siswa kelas eksperimen lebih baik dari kelas kontrol. Untuk 

membuktikannya dilakukan analisis hipotesis kedua yang dilakukan dengan uji 

kesamaan dua rata-rata yaitu uji t satu pihak, pihak kanan. Pengujian ini dilakukan 

untuk mengetahui manakah yang lebih baik antara rata-rata tes kemampuan 

berpikir kreatif matematik siswa kelas eksperimen yang menggunakan 

pembelajaran Missouri Aptitude Treatment Interaction (ATI) ( 1 ) dengan rata-

rata tes kemampuan berpikir kreatif matematik siswa kelas kontrol yang 

menggunakan pembelajaran ekspositori ( 2 ). 

Hipotesis yang diajukan sebagai berikut. 

   :       ,  artinya rata-rata hasil tes kemampuan berpikir kreatif matematik 

siswa kelas eksperimen tidak berbeda dengan rata-rata 

kemampuan berpikir kreatif matematik siswa kelas kontrol. 

   :      , artinya rata-rata hasil tes kemampuan berpikir kreatif matematik 

siswa kelas eksperimen lebih baik dibandingkan dengan rata-

rata kemampuan berpikir kreatif matematik siswa kelas kontrol. 
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Kriteria yang digunakan adalah    ditolak jika                         

dengan  221  nndk  dan taraf signifikansi ( ) = 0,05. Setelah dilakukan 

perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 4.9 Hasil Uji Kesamaan Dua Rata-rata Tes Akhir 

                 Kriteria Kesimpulan 

3,98 5% 2,0                Tolak    

 

Berdasarkan Tabel 4.9 terlihat bahwa              dengan %5  

diperoeh           . Hal ini menunjukkan bahwa               . Jadi H0 

ditolak, artinya rata-rata hasil tes kemampuan berpikir kreatif matematik siswa 

kelas eksperimen yang diberi pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI) 

lebih baik dibandingkan dengan rata-rata hasil tes kemampuan berpikir kreatif 

matematik siswa kelas kontrol. Perhitungan lebih lengkap disajikan pada 

Lampiran. 

4.1.3.5 Analisis hipotesis ketiga 

Dari data yang diperoleh, koefisien diterminasinya adalah 31,2 %, sikap 

siswa terhadap hasil tes kemampuan berpikir kreatif siswa. Artinya ada pengaruh 

sikap siswa terhadap hasil tes kemampuan berpikir kreatif. Untuk membuktikan 

hipotesis ketiga yang berhubungan dengan angket mengenai sikap ini, dilakukan 

analisis menggunakan uji regresi, sebagaimana telah digunakan pada pengujian 

hipotesis pertama. Siswa yang telah dinilai dari angket sikap dianggap  sikap 

siswa berpengaaruh terhadap hasil tes kemampuan berpikir kreatif. 
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Hipotesis statistika dan hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut. 

   : Tidak ada hubungan antara sikap terhadap nilai berpikir kreatif siswa 

   : Ada hubungan antara sikap terhadap nilai berpikir kreatif siswa. 

Koefisien korelasi     dinyatakan dengan rumus sebagai berikut: 

        
                 

      
              

         

 

Kriteria pengujian: 

Dalam hal ini    ditolak jika               . 

Berdasarkan rumus diatas, diperoleh: 

        
                       

                                         
          

Diperoleh                  sedangkan        untuk taraf signifikan    

dengan      adalah      . Karena                maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan sebesar          antara 

nilai sikap dan nilai kemampuan berpikir kreatif peserta didik. 

Koefisien determinasi    dinyatakan dengan rumus sebagai berikut: 

   
                    

    
        

 

Berdasarkan rumus di atas, diperoleh: 

   
                                

                  
       

Berdasarkan perhitungan diperoleh         . Jadi dapat disimpulkan 

bahwa nilai berpikir kreatif peserta didik       ditentukan oleh nilai sikap 
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peserta didik melalui persamaan regresi                 X. Sisanya sebesar 

      ditentukan oleh faktor lain. 

 

4.2 Pembahasan 

Pada penelitian ini, dua kelas sampel mendapatkan perlakukan yang 

berbeda. Kelas pertama sebagai kelas ekperimen diberikan pembelajaran Aptitude 

Treatment Interaction (ATI). Sedangkan kelas kedua sebagai kelas kontrol yang 

mendapatkan pembelajaran ekspositori. Pada kelas eksperimen, pembelajaran 

dilakukan oleh peneliti, sedangkan pada kelas kontrol pembelajaran dilakukan 

oleh guru SMP Negeri 3 Jepara yaitu ibu Eva Muhasaroh. Pelaksanaan 

pembelajaran pada kelas eksperimen dan kontrol dilakukan selama 8 jam 

pelajaran, yang terbagi dalam 4 pertemuan. Pertemuan pertama dilakukan selama 

2 jam pelajaran, pertemuan kedua menggunakan waktu 2 jam pelajaran, 

pertemuan ketiga 2 jam pelajaran dan pertemuan terakhir 2 jam pelajaran. untuk 

melakukan tes akhir kemampuan berpikir kreatif matematik siswa, diperlukan 2 

jam pelajaran yaitu pertemuan terakhir setiap satu jam pelajaran berdurasi 40 

menit. 

Pada kelas eksperimen, pembelajaran diberikan dengan memberikan soal 

bertajuk masalah dari kehidupan yang dapat dinalar. Sehingga siswa memiliki 

ketertarikan terhadap pembelajaran serta memiliki motivasi untuk menyelesaikan 

soal yang diberikan. Untuk penyelesaian soal tersebut, siswa diarahkan dengan 

penggunaan perpaduan model pembelajaran Aptitude Treatment Interaction 
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(ATI). Model pembelajaran ATI yang memberikan latihan mandiri akan 

mengembangkan siswa untuk berpikir secara aktif dan kreatif untuk menyelesaikan 

permasalahan yang ada dengan menggunakan pola pikir siswa itu sendiri. penggunaan 

model ATI dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematik siswa. 

Penggunaan pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI) ini juga 

dapat menumbuhkan sikap bekerjasama dengan baik, karena pembelajaran ini 

memberikan waktu untuk berdikusi secara kelompok. Selanjutnya dalam kelompok, 

siswa dapat memunculkan ide-ide baru mengenai penyelesaian permasalahan yang 

diberikan. Tentu saja pemunculan ide-ide baru itulah yang menumbuhkan kemampuan 

berpikir kreatif matematik siswa. Hal ini sesuai dengan teori Piaget tentang pembelajaran 

yang aktif. 

Pada saat siswa melakukan diskusi, guru memberi bantuan baik secara 

individu maupun kelompok untuk membantu dalam pemecahan masalah. Hal 

tersebut sesuai dengan teori Vygotsky yaitu scaffolding. berdasarkan hasil analisis 

tes akhir pada kelas eksperimen, diperoleh bahwa nilai kemampuan berpikir 

kreatif matematik siswa memiliki rata-rata mencapai KKM yang ditentukan di 

SMP Negeri 3 Jepara, yaitu 68. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran 

Aptitude Treatment Interaction (ATI) mampu mengembangkan kemampuan 

berpikir kreatif matematik siswa rata-rata nilainya mencapai KKM.  

Selain itu, pada hasil analisis tes akhir kelas eksperimen juga diperoleh 

fakta bahwa presentase siswa kelas eksperimen yang diberi pembelajaran 

menggunakan pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI) mencapai 

ketuntasan individual lebih dari 75%. Artinya ada lebih 75% siswa kelas 
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eksperimen mendapatkan nilai lebih dari KKM yang ditentukan. Hal ini tentu 

menguatkan alasan bahwa model pembelajaran yang digunakan terbilang efektif. 

Pada analisis data akhir kelas eksperimen dan kelas kontrol yang 

dibandingkan, diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata kemampuan berpikir kreatif 

matematik siswa kelas eksperimen yang diberi pembelajaran Aptitude Treatment 

Interaction (ATI) lebih baik dibandingkan dengan rata-rata kemampuan berpikir 

kreatif matematik siswa kelas kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa model 

pembelajaran tersebut memiliki peran yang lebih baik dari pembelajaran 

ekspositori dalam rangka mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Selain itu, analisis data penelitian mengenai sikap siswa terhadap hasil tes 

kemampuan berpikir kreatif menunjukkan 51,2% ditentukan oleh sikap siswa. 

Berbagai hasil analisis tersebut di atas serupa dengan hasil penelitian yang 

dilakukan tatang yuli E. S. (2007) berkaitan dengan penjenjangan kemampuan 

berpikir kreatif dan identifikasi tahap berpikir kreatif siswa dalam memecahkan 

dan mengajukan masalah matematika. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa 

adanya tingkat masing masing penjenjangan kemampuan berpikir kreatif siswa 

dalam memecahkan dan mengajukan masalah matematika yang valid dan reliabel, 

serta menemukenali ciri-ciri tahap berpikir kreatif siswa untuk tiap tingkat 

tersebut. 

sedangkan, mukhibatul baroroh (2013) juga melakukan penelitian 

mengenai efektivitas model pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI) 

terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VII. Hasilnya, penggunaan 
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model pembelajaran ATI lebih efektif dibandingkan yang menerapkan model 

konvensional terhadap hasil belajar dan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya 

yang terkait, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Aptitude Treatment 

Interaction (ATI) sangat baik dan efektif untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir kreatif siswa. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan bahwa model 

pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI) efektif terhadap kemampuan berpikir 

kreatif siswa kelas VII. Hal ini diperoleh dari berbagai analisis data kemampuan berpikir 

kreatif siswa kelas VII SMP Negeri 3 Jepara yang menghasilkan hal-hal sebagai berikut. 

1. Hasil tes kemampuan berpikir kreatif matematik siswa yang menggunakan model 

pembelajaran ATI (Aptitude Treatment Interaction) mencapai ketuntasan individual 

dan ketuntasan klasikal sesuai dengan kriteria ketuntasan minimum yang telah 

ditentukan oleh pihak sekolah. 

2. Hasil tes kemampuan berpikir kreatif matematik siswa yang memperoleh 

pembelajaran ATI (Aptitude Treatment Interaction) lebih baik daripada kemampuan 

berpikir kreatif siswa yang memperoleh pembelajaran ekspositori. 

3. Peserta didik memiliki sikap positif terhadap pembelajaran ATI (Aptitude Treatment 

Interaction) 
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5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti memberikan saran yang dapat diberikan 

peneliti kepada guru matematika kelas VII di SMP N 3 Jepara bahwa guru dapat menerapkan 

model pembelajaran ATI (Aptitude Treatment Interaction) dalam penyampaian materi 

segiempat untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa.  
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Nilai Ujian Tengah Semester Gasal Kelas VII 

Tahun Ajaran 2013/2014 

NO KODE NILAI 

1 A-01 44 

2 A-02 50 

3 A-03 36 

4 A-04 73 

5 A-05 65 

6 A-06 50 

7 A-07 39 

8 A-08 34 

9 A-09 30 

10 A-10 38 

11 A-11 55 

12 A-12 38 

13 A-13 43 

14 A-14 55 

15 A-15 32 

16 A-16 36 

17 A-17 40 

18 A-18 28 

19 A-19 41 

20 A-20 43 

21 A-21 88 

22 A-22 40 

23 A-23 45 

24 A-24 40 

25 A-25 47 

26 A-26 48 

27 A-27 39 

28 A-28 40 

29 A-29 50 

30 A-30 41 

31 A-31 50 

32 A-32 45 

33 A-33 33 

34 A-34 35 

35 A-35 78 

36 A-36 49 

37 A-37 53 

38 A-38 57 

39 A-39 71 

40 A-40 53 

Lampiran 1 
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NO KODE NILAI 

1 B-01 45 

2 B-02 50 

3 B-03 42 

4 B-04 49 

5 B-05 35 

6 B-06 43 

7 B-07 46 

8 B-08 38 

9 B-09 49 

10 B-10 41 

11 B-11 50 

12 B-12 50 

13 B-13 38 

14 B-14 40 

15 B-15 47 

16 B-16 42 

17 B-17 34 

18 B-18 23 

19 B-19 37 

20 B-20 39 

21 B-21 37 

22 B-22 32 

23 B-23 55 

24 B-24 45 

25 B-25 39 

26 B-26 41 

27 B-27 47 

28 B-28 63 

29 B-29 45 

30 B-30 60 

31 B-31 43 

32 B-32 44 

33 B-33 59 

34 B-34 45 

35 B-35 71 

36 B-36 39 

37 B-37 46 

38 B-38 41 

39 B-39 46 
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NO KODE NILAI 

1 C-01 50 

2 C-02 36 

3 C-03 43 

4 C-04 53 

5 C-05 43 

6 C-06 56 

7 C-07 61 

8 C-08 43 

9 C-09 38 

10 C-10 89 

11 C-11 43 

12 C-12 72 

13 C-13 73 

14 C-14 37 

15 C-15 34 

16 C-16 38 

17 C-17 34 

18 C-18 68 

19 C-19 38 

20 C-20 38 

21 C-21 28 

22 C-22 46 

23 C-23 40 

24 C-24 61 

25 C-25 54 

26 C-26 40 

27 C-27 44 

28 C-28 31 

29 C-29 61 

30 C-30 62 

31 C-31 61 

32 C-32 59 

33 C-33 47 

34 C-34 90 

35 C-35 41 
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36 C-37 51 

37 C-38 37 

38 C-39 63 

39 C-40 61 

40 C-41 42 
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Uji Normalitas Data Awal 

Hipotesis 

H0 : data berasal dari populasi berdistribusi normal; 

H1 : data tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

 






k

i i

ii

E

EO

1

2

2

      

(Sudjana, 2005: 273). 

Kriteria yang digunakan 

H0 diterima jika tabelhitung
22   , 05,0 . 

Perhitungan 

Nilai maks = 90    Panjang Kelas = 9 

Nilai min = 23    Rata-rata = 48,16 

Rentang = 67    s  = 12,12 

Banyak kelas = 8    n  = 120 

 

Kelas 

interval 

Batas 

kelas 

z untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk z 

Luas 

kelas 

untuk z 

Ei Oi 
 

i

ii

E

EO
2


 

19 – 27 18,5 -2,45 0,4929 0,0375 4,5000 1 2,7222 

28 – 36 27,5 -1,70 0,4554 0,1239 14,8680 16 0,0862 

37 – 45 36,5 -0,96 0,3315 0,4186 50,2320 50 0,0011 

46 – 54 45,5 -0,22 0,0871 0,1328 15,9300 21 1,6136 

55 – 63 54,5 0,52 0,2199 0,1782 21,3780 22 0,0181 

64 – 72 63,5 1,27 0,3980 0,0798 9,5760 6 1,3354 

73 – 81 72,5 2,01 0,4778 0,0192 2,3040 3 0,2103 

82 – 90 81,5 2,75 0,4970 0,0028 0,3360 1 1,3122 

 90,5 3,49 0,4998   120  

     hitung
2  7,2990 

Untuk %5  dengan dk = 8 – 3 = 5, diperoleh  1,112 tabel .Karena tabelhitung
22   , 

maka H0 diterima. Artinya berdistribusi normal. 

Lampiran 2 
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Uji Homogenitas Data Awal 

Hipotesis 

H0: 
2

9

2

2

2

1     artinya data berasal dari kelompok yang memiliki varians 

sama (homogen); 

H1: paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku, artinya data berasal dari 

kelompok yang memiliki varianstidak sama (tidak homogen). 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

 

 







1

.1
2

2

i

ii

n

sn
s

 

     1log 2

insB
 

   
22 log110ln ii snB

    
(Sudjana, 2005: 263). 

Kriteria yang digunakan 

H0 diterima jika tabel
22   , dengan taraf signifikan 5%. 

Perhitungan 

Kelas dk 
dk

1
 2

1s  
2

1log s    2

1log sdk  

VII-E 39 0,0256 145,1667 2,1619 84,3128 

VII-F 39 0,0256 119,9481 2,0790 81,0807 

VII-G 39 0,0256 179,7942 2,2548 87,9363 

 118 0,0769 444,9090 6,4956 253,3298 
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                                    . 

                       
                                     .  

Untuk %5  dengan dk = 3 – 1 = 2, diperoleh    
           .Karena 

tabelhitung
22   , maka H0 diterima. Sehingga data berasal dari kelompok yang 

memiliki varians sama(homogen). 
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Uji Kesamaan Rata-Rata (ANAVA) Data Awal 

Hipotesis 

H0 : 9321 ...,    artinya rata-ratanya tidak berbeda. 

H1 : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku, artinya rata-ratanya ada yang 

berbeda. 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 




i

y
n

J
R

2

 dengan kJJJJ  21 . 

     
  

 

  
    . 

 2Y = jumlah kuadrat-kuadrat (JK) dari semua nilai pengamatan. 

  yyy ARYD 2
. 

 

  




1

1

i

y

y

n

D

k

A

F

 

(Sudjana, 2005: 304). 

Kriteria yang digunakan 

H0 ditolak, jika harga FFtabel, dengan taraf signifikan 5%. 

Perhitungan 

No VII E VII F VII G 

1. 
44 47 54 

2. 
50 60 36 

3. 
36 43 43 

4. 
73 52 53 

5. 
65 35 43 

6. 
54 43 56 
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7. 
43 51 61 

8. 
34 38 43 

9. 
30 52 38 

10. 
38 43 63 

11. 
62 53 43 

12. 
38 54 72 

13. 
43 38 73 

14. 
55 43 37 

15. 
32 54 34 

16. 
36 43 38 

17. 
45 34 34 

18. 
28 23 64 

19. 
41 37 38 

20. 
45 39 38 

21. 
63 37 28 

22. 
40 32 46 

23. 
45 63 42 

24. 
43 62 60 

25. 
47 39 54 

26. 
48 41 43 

27. 
39 53 44 

28. 
42 63 31 

29. 
50 45 61 

30. 
45 63 62 

31. 
54 43 61 

32. 
45 44 59 

33. 
33 62 50 

34. 
35 45 90 

35. 
80 71 41 

36 
49 39 53 
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37 
54 52 37 

38 
61 41 63 

39 
71 53 61 

40 
54 71 42 

Jumlah 1890 1901 1989 

Rata-

rata 
47,25 47,525 49,725 

             

                

      

   
  

   
 

       

   
          

 

     
  

 

  
     

   
     

  
   

     

  
   

     

  
             

        

          
 

                                             
 

 

Sumber Varians Dk JK KT F 

Rata-rata 
1           278403,3333  

Antar kelompok 
2        73,6083333 0,496337 

Dalam kelompok 
117          148,3029915  

Total 
120 295902 - - 
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Untuk %5  dengan dkpembilang = 2, dk penyebut = 117 diperoleh        

    .Karena tabelhitung FF  , maka H0 diterima. Sehingga data memiliki rata-rata yang 

tidak berbeda. 

 

 

DAFTAR SISWA KELAS UJI COBA SOAL 

 

No  Kode Nama 

1 UC-01 Abdul Fahtur Rohman  

2 UC-02 Adellya Prasidha 

3 UC-03 Afiyatus Syafaah 

4 UC-04 Ahmad Syahrul Muzakki 

5 UC-05 Aldi Ardian Syahputra 

6 UC-06 Alkharim Firmansyah 

7 UC-07 Andrian Maulana 

8 UC-08 Anita Feriyaningrum 

9 UC-09 Arin Zufaila Mahya 

10 UC-10 Audry Amalia 

11 UC-11 Denis Irawan 

12 UC-12 Erik Fajar Irawan 

13 UC-13 Ervan Kresna Andika 

14 UC-14 Feren Nevita Meliana 

15 UC-15 Fina Amelia 

16 UC-16 Fitri Ambarwati 

17 UC-17 Jihanniya Dwi Fahira 

18 UC-18 Maulana Irfan Rizqi 

19 UC-19 Mohammad Agus Riyanto 

20 UC-20 

Muhammad Adam Nandi 

Nugraha 

21 UC-21 Muhammad Adam Maulana 

22 UC-22 Muhammad Dedi Virnando 

23 UC-23 Muhammad Rendimas Amar 

24 UC-24 Muhammad Reza Stahputra 

25 UC-25 Nita Indrawati 

26 UC-26 Ocha Amalia Qoyyum 

27 UC-27 Putri Oktaviani 
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28 UC-28 Rizka Ludfiana 

29 UC-29 Rizky Mandala Putra 

30 UC-30 Rizqi Afsal Ilmani 

31 UC-31 Rosa Eka Nursafitri 

32 UC-32 Shinta Meiviana Harindra Putri 

33 UC-33 Sixtiawan Shodiq 

34 UC-34 Tiara Agnesia  

35 UC-35 Tivani Margareta Listianti 

36 UC-36 Ulum Ababil 

37 UC-37 Wiwik Nur Fitriyah 

38 UC-38 Zahrotun Nikmah 

39 UC-39 Farid Wajedi 
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KISI-KISI SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

 

Sekolah  : SMP Negeri 3 Jepara 

Mata Pelajaran` : Matematika 

Materi   : Segiempat 

Waktu   : 80 menit 

Standar Kompetensi  : 6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukuranya  

 

Kompetensi Dasar Indikator 

Indikator 

Kemampuan 

Berpikir Kreatif 
Materi 

Bentuk 

Soal 

No 

Soal 

Skor 

maks 

1 2 3 4 

6.3 Menghitung keliling dan luas 

bangun segitiga dan segiempat 

serta mengguna-kannya dalam 

pemecahan masalah. 

6.3.1. Menentukan bentuk atau 

ukuran serta menemukan 

keliling segiempat 
√    Segiempat uraian 1 10 

Lampiran 6 
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6.3 Menghitung keliling dan luas 

bangun segitiga dan segiempat 

serta mengguna-kannya dalam 

pemecahan masalah. 

6.3.2. Menentukan bentuk atau 

ukuran serta menemukan 

keliling segiempat 
√    Segiempat  uraian 2 10 

6.3 Menghitung keliling dan luas 

bangun segitiga dan segiempat 

serta mengguna-kannya dalam 

pemecahan masalah. 

6.3.3. Menentukan penyelesaian 

bentuk segiempat  
 √   Segiempat uraian 3 10 

6.3 Menghitung keliling dan luas 

bangun segitiga dan segiempat 

serta mengguna-kannya dalam 

pemecahan masalah. 

6.3.4. Menentukan penyelesaian 

yang berkaitan dengan keliling 

dan luas segiempat 
 √   Segiempat uraian 4 10 

6.3. Menghitung keliling dan luas 

bangun segitiga dan segiempat 

serta mengguna-kannya dalam 

pemecahan masalah. 

6.3.5. Menyelesaikan masalah 

sehari-hari yang berkaitan 

dengan segiempat 
  √  Segiempat uraian 5 10 

6.3. Menghitung keliling dan luas 

bangun segitiga dan segiempat 

serta mengguna-kannya dalam 

pemecahan masalah. 

6.3.6. Menyelesaikan  masalah 

sehari-hari yang berkaitan 

dengan segiempat 
  √  Segiempat uraian 6 10 

6.3. Menghitung keliling dan luas 6.3.7. Menentukan keliling dan luas    √ Segiempat uraian 7 10 
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bangun segitiga dan segiempat 

serta mengguna-kannya dalam 

pemecahan masalah. 

dari permasalahan yang 

berkaitan dengan segiempat 

6.3.  Menghitung keliling dan luas 

bangun segitiga dan segiempat 

serta mengguna-kannya dalam 

pemecahan masalah. 

6.3.8. Menyelesaikan masalah 

sehari-hari yang berkaitan 

dengan segiempat 
   √ Segiempat uraian 8 10 

Indikator yang dimasukkan adalah indikator kemampuan berpikir kreatif yang dominan. 

Keterangan Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif: 

1. Kelancaran (fluency)  

2. Keluwesan (flexibility) 

3. Keaslian (originality) 

4. Elaborasi (elaboration) 
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SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

 

Sekolah  : SMP Negeri 3 Jepara 

Mata Pelajaran` : Matematika 

Materi  : Segiempat 

Waktu  : 80 menit 

 

Petunjuk 

1. Kerjakan soal-soal berikut dengan benar dan teliti. 

2. Tuliskan nama, no.absen, dan kelas pada kertas jawaban yang telah disediakan. 

3. Berikan alasan dan strategi yang kalian ketahui untuk menjawab soal. 

 

1. Sebuah persegi panjang dengan luas sama dengan persegi yang panjang sisinya 6 cm 

a. Gambarlah persegi panjang tersebut beserta ukuranya.  

b. Dari gambar yang telah kamu buat hitunglah kelilingnya.  

 

2. Pak ahmad membeli tanah berbentuk persegi panjang yang luasnya sama dengan tanah 

persegi yang sudah dimilikinya dengan sisi      . Jika penjual tanah membolehkan pak 

ahmad untuk menentukan ukuran-ukuran tanah yang akan dibelinya maka; 

a. Bantulah pak ahmad untuk menggambar model tanah dan ukuranya. 

b. Dari gambar yang telah dibuat hitunglah kelilingnya. 

 

3.  

 

 

 

  

 

 

 

Sebuah tanah ABCD berbentuk persegi , pada lahan 

tanah tersebut akan dibuat kolam PQRS seperti pada 

gambar disamping, luas tanah tersebut adalah        

dengan panjang qC = rB = sA = pD =       

a. Tentukan panjang pagar yang harus dibuat untuk 

sekeliling kolam tersebut 

b. Dengan cara yang kamu ketahui hitung sisi luas tanah 

setelah dibuat kolam. 

p 

s 

r 

D 

A B 

C 
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a. Tentukan keliling jajar genjang ABCD. 

b. Hitung luas daerah jajargenjang ABCD 

dengan cara yang kamu ketahui. 

 

 

4.  keliling tanah pak Badrun yang berbentuk persegi panjang adalah 36 m dan lebarnya 6 m 

kurang dari panjangnya. Berapakah luas tanah pak badrun? 

 

5. Lapangan TINJU berbentuk persegi yang luasnya sama dengan luas lapangan 

BULUTANGKIS  yang berbentuk persegi panjang yang  panjangnya = 9 m dan  

       lebarnya = 4 cm. Tentukan keliling lapangan TINJU tersebut.  

 

6. Pada jajar genjang ABCD dibawah ini DF = OE = 2 : 1, AB =        AF =      dan luas 

daerah segitiga AOB =         

 

 

 

a. Dengan caramu sendiri, tentukan luas daerah jajr genjang ABCD. 

b. Tentukan keliling jajar genjang ABCD tersebut. 

 

7. Sebuah jajar genjang ABCD dengan DT adalah tingginya jika luas daerah segitiga Dt   

          dengan At : AB = 1 : 3 dan AB =        maka; 

 

 

 

 

 

 

8.  

 

 

 

 

 

o 

t s 

A B 

C D 

A 

D 

t B 

C 

   

    

A B 

C D 

   

   

   

  

  

Sebuah persegi dibagi menjadi beberapa persegi kecil 

seperti gambar dibawah keliling persegi besar ABCD 

adalah        

a. Tentukan luas daerah persegi hitam di tengah. 

b. Tentukan keliling persegi hitam di tengah. 
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KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

 

No. 

Soal 
Jawabaan 

1. a.  gambarlah persegi panjang beserta ukuranya. 

Jika diketahui luas daereh persegi panjang samadengan luas daerah persegi yang sisinya 6 

cm maka dapat digambar sebagai berikut 

Luas persegi panjang =         dan luas persegi adalah =         

                                                  

  

 

 

                   

                    

                    

                  

                 

                  

 

b. hitunglah keliling persegi panjang yang telah kamu gambar 

jika               maka Keliling persegi panjang adalah                   

                                                                                                                     

                                                                                                                    

Jadi keliling daerah persegi panjang adalah       

jika               maka Keliling persegi panjang adalah                   

                                                                                                                     

                                                                                                                    

Jadi keliling daerah persegi panjang adalah       

Lampiran 8 
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2. a.  membantu menggambar model tanahnya pak kartono beserta ukuranya 

Jika diketahui luas tanah berbentuk persegi panjang samadengan luas tanah berbentuk 

persegi yang sisinya 12 cm maka dapat digambar sebagai berikut 

Luas persegi panjang =         dan luas persegi adalah =         

                                                  

  

 

 

                      

                       

               

                  

                 

                 

                 

                 

b. hitunglah keliling tanah yang telah kamu gambar 

jika               maka Keliling persegi panjang adalah                   

                                                                                                                      

                                                                                                                     

Jadi keliling daerah persegi panjang adalah        

jika               maka Keliling persegi panjang adalah                   

                                                                                                                     

                                                                                                                    

Jadi keliling daerah persegi panjang adalah       

3. a. Menentukan pagar keliling kolam  

Diketahui luas persegi ABCD =       , PB=QC=RD=SA=     

didapat  
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Jadi panjang pagar yang harus dibuat untuk mengelilingi kolam adalah       

b. Menghitung luas sisi tanah setelah dibuat kolam 

cara 1  

Luas kolam     

                         

                    = 169 

Luas sisi tanah = Luas tanah – Luas kolam 

 = 289 – 169 

 = 120 

Cara 2  

Luas      
 

 
           

         
 

 
          

            

Luas sisi tanah                

                     

                      

Jadi sisi luas tanah setelah dibuat kolam adalah       

4. Diketahui : Luas tanah pak badrun yang berbentuk persegi panjang adalah 36 m dan 

lebarnya 6 m kurang dari panjangnya,  

Ditanya     : Berapakah luas tanah pak badrun. 

Penyelesaian : 
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Misalkan panjang lahan tanah pak badrun =   

Dan lebar lahan tanah pak badrun adalah =   

                    ,       

Maka 

      

            

               

            

         

      

     

Jadi  

      

       

    

Diperoleh  

    

     

Sehingga  

Luas tanah pak badrun adalah  

      

         , jadi luas tanah pak badrun adalah       

 

5. Mencari keliling lapangan TINJU jika diketahui luas lapangan TINJU sama dengan luas 

lapangan bulu tangkis yang panjangnya 9 m dan lebarnya 4 m 

Jawab  

Luas persegi =              

                 

Luas persegi panjang =                  
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Diperoleh sisi persegi adalah     

Jika sisi persegi adalah     maka keliling persegi tersebut adalah 

         

            

         

Jadi diperoleh keliling lapangan TINJU tersebut adalah     . 

 

6. a. Menentuakan daerah jajar genjang ABCD 

Cara 1 

          

Sehingga Luas                   

                         

                      

Luas daerah jajar genjang      =                

                     

              

Jadi luas daerah jajar genjang ABCD adalah         

Cara 2 

Luas             

 

 
                  

 

 
                  

                         

                

                               

Luas daerah jajar genjang ABCD =               

                  

               

Jadi luas daerah jajargenjang ABCD adalah         

b. Menghitung keliling daerah jajar genjang PQRS 

cara 1 
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Luas              

 

 
                  

 

 
                  

           

              

            

            

         

        

Keliling                   

                

      

Jadi keliling jajar genjang ABCD adalah       

Cara 2  

        

              

            

         

        

Keliling                   

                

      

Jadi keliling jajar genjang ABCD adalah       

7. a. Mencari keliling PQRS 

    
 

 
        

Diperoleh panjang        

Luas                  
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Keliling      adalah       

b. Luas daerah  jajar genjang       

Luas daerah                    

                 

                 

             

Jadi luas daerah jajar genjang      adalah        . 

 

8. a. Menentukan luas daerah persegi hitam 

Jika kita tuliskan         adalah sisi dari persegi kecil maka, 

            

                        

Dimana           sehingga sisi persegi yang besar adalah    atau dapat ditulis sisi 

persegi yang besar    atau    atau   . 

Keliling =    

               

                  

                 

                 

Luas persegi hitam =    

            

           

Jadi luas daerah persegi hitam adalah      

b. menentukan keliling persegi hitam ditengah 

keliling     
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Jadi keliling persegi hitam adalah     . 
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PEDOMAN PENSKORAN 

SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN BERPIKIR 

No. 

Soal 

Aspek yang 

diukur 
Skor Respon siswa pada masalah 

Alasan Soal Mampu Mengukur Indikator 

1. Sebuah persegi panjang dengan luas sama dengan persegi yang panjang sisinya 6 cm 

a. Gambarlah persegi panjang tersebut beserta ukuranya.  

b. Dari gambar yang telah kamu buat hitunglah kelilingnya. 

Keaslian 

(originality). 

0 Tidak memberikan jawaban  Soal dapat dikerjakan dengan cara yang tidak 

lazim/unik sesuai dengan kemampuan siswa, 

sehingga dapat memancing siswa untuk 

mengeluarkan kemampuan berpikir kreatif indikator 

keaslian (originality). 

1 
Menuliskan jalan pikiran soal, minimal apa yang 

diketahui. 

2 Meberikan jawaban soal 1.a hanya berupa gambar. 

3 
Meberikan jawaban soal 1.a berupa gambar beserta 

ukuranya  namun tidak memiliki proses yang benar. 

4 
Meberikan jawaban soal 1.a berupa gambar beserta 

ukuranya  dengan  proses yang benar. 

5 
Menjawab soal 1.b dengan benar namun tidak dari 

proses 1.a  

6 
Memberikan jawaban soal 1.b dengan hasil perolehan 

dari 1.a namun dengan hasil yang kurang tepat. 

7 
Memberikan jawaban soal 1.b dengan hasil perolehan 

dari 1.a namun dengan hasil tepat tetapi tidak melalui 

Lampiran 9 
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proses. 

8 
Memberikan jawaban soal 1.b hasil perolehan dari 1.a 

dengan hasil yang  tepat dan melalui proses. 

9 
Memberikan jawaban, banyak  yang bernilai benar 

dengan alasan yang tepat. 

10 
Memberikan jawaban, semuanya bernilai benar dan 

alasannya tepat 

2. Pak ahmad membeli tanah berbentuk persegi panjang yang luasnya sama dengan tanah persegi yang sudah dimilikinya dengan sisi      . 

Jika penjual tanah membolehkan pak ahmad untuk menentukan ukuran-ukuran tanah yang akan dibelinya maka; 

a. Bantulah pak ahmad untuk menggambar model tanah dan ukuranya. 

b. Dari gambar yang telah dibuat hitunglah kelilingnya. 

Keaslian 

(originality). 

0 Tidak memberikan jawaban  Soal dapat dikerjakan dengan cara yang tidak 

lazim/unik sesuai dengan kemampuan siswa, 

sehingga dapat memancing siswa untuk 

mengeluarkan kemampuan berpikir kreatif indikator 

keaslian (originality). 

1 
Menuliskan jalan pikiran soal, minimal apa yang 

diketahui. 

2 Meberikan jawaban soal 1.a hanya berupa gambar. 

3 
Meberikan jawaban soal 1.a berupa gambar beserta 

ukuranya  namun tidak memiliki proses yang benar. 

4 
Meberikan jawaban soal 1.a berupa gambar beserta 

ukuranya  dengan  proses yang benar. 

5 
Menjawab soal 1.b dengan benar namun tidak dari 

proses 1.a  
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6 

Memberikan jawaban soal 1.b dengan hasil perolehan 

dari 1.a namun dengan hasil yang kurang tepat. 

 

7 

Memberikan jawaban soal 1.b dengan hasil perolehan 

dari 1.a namun dengan hasil tepat tetapi tidak melalui 

proses. 

 
8 

Memberikan jawaban soal 1.b hasil perolehan dari 1.a 

dengan hasil yang  tepat dan melalui proses. 

 
9 

Memberikan jawaban, banyak  yang bernilai benar 

dengan alasan yang tepat. 

 
10 

Memberikan jawaban, semuanya bernilai benar dan 

alasannya tepat 

3. Sebuah tanah ABCD berbentuk persegi , pada lahan tanah tersebut akan dibuat kolam PQRS seperti pada gambar disamping, luas tanah 

tersebut adalah        dengan panjang qC = rB = sA = pD =       

a. Tentukan panjang pagar yang harus dibuat untuk sekeliling kolam tersebut 

b. Dengan cara yang kamu ketahui hitung sisi luas tanah setelah dibuat kolam. 

. 

Keluwesan 

(flexibility) 

0 Tidak memberikan jawaban  Soal memiliki banyak kemungkinan cara untuk 

menjawab. Sehingga dapat memancing siswa untuk 

mengeluarkan kemampuan berpikir kreatif indikator 

keluwesan (flexibility) menemukan beberapa 

kemungkinan jawaban tersebut. 

1 
Menuliskan jalan pikiran soal, minimal apa yang 

diketahui. 

2 Meberikan jawaban soal 1.a hanya berupa gambar. 

3 Meberikan jawaban soal 1.a berupa gambar beserta 
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ukuranya  namun tidak memiliki proses yang benar. 

4 
Meberikan jawaban soal 1.a berupa gambar beserta 

ukuranya  dengan  proses yang benar. 

5 
Menjawab soal 1.b dengan benar namun tidak dari 

proses 1.a  

  
6 

Memberikan jawaban soal 1.b dengan hasil perolehan 

dari 1.a namun dengan hasil yang kurang tepat. 

7 

Memberikan jawaban soal 1.b dengan hasil perolehan 

dari 1.a namun dengan hasil tepat tetapi tidak melalui 

proses. 

8 
Memberikan jawaban soal 1.b hasil perolehan dari 1.a 

dengan hasil yang  tepat dan melalui proses. 

9 
Memberikan jawaban, banyak  yang bernilai benar 

dengan alasan yang tepat. 

10 
Memberikan jawaban, semuanya bernilai benar dan 

alasannya tepat 

4. keliling tanah pak Badrun yang berbentuk persegi panjang adalah 36 m dan lebarnya 6 m kurang dari panjangnya. Berapakah luas tanah 

pak badrun? 

 

Kelancaran 

(fluency) 

0 Siswa tidak memberikan jawaban Soal memiliki jawaban yang membutuhkan 

ketepatan dan kelancaran untuk menjawab yaitu 1-3 Jika siswa memberikan jawaban yang tidak rinci, 
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 terdapat kekeliruan dalam proses perhitungannya 

sehingga hasilnya salah 

siswa harus mencari penyelesaian dari 

permasalahan tersebut. 

 

4-5 

Jika siswa memberikan jawaban kurang rinci, proses 

perhitungan ada yang benartetapi hasil akhirnya belum 

ditemukan 

6-7 
Jika siswa memberikan jawaban secara rinci dan benar 

tetapi ada langkah lain yang belum dikerjakan 

8-9 

Jika siswa memberikan jawaban secara rinci tetapi 

hasilnyaada yang salah karena terdapat kekeliruan dalam 

proses perhitugan 

10 
Jika siswa memberikan jawaban secara rinci, proses 

perhitungan dan hasilnya benar 

5. Lapangan TINJU berbentuk persegi yang luasnya sama dengan luas lapangan BULUTANGKIS  yang berbentuk persegi panjang yang  

panjangnya = 9 m dan lebarnya = 4 cm. Tentukan keliling lapangan TINJU tersebut. 

 

Kelancaran 

(fluency) 

 

0 Siswa tidak memberikan jawaban Soal memiliki jawaban yang membutuhkan 

ketepatan dan kelancaran untuk menjawab yaitu 

siswa harus mencari penyelesaian dari 

permasalahan tersebut. 

 

2 

Jika siswa memberikan jawaban yang tidak rinci, 

terdapat kekeliruan dalam proses perhitungannya 

sehingga hasilnya salah 

4 
Jika siswa memberikan jawaban kurang rinci, proses 

perhitungan ada yang benartetapi hasil akhirnya belum 
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ditemukan 

6 
Jika siswa memberikan jawaban secara rinci dan benar 

tetapi ada langkah lain yang belum dikerjakan 

8 

Jika siswa memberikan jawaban secara rinci tetapi 

hasilnyaada yang salah karena terdapat kekeliruan dalam 

proses perhitugan 

10 
Jika siswa memberikan jawaban secara rinci, proses 

perhitungan dan hasilnya benar 

6. Pada jajar genjang ABCD dibawah ini DF = OE = 2 : 1, AB =        AF =      dan luas daerah segitiga AOB =         

a. Dengan caramu sendiri, tentukan luas daerah jajr genjang ABCD. 

b. Tentukan keliling jajar genjang ABCD tersebut. 

keluwesan 

(flexibility) 

0 Siswa tidak memberikan jawaban Soal memiliki banyak kemungkinan cara untuk 

menjawab. Sehingga dapat memancing siswa untuk 

mengeluarkan kemampuan berpikir kreatif indikator 

keluwesan (flexibility) menemukan beberapa 

kemungkinan jawaban tersebut. 

1-3 

Jika siswa memberikan jawaban dengan cara sendiri, 

akan tetepi terdapat kekelirauan dalam proese 

perhitungannya sehingga hasilnya salah 

4-5 
Jika siswa memberikan jawaban dengan cara sendiri, 

proses perhitungan benar tetapi hasil belum ditemukan 

6-7 

Jika siswa memberikan jawaban dnegan cara sendiri, 

proses perhitungan benar  tetapi ada langkah lain yang 

belum dikerjakan 

8-9 Jika siswa memberikan jawaban dengan cara sendiri, 
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sudah terarah dan selesai tetapi hasilnya ada yang salah 

karena terdapat kekeliruan dalam prosese perhitungan  

10 
Jika siswa memberikan jawaban dengan cara sendiri, 

proses perhitungan dan hasilnya akhirnya benar 

7. Sebuah jajar genjang ABCD dengan DT adalah tingginya jika luas daerah segitiga Dt         dengan At : AB = 1 : 3 dan AB =        

maka; 

a. Tentukan keliling jajar genjang ABCD. 

b. Hitung luas daerah jajargenjang ABCD dengan cara yang kamu ketahui. 

 

Elaborasi 

(elaboration) 

0 Siswa tidak memberikan jawaban Soal memancing siswa untuk mengembangkan 

permasalahan yang diberikan, karena penyelesaian 

dari permasalahan tersebut tidak singkat serta 

membutuhkan pemikiran lanjutan. Sehingga 

memancing siswa untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir kreatifnya di indikator 

elaborasi 

1-3 

Jika siswa memberikan jawaban yang tidak rinci, 

terdapat kekeliruan dalam proses perhitungannya 

sehingga hasilnya salah 

4-5 

Jika siswa memberikan jawaban kurang rinci, proses 

perhitungan ada yang benartetapi hasil akhirnya belum 

ditemukan 

6-7 
Jika siswa memberikan jawaban secara rinci dan benar 

tetapi ada langkah lain yang belum dikerjakan 

8-9 

Jika siswa memberikan jawaban secara rinci tetapi 

hasilnyaada yang salah karena terdapat kekeliruan dalam 

proses perhitugan 
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10 
Jika siswa memberikan jawaban secara rinci, proses 

perhitungan dan hasilnya benar 

8. Sebuah persegi dibagi menjadi beberapa persegi kecil seperti gambar dibawah keliling persegi besar ABCD adalah        

a. Tentukan luas daerah persegi hitam di tengah. 

b. Tentukan keliling persegi hitam di tengah. 

 

 Elaborasi 

(elaboration) 

0 Siswa tidak memberikan jawaban Soal memancing siswa untuk mengembangkan 

permasalahan yang diberikan, karena penyelesaian 

dari permasalahan tersebut tidak singkat serta 

membutuhkan pemikiran lanjutan. Sehingga 

memancing siswa untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir kreatifnya di indikator 

elaborasi 

1-3 

Jika siswa memberikan jawaban yang tidak rinci, 

terdapat kekeliruan dalam proses perhitungannya 

sehingga hasilnya salah 

4-6 

Jika siswa memberikan jawaban kurang rinci, proses 

perhitungan ada yang benartetapi hasil akhirnya belum 

ditemukan 

7-9 
Jika siswa memberikan jawaban secara rinci dan benar 

tetapi ada langkah lain yang belum dikerjakan 

10 

Jika siswa memberikan jawaban secara rinci tetapi 

hasilnyaada yang salah karena terdapat kekeliruan dalam 

proses perhitugan 

Pedoman Penilaian 

Nilai akhir dalam skala 0 - 100,  sebagai berikut:  Nilai akhir =  100idealskor
skortotal

skorperolehan
 .
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DAFTAR NILAI KELAS UJI COBA 

 

No. 
Kode 

Responden 
Nilai 

1 UC-01 
63 

2 UC-02 
54 

3 UC-03 
50 

4 UC-04 
45 

5 UC-05 
45 

6 UC-06 
44 

7 UC-07 
44 

8 UC-08 
43 

9 UC-09 
43 

10 UC-10 
41 

11 UC-11 
41 

12 UC-12 
41 

13 UC-13 
41 

14 UC-14 
39 

15 UC-15 
38 

16 UC-16 
38 

17 UC-17 
38 

18 UC-18 
37 

19 UC-19 
35 

20 UC-20 
35 

21 UC-21 
34 

22 UC-22 
34 

23 UC-23 
31 

24 UC-24 
30 

Lampiran 10 
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25 UC-25 
30 

26 UC-26 
29 

27 UC-27 
29 

28 UC-28 
29 

29 UC-29 
29 

30 UC-30 
28 

31 UC-31 
28 

32 UC-32 
26 

33 UC-33 
23 

34 UC-34 
24 

35 UC-35 
23 

36 UC-36 
19 

37 UC-37 
19 

38 UC-38 
18 

39 UC-39 
16 

40 UC-40 
14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

121 
 

 

ANALISIS BUTIR SOAL UJI COBA TES KEMAMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

Analisis tingkat kesukaran, daya beda, validitas, dan reabilitas. 

No. 
Kode 

Responden 

Item skor Total 

skor 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 UC-13 10 6 8 7 6 6 10 10 63 

2 UC-02 10 8 6 10 5 5 2 8 54 

3 UC-05 10 8 6 4 3 6 8 5 50 

4 UC-26 10 8 8 5 6 1 2 5 45 

5 UC-32 8 10 4 8 7 2 1 5 45 

6 UC-01 10 6 8 0 6 4 6 4 44 

7 UC-40 8 6 8 5 3 7 4 3 44 

8 UC-34 8 4 6 7 3 5 5 5 43 

9 UC-35 6 8 6 4 5 8 1 5 43 

10 UC-06 8 10 8 0 6 2 2 5 41 

Lampiran 11 
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11 UC-10 8 8 6 5 6 2 1 5 41 

12 UC-16 6 7 5 8 6 2 2 5 41 

13 UC-29 8 2 4 3 6 8 5 5 41 

14 UC-27 10 8 4 4 6 1 1 5 39 

15 UC-11 6 4 3 5 4 7 4 5 38 

16 UC-15 6 8 5 0 7 5 2 5 38 

17 UC-36 4 6 3 5 5 6 5 4 38 

18 UC-39 6 8 4 5 3 2 4 5 37 

19 UC-14 10 6 4 4 6 2 1 2 35 

20 UC-19 4 3 4 6 2 6 5 5 35 

21 UC-12 4 4 6 3 3 4 5 5 34 

22 UC-18 6 4 5 7 5 1 1 5 34 

23 UC-20 8 6 6 4 3 1 1 2 31 

24 UC-21 6 4 3 6 3 1 3 4 30 
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25 UC-22 4 2 4 5 3 2 5 5 30 

26 UC-08 6 4 2 6 2 3 2 4 29 

27 UC-17 6 4 3 1 5 2 3 5 29 

28 UC-24 4 4 5 0 6 4 2 4 29 

29 UC-31 5 3 2 4 6 2 2 5 29 

30 UC-03 4 6 2 4 1 3 3 5 28 

31 UC-23 4 6 2 4 2 3 3 4 28 

32 UC-33 5 4 6 0 3 2 3 3 26 

 
UC-37 6 2 4 1 3 1 1 5 23 

 
UC-30 6 3 5 4 2 3 1 0 24 

 
UC-28 6 4 3 0 3 1 1 5 23 

 
UC-07 4 3 2 1 2 1 2 4 19 

 
UC-09 4 3 2 1 2 1 2 4 19 

 
UC-25 4 2 2 3 1 1 2 3 18 
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UC-38 0 0 0 5 4 1 1 5 16 

 
UC-04 0 0 0 2 4 1 3 4 14 

Jumlah 
248 202 174 156 164 125 117 182 

  

Rata-rata 
6,2000 5,0500 4,3500 3,9000 4,1000 3,1250 2,9250 4,5500 

Skor Maksimal 
10 10 10 10 10 10 10 10 

TK 
0,6200 0,5050 0,4350 0,3900 0,4100 0,3125 0,2925 0,4550 

Kriteria Tingkat 

Kesukaran 

sed
an

g
 

sed
an

g
 

sed
an

g
 

S
ed

an
g

 

sed
an

g
 

sed
an

g
 

S
u
k
ar 

sed
an

g
 

DP 
0,3200 0,3300 0,2300 0,1700 0,1900 0,2450 0,1250 0,1000 

Kriteria Daya 

Pembeda 

B
aik

 

B
aik

 

C
u
k
u
p

 

K
u
ran

g
 

B
aik

 

K
u
ran

g
 

B
aik

 

C
u
k
u
p

 

K
u
ran

g
 

B
aik

 

K
u
ran

g
 

B
aik

 

Validitas 
0,7826 0,7059 0,7466 0,4782 0,5348 0,5838 0,4877 0,5525 

r-tabel 
0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 

Kriteria Validitas 

v
alid

 

v
alid

 

v
alid

 

V
alid

 

v
alid

 

v
alid

 

V
alid

 

v
alid
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Reabilitas 
0,756351859 

Kriteria Reabilitas 
reliabel tinggi 

Keterangan 

d
ip

ak
ai 

d
ip

ak
ai 

d
ip

ak
ai 

D
ib

u
an

g
 

d
ib

u
an

g
 

d
ip

ak
ai 

D
ib

u
an

g
 

d
ib

u
an

g
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Contoh Perhitungan Validitas Butir Soal 

Rumus: 

       

  






2222 yynxxn

yxxyn
rxy    (Arikunto, 2009: 72). 

Keterangan: 

rxy       : koefisien korelasi skor item dan skor total; 

n : banyaknya subyek; 

∑x : jumlah skor item; 

∑y : jumlah skor total; 

∑xy : jumlah perkalian skor item dengan skor total; 

∑x
2
 : jumlah kuadrat skor item; 

∑y
2 

: jumlah kuadrat skor total; 

Kriteria: 

Butir soal dikatakan valid jika dan hanya jika 
tabelxy rr  . 

Berikut ini perhitungan validitas butir soal nomor 2, untuk butir soal yang lain dihitung 

dengan cara yang sama. 

No Kode X Y x
2
 y

2
 xy 

1. UC-13 6 63 36 3969 378 

2. UC-02 8 54 64 2916 432 

3. UC-05 8 50 64 2500 400 

4. UC-26 8 45 64 2025 360 

5. UC-32 10 45 100 2025 450 

6. UC-01 6 44 36 1936 264 

7. UC-40 6 44 36 1936 264 

8. UC-34 4 43 16 1849 172 

9. UC-35 8 43 64 1849 344 

10. UC-06 10 41 100 1681 410 

11. UC-10 8 41 64 1681 328 

12. UC-16 7 41 49 1681 287 

13. UC-29 2 41 4 1681 82 

14. UC-27 8 39 64 1521 312 
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15. UC-11 4 38 16 1444 152 

16. UC-15 8 38 64 1444 304 

17. UC-36 6 38 36 1444 228 

18. UC-39 8 37 64 1369 296 

19 UC-14 6 35 36 1225 210 

20. UC-19 3 35 9 1225 105 

21. UC-12 4 34 16 1156 136 

22. UC-18 4 34 16 1156 136 

23. UC-20 6 31 36 961 186 

24. UC-21 4 30 16 900 120 

25. UC-22 2 30 4 900 60 

26. UC-08 4 29 16 841 116 

27. UC-17 4 29 16 841 116 

28. UC-24 4 29 16 841 116 

29. UC-31 3 29 9 841 87 

30 UC-03 6 28 36 784 168 

31. UC-23 6 28 36 784 168 

32. UC-33 4 26 16 676 104 

33. UC-37 2 23 4 529 46 

34. UC-30 3 24 9 576 72 

 35. UC-28 4 23 16 529 92 

36. UC-07 3 19 9 361 57 

37. UC-09 3 19 9 361 57 

38. UC-25 2 18 4 324 36 

39. UC-38 0 16 0 256 0 

40. UC-04 0 14 0 196 0 

Jumlah 

 

202 

 

1368 1270 

51214 

7651 
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))1368()51214(40)(202()1270(40

)1368)(202()7651(40

22

2222











  

  

yynxxn

yxxyn
rxy

 

 
                    

                                    
 

 
     

               
 

        

Pada   = 5% dan n = 40, diperoleh rtabel = 0,312. 

Karena rxy > rtabel, maka soal valid. 
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Contoh Perhitungan Reliabilitas Tes 

Rumus: 

  


























2

2

11 1
1

i

i

n

n
r




    (Arikunto, 2009: 109). 

Soal tes dikatakan reliabel jika 
tabelhitung rr  . 

Perhitungan: 

1. Varians Butir 
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Jadi,    
    

    
      

          

 

2. Varians Total 

  
   

    
     

 

 
  

      
       

  

  
        

. 

3. Koefisien Relibilitas 

     
 

   
    

   
 

  
 

   
 

 
    

       

      
              

Pada   = 5% dan n = 40, diperoleh              

Karena tabelrr 11 , maka dapat disimpulkan bahwa instrumen reliabel.
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Contoh Perhitungan Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Rumus:  

soaltiapmaksimumskor

ratarata
Pkesukarantingkat


)(  (Arifin, 2012, 135). 

Kriteria: 

 

 

 

Berikut ini perhitungan tingkat kesukaran butir soal nomor 1, untuk butir soal yang lain 

dihitung dngan cara yang sama. 

Kelompok Atas Kelompok Bawah 

No Kode Skor No Kode Skor 

1. UC-13 10 1. UC-12 4 

2. UC-02 10 2. UC-18 6 

3. UC-05 10 3. UC-20 8 

4. UC-26 10 4. UC-21 6 

5. UC-32 8 5. UC-22 4 

6. UC-01 10 6. UC-08 6 

7. UC-40 8 7. UC-17 6 

8. UC-34 8 8. UC-24 4 

9. UC-35 6 9. UC-31 5 

10. UC-06 8 10. UC-03 4 

11. UC-10 8 11. UC-23 4 

12. UC-16 6 12. UC-33 5 

13. UC-29 8 13. UC-37 6 

14. UC-27 10 14. UC-30 6 

15. UC-11 6 15. UC-28 6 

16. UC-15 6 16. UC-07 4 

17. UC-36 4 17. UC-09 4 

18. UC-39 6 18. UC-25 4 

19. UC-14 10 19. UC-38 0 

20. UC-19 4 20. UC-04 0 

Jumlah 156 Jumlah 92 

Total 248 

 

  
 
   

  
 

  
 

   

  
      

Tingkat Kesukaran Kriteria 

0,00 – 0,30 

0,31 – 0,70 

0,71 – 1,00 

Soal sukar 

Soal sedang 

Soal mudah 

Lampiran 14 
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Sesuai dengan kriteria soal, maka butir soal nomor 3 termasuk dalam kriteria sedang. 

 

Contoh Perhitungan Daya Pembeda Butir Soal 

Rumus: 

MaksSkor

KBXKAX
D


      (Arifin, 2012, 133). 

Keterangan: 

D : daya pembeda; 

KAX  : rata-rata kelompok atas; 

KBX  : rata-rata kelompok bawah; 

Kriteria: 

0,40 ke atas : sangat baik; 

0,30 - 0,39 : baik; 

0,20 - 0,29 : cukup, soal perlu perbaikan; 

0,19 ke bawah : kurang baik, soal harus dibuang. 

Berikut ini perhitungan daya pembeda butir soal nomor 1, untuk butir soal yang lain dihitung 

dangan cara yang sama. 

Kelompok Atas Kelompok Bawah 

No Kode Skor No Kode Skor 

1. UC-13 10 1. UC-12 4 

2. UC-02 10 2. UC-18 6 

3. UC-05 10 3. UC-20 8 

4. UC-26 10 4. UC-21 6 

5. UC-32 8 5. UC-22 4 

6. UC-01 10 6. UC-08 6 

7. UC-40 8 7. UC-17 6 

8. UC-34 8 8. UC-24 4 

9. UC-35 6 9. UC-31 5 

10. UC-06 8 10. UC-03 4 

11. UC-10 8 11. UC-23 4 

12. UC-16 6 12. UC-33 5 

13. UC-29 8 13. UC-37 6 

14. UC-27 10 14. UC-30 6 

15. UC-11 6 15. UC-28 6 
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16. UC-15 6 16. UC-07 4 

17. UC-36 4 17. UC-09 4 

18. UC-39 6 18. UC-25 4 

19. UC-14 10 19. UC-38 0 

20. UC-19 4 20. UC-04 0 

Jumlah 156 Jumlah 92 

Rata-rata 7,8 Rata-rata 4,6 

 

 

  
       

  
 

   

  
      

Sesuai dengan kriteria soal, maka butir soal nomor 1 termasuk dalam kriteria soal baik. 
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DAFTAR SISWA KELAS EKSPERIMEN 

No  Kode  Nama  Kelompok  No  Kode  Nama  Kelompok  

1 EK-01 

Abdul Wahab sedang 

21 EK-21 

Mochammad Al 

Fauzan Rendah 

2 EK-02 

Agus Saputro Rendah 

22 EK-22 

Muhammad 

Akmal A. Sedang 

3 EK-03 

Andip 

Nurdiyanto 

Sedang 

23 EK-23 

Muhammad 

Andika S. Rendah 

4 EK-04 

Arta Seto 

Arimukti 

Sedang 

24 EK-24 

Muhammad 

Khabib Ali R. Tinggi 

5 EK-05 

Bagas 

Prayoga 

Sedang 

25 EK-25 

Muhammad 

Sofyan Sedang 

6 EK-06 

Bimantoro 

Aji Saputro 

Sedang 

26 EK-26 

Muhammad Yoga 

S. Sedang 

7 EK-07 

Bintang 

Radya 

Dvanka I. 

Tinggi  

27 EK-27 

Naila Vicri 

Munafiroh 

Sedang 

8 EK-08 

Dewi Farida Sedang 

28 EK-28 

Naufal Eko 

Syahputra Rendah 

9 EK-09 

Diah Nurul 

Afifah 

Rendah 

29 EK-29 

Niken Oktaviani 

Tinggi 

10 EK-10 

Dian Nitatalia Tinggi 

30 EK-30 

Nilam Ayu 

Syaharani Tinggi 

11 EK-11 

Dimas Herlias 

Syah 

Sedang 

31 EK-31 

Nilla Hera 

Agustina Tinggi 

12 EK-12 

Fera Avelia 

Damayanti 

Tinggi 

32 EK-32 

Nur Zubaedah 

Sedang 

13 EK-13 

Fitriya Ainun 

Salsabila 

Tinggi 

33 EK-33 

Pipit Kusumawati 

Sedang 

14 EK-14 

Haqi Ahmad 

Maulana 

Rendah 

34 EK-34 

Rekha Amelia 

Putri Tinggi 

15 EK-15 

Indah Nur 

Octaviana 

Rendah 

35 EK-35 

Rifqi Kusnanto 

Sedang 

16 EK-16 

Julius Anang 

Ma‟ruf 

Rendah 

36 EK-36 

Seli Ayu 

Rahmawati Sedang 

17 EK-17 

Kezia 

Tessalonika 

Mogot 

Rendah 

37 EK-37 

Selia Herawati 

Rendah 

18 EK-18 

Laela Nurilita Tinggi 

38 EK-38 

Siti Khumaidatuz 

Zahro Tinggi 

19 EK-19 

Luki Marta 

Aditya P. 

Rendah 

39 EK-39 

Susi Setyowati 

Tinggi 

20 EK-20 

M. Dana 

Ariana 

Rendah  

40 EK-40 

Vina Myasaroh 

Sedang 
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Pengelompokan berdasarkan nilai Ulangan; 

Kel. tinggi  : 60-90 

Kel.sedang : 41-59 

Kel.rendah : 28-40 

 

DAFTAR SISWA KELAS KONTROL 

No  Kode  Nama  No  Kode  Nama  

1 KT-01 Afifi Zubaidi 21 KT-21 Irfani Sukmana Putra 

2 KT-02 Agus Dwi Juliyanto 22 KT-22 Irza Ratdianti 

3 KT-03 Ahmat Jefriyanto 23 KT-23 Leny Ayu Lestari 

4 KT-04 Akhmad Akhsan 24 KT-24 Linda Damayanti Meila D.S. 

5 KT-05 Akhmad Bagus B. 25 KT-25 Muhammad Bagus Adi S. 

6 KT-06 Alfin Arfiansyah 26 KT-26 Muhammad Mitakhul M. 

7 KT-07 Amalia Puspita Sari 27 KT-27 Nukha Resty Amalia 

8 KT-08 Ananda Vio Fitriana 28 KT-28 Rizki Rochmawati 

9 KT-09 Andra Setyadi 29 KT-29 Robi Widiantoro 

10 KT-10 Anggi Febri Andi 30 KT-30 Sakinah 

11 KT-11 Bilal Angga Reza 31 KT-31 Sarah Syahirah Nor 

12 KT-12 Bregi Revandi 32 KT-32 Sherly Amalia Syafira 

13 KT-13 Cindi Ayu Safitri 33 KT-33 Sofihatul Nikmah 

14 KT-14 Delianor Agustin 34 KT-34 Titik Anisa 

15 KT-15 Desy Fitria R. 35 KT-35 Ulfiyah Tin Nazjmiyah 

16 KT-16 Devi Indah Permata S. 36 KT-36 Ulil Abshor 

17 KT-17 Dian Safira 37 KT-37 Vidyaningrum 

18 KT-18 Diyah Ayu Kumalasari 38 KT-38 Yoga Fernanda 
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19 KT-19 Ella Hilda Elviani 39 KT-39 Yusuf Adi Nugroho 

20 KT-20 Fikran Maulana Malik 
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SILABUS 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 3 Jepara 

Kelas/Semester : VII/II 

Mata Pelajaran : Matematika 

Tahun Pelajaran : 2013/2014 

 

Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Langkah-langkah Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Aloka-si 

Wak-tu 

Sumber dan 

Media 

Belajar 
Jenis  

Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Menghitung 

keliling dan 

luas bangun 

segitiga dan 

segiempat 

serta 

mengguna-

kannya dalam 

Segiempat 

 Keliling 

persegi 

panjang  

 Luas 

persegi 

panjang  

Dengan menggunakan model 

pembelajaran Aptitude Treatment 

Interaction akan mengkaji keliling dan 

luas persegi panjang panjang melalui: 

Kegiatan awal 

1. Guru menyampaikan materi pokok 

yang akan dipelajari, tujuan 

pembelajaran dan memotivasi peserta 

1.Menemukan 

rumus keliling 

persegi 

panjang 

dengan cara 

mengukur 

panjang 

sisinya. 

Kuis Tes 

tertulis 

uraian 

Luas suatu daerah 

persegi panjang 64 cm
2
. 

Hitunglah keliling 

daerah persegi panjang 

tersebut 

2 x 45 

menit 

Buku BSE, 

LKPD 

Lampiran 18 
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pemecahan 

masalah. 

 

didik. 

2. Guru mengajak peserta didik untuk 

mengingat kembali materi prasyarat 

(eksplorasi dan elaborasi) 

Kegiatan inti 

1. Guru membagi peserta didik kedalam 3 

kelompok bagian yaitu kelompok 

tinggi sedang dan rendah. (Elaborasi) 

2. Guru menyajikan informasi kepada 

peserta didik kelompok sedang dan 

rendah sedangkan kelompok tinggi 

belajar secara mandiri. (eksplorasi 

dan elaborasi) 

3. Guru membimbing kelompok bekerja 

dan belajar sesuai perlakuan masing-

masing yang diberikan kepada 

kelompok. 

4. Guru mengevaluasi hasil diskusi 

kelompok (elaborasi dan konfirmasi) 

Kegiatan penutup 

1. Guru memberikan lembar soal kuis 

2.Menemukan 

luas persegi 

panjang 

panjang 

mengguna-kan 

petak-petak. 

3.Mengguna-

kan rumus 

keliling dan 

luas persegi 

panjang 

panjang untuk 

menyelesai-

kan masalah. 
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kepada seluruh peserta didik untuk 

dikerjakan secara individu (eksplorasi 

dan elaborasi) 

2. Guru bersama peserta didik menarik 

kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran (eksplorasi dan 

konfirmasi) 

3. Guru melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran. 

4. Guru memberikan PR dan 

mengingatkan peserta didik untuk 

mempelajari materi selanjutnya yaitu 

keliling dan luas persegi panjang 

panjang. 

Karakter peserta didik yang diharapkan: 

1. Disiplin; 2. Religius; 3. Rasa ingin tahu; 4. Kerjasama; 5. Disiplin; 6. Percaya diri; 7. Mandiri; 8. Berpikir logis kritis, kreatif dan inovatif. 

 

Mengetahui, 

Guru Matematika              Peneliti 

 

Eva Muhasaroh              Efi Susanti. 

NIP197808242009022004             NIM. 4101410108 
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SILABUS 

KELAS KONTROL 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 3 Jepara 

Kelas/Semester : VII/II 

Mata Pelajaran : Matematika 

Tahun Pelajaran : 2013/2014 

 

Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Langkah-langkah Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Aloka-si 

Wak-tu 

Sumber 

dan Media 

Belajar 
Jenis  

Bentuk 

Instru-men 
Contoh 

Menghitung 

keliling dan 

luas bangun 

segitiga dan 

segiempat 

serta 

mengguna-

kannya 

Segiempat 

 Keliling 

persegi 

panjang  

 Luas 

persegi 

panjang  

Dengan menggunakan model pembelajaran 

Ekspositori akan mengkaji keliling dan luas 

persegi panjang melalui: 

Kegiatan awal 

1. Guru menyampaikan materi pokok, tujuan 

pembelajaran dan memotivasi peserta didik. 

2. Guru mengajak peserta didik untuk mengingat 

kembali materi prasyarat (eksplorasi dan 

1.Menemukan 

rumus keliling 

persegi panjang 

dengan cara 

mengukur 

panjang sisinya. 

2.Menemukan 

luas persegi 

Lemb

ar soal 

Tes tertulis 

uraian 

Luas suatu 

daerah 

persegi 

panjang 64 

cm
2
. 

Hitunglah 

keliling 

daerah 

2 x 40 

menit 

Buku 

BSE, 

LKPD 

Lampiran 19 
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dalam 

pemecahan 

masalah. 

 

elaborasi). 

Kegiatan inti 

1. Guru menyajikan informasi secara verbal 

kepada peserta didik (eksplorasi dan elaborasi. 

2. Guru memberikan soal kepada peserta didik 

3. Guru membimbing peserta didik bekerja dan 

belajar. 

4. Guru beserta murid mengevaluasi hasil belajar 

dengan mengoreksi jawaban salah satu peserta 

didik yang telah bersedia mengerjakan di 

papan tulis 

5. Guru memberikan kesempatan peserta didik 

untuk menanyakan materi yang belum di 

pahami. (konfirmasi) 

Kegiatan penutup 

1. Guru bersama peserta didik menarik 

kesimpulan dari kegiatan pembelajaran 

(eksplorasi dan konfirmasi) 

2. Guru melakukan penilaian dengan memberikan 

soal tes kepada peserta didik (eksplorasi dan 

elaborasi) 

panjang panjang 

menggunakan 

petak-petak. 

3. Menggunakan 

rumus keliling 

dan luas persegi 

panjang panjang 

untuk 

menyelesaikan 

masalah. 

persegi 

panjang 

tersebut. 
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3. Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan 

pembelajaran 

4. Guru memberikan PR dan mengingatkan 

peserta didik untuk mempelajari materi 

selanjutnya yaitu keliling dan luas persegi 

panjang panjang. 

Karakter peserta didik yang diharapkan: 

2. Disiplin; 2. Religius; 3. Mandiri; 4. Kerjasama; 5. Disiplin; 6. Percaya diri; 7. Berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif 

 

Mengetahui, 

Guru Matematika              Peneliti 

 

 

Eva Muhasaroh              Efi Susanti. 

NIP197808242009022004             NIM. 4101410108 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Satuan Pendidikan : SMP 

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas/ semester  : VII/ genap  (2) 

Pertemuan  : 1 x Pertemuan 

 

A. STANDAR KOMPETENSI  

Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukuranya 

 

B. KOMPETENSI DASAR  

Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah. 

 

C. INDIKATOR 

1) Menentukan rumus keliling persegi panjang panjang  

2) Menentukan rumus luas persegi panjang panjang 

3) Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling dan luas persegi 

panjang panjang 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Dengan pendekatan model pembelajaran ATI  peserta didik dapat menentukan rumus 

keliling persegi panjang panjang, menentukan rumus luas persegi panjang panjang dan 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling dan luas persegi 

panjang panjang. 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Terlampir (Lampiran 1) 

Lampiran 20 
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F. ALOKASI WAKTU 

2 X 45 menit 

 

G. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Metode Pembelajaran: Diskusi kelompok dan penugasan 

Model pembelajaran : ATI (Aptitude Treatment Interaction) 

 

H. PENDIDIKAN KARAKTER YANG DI HARAPKAN 

1. Berfikir kritis, kreatif, logis dan 

inovatif 

2. Keingintahuan  

3. Kemandirian  

4. Percaya diri 

5. kerja keras 
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I. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan pembelajaran : Guru menyapa peserta didik, menyiapkan kondisi fisik kelas 

dan menyampaikan sistem pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dan menyampaikan materi apersepsi. 

Waktu Tahap pembelajaran  

15 menit 1. Kegiatan Awal 

1) Guru masuk kelas tepat waktu.  

2) Guru Memulai pelajaran dengan mengucapkan 

salam. berdo‟a bersama sebelum pelajaran 

dimulai. 

3) Guru mempresensi kehadiran siswa. 

4) Mempersiapkan kondisi fisik dan psikis peserta 

didik, dengan cara meminta peserta didik 

menyiapkan buku pelajaran, mengatur tempat 

duduk siswa, membersihkan tulisan yang ada di 

papan tulis apabila papan tulisnya masih kotor. 

5) Guru menyampaikan materi yang  akan dipelajari 

dan menuliskan judul materi pembelajaran hari ini 

di papan tulis. 

6) Guru menginformasikan tujuan pembelajaran  

7) Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 

banyaknya contoh nyata dalam kehidupan yang 

berkaitan dengan bangun datar persegi panjang 

panjang. 

8) Guru menanyakan kembali materi sebelumnya 

yang digunakan untuk belajar menentukan rumus 

keliling dan luas persegi panjang panjang.   

9) Guru membagi kelompok menjadi 3 bagian 

berdasarkan kriteria hasil ujian semester genap.  

 
Disiplin 
 
Religius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi 

 

 

 

 

Apersepsi 

 

 

 

ATI 
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Kegiatan pembelajaran : pembagian LKPD dan penjelasan materi dari guru untuk 

kelompok sedang dan renadah serta memberikan masing-

masing perlakuan. 

Waktu Tahap pembelajaran  

60 menit 2. Kegiatan Inti 

A. Kelompok tinggi  

1) Kelompok tinggi belajar didalam kelas 

bagian belakang dengan melingkar untuk 

bersama-sama diskusi. 

2) Peserta didik kelompok tinggi disuruh 

untuk mempelajari materi mandiri 

bersama kelompoknya. 

3) Gurur memberikan LKPD atau lembar 

tantangan soal yang harus dikerjakan 

kelompok. 

4) Guru memantau jalanya diskusi kelompok 

tinggi dan memberi bantuan seperlunya. 

 

B. Kelompok sedang   

1) Kelompok sedang belajar didalam kelas 

bagian kanan depan dengan posisi mula-

mula berjajar. 

2) Guru menjelaskan materi kepada 

kelompok sedang dan kelompok rendah . 

3) Guru memberikan LKPD dan menyuruh 

kelompok sedang membuat formasi 

melingkar  

4) Guru menyuruh peserta didik kelompok 

sedang untuk mencermati LKPD yang 

diberikan dan berdiskusi bersama serta 

mengerjakan soal yang ada. 

 

C. kelompok rendah 

1)  Kelompok rendah belajar di dalam kelas 

bagian kiri depan dengan posisi duduk 

 

 

Kemandirian  

 

 

 

 

 

Eksplorasi, kritis, 

Kerjasama,  

kreatif. 

 

konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi  

 

 

 

 

Elaborasi, 

Keingintahuan 
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berbaris. 

2) Peserta didik kelompok rendah 

mendengarkan penjelasan materi yang 

disampaikan oleh guru bersama-sama 

dengan  kelompok  sedang. 

3) Guru memberikan LKPD dan menyuruh 

kelompok rendah untuk membuat formasi 

melingkar. 

4) Kelompok rendah berdiskusi bersama untuk 

mengerjakan LKPD. 

5) Guru memandu jalanya diskusi kelompok 

rendah dan lebih banyak memberikan 

perhatian dan bimbingan untuk 

mengerjakan LKPD yang telah diberikan. 

.  

 

 

 

 

 

 

konfirmasi. 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

Kegiatan pembelajaran   : Guru memberi evaluasi serta bersama-sama dengan siswa 

menarik kesimpulan dari apa yang telah dipelajari.  

waktu Tahap pembelajaran  

5 menit 3. Kegiatan Penutup 

1) Peserta didik dibantu oleh guru 

menyimpulkan apa yang sudah dipelajari. 

“bagaimana mencari keliling persegi 

panjang panjang?” 

“bagaimana mencari luas persegi 

panjang panjang?”  

2) Guru memberikan evaluasi kepada siswa 

berupa kuis yang dikerjakan secara 

individu dan jujur untuk mengukur 

kemampuan siswa selama 5 menit 

terhadap materi yang diajarkan. 

 

Konfirmasi 

 

  

 

kemandirian, 

kerja keras. 
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3) Untuk memperdalam pengetahuan siswa, 

guru memberikan PR kepada seluruh 

peserta didik berupa soal. 

4) Guru membimbing siswa melakukan 

refleksi. Dengan mengajukan pertanyaan 

a. Hari ini apa yang  telah  kita 

pelajari? 

b. Apakah pelajaran  hari ini 

menyenangkan?  Mengapa? 

c. Bagaimana dengan model 

pembelajaran yang kita lakukan? 

d. Apakah sudah sesuai dengan yang 

kita rencanakan? 

e. Apakah kalian semua sudah jelas? 

f. Apakah  masih ada yang ingin 

bertanya? 

5) Guru menyampaikan rencana belajar 

matematika pada pertemuan berikutnya 

yaitu menemukan rumus keliling dan luas 

persegi panjang panjang panjang.  

6) Guru memotivasi siswa untuk belajar 

lebih giat. 

7) Guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan  meninggalkan 

kelas tepat waktu.  

“ cukup sekian dulu pertemuah hari ini, 

wassalamu’alaikum wr.wb”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin 

 

 

 

  

 

 

J. PENILAIN 

Bentuk penilaian : tes tertulis, kuis 

Bentuk instrumen : uraian  

(pedoman penilaian terlampir pada lampiran) 
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K. SUMBER BELAJAR 

1. Media / Alat : lembar kerja peserta didik (LKPD), papan tulis, spidol,  

2. Sumber Belajar :  

a. Wagiyo, A, dkk. 2008. Pegangan Belajar Matematika. Jakarta: BSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Jepara, 17 Maret 2014 

Mengetahui,       

 Guru mata pelajaran    Mahasiswa penelitian 

 

 

 Eva Muhasaroh, S.Pd.    Efi Susanti 

 NIP. 1978088242009022004   NIM. 4101410108 

 

 

 



150 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Satuan Pendidikan : SMP 

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas/ semester  : VII/ genap  (2) 

Pertemuan  : 1 x Pertemuan 

 

A. STANDAR KOMPETENSI  

Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukuranya 

 

B. KOMPETENSI DASAR  

Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah. 

 

C. INDIKATOR 

1). Menentukan rumus keliling persegi panjang panjang  

2). Menentukan rumus luas persegi panjang panjang 

3). Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling dan luas persegi 

panjang panjang 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Dengan pendekatan model pembelajaran Ekspositori peserta didik dapat menentukan 

rumus keliling persegi panjang panjang, menentukan rumus luas persegi panjang 

panjang dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling dan 

luas persegi panjang panjang. 

 

Lampiran 21 
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E. MATERI PEMBELAJARAN 

Terlampir (Lampiran 1) 

 

F. ALOKASI WAKTU 

2 X 45 menit 

 

G. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Metode Pembelajaran: Diskusi kelompok dan penugasan 

Model pembelajaran : Ekspositori 

 

H. PENDIDIKAN KARAKTER YANG DI HARAPKAN 

a. Berfikir kritis, kreatif, logis dan 

inovatif 

b. Keingintahuan  

c. Kemandirian  

d. Percaya diri 

e. Kerja keras     
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I. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan pembelajaran : Guru menyapa peserta didik, menyiapkan kondisi fisik kelas 

dan menyampaikan sistem pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dan menyampaikan materi apresepsi. 

Waktu Tahap pembelajaran  

15 menit 1. Kegiatan Awal 

1). Guru masuk kelas tepat waktu.  

2). Guru Memulai pelajaran dengan mengucapkan 

salam. berdo‟a bersama sebelum pelajaran dimulai. 

3). Mempersiapkan kondisi fisik dan psikis peserta 

didik, dengan cara meminta peserta didik 

menyiapkan buku pelajaran, mengatur tempat 

duduk siswa, membersihkan tulisan yang ada di 

papan tulis apabila papan tulisnya masih kotor. 

4). Guru mempresensi peserta didik 

5). Guru menyampaikan materi yang  akan dipelajari 

dan menuliskan judul materi pembelajaran hari ini 

di papan tulis. 

6). Guru menginformasikan tujuan pembelajaran. 

7). Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 

yaitu materi mencari keliling dan luas persegi 

panjang panjang ini sangat bermanfaat bagi 

kehidupan sehari-hari seperti contoh menghitung 

luas lantai rumah dll.  

8) Guru menanyakan kembali materi sebelumnya 

yang digunakan untuk belajar menemukan rumus 

keliling dan luas persegi panjang panjang.   

 
Disiplin 
 
Religius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi 
 

 

 

 

 

 

Apersepsi 
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Kegiatan pembelajaran : Guru memberikan LKPD yang dikerjakan secara mandiri 

sesuai dengan penjelasan materi yang telah diberikan. 

Waktu Tahap pembelajaran  

60 Menit 2. Kegiatan Inti 

1). Guru menyampaikan materi pembelajaran secara 

verbal atau lisan kepada seluruh peserta didik. 

2). Guru membagikan LKPD kepada masing-masing 

peserta didik. 

3). Guru membimbing peserta didik untuk 

menemukan dan menyimpulkan rumus keliling 

dan luas persegi panjang panjang yang telah di 

sajikan pada LKPD. 

4). Guru memberikan penguatan atas pernyataan 

peserta didik dalam menyimpulkan rumus keliling 

dan luas persegi panjang panjang.  

“Sebuah persegi panjang panjang dengan s = sisi, 

dan K= keliling maka K= s+s+s+s dan sebuah 

persegi panjang panjang dengan s = sisi, dan L= 

luas maka L= sxs “ 

5) Setelah diberikan penguatan peserta didik diminta 

untuk menanyakan materi yang belum jelas atau 

penjelasan yang telah dipelajari.  

6) Guru memberikan soal berpikir kreatif pada 

peserta didik dan memberikan petunjuk langkah-

langkah pengerjaanya. 

7) Setelah peserta didik menyelesaikan soal guru 

meminta salah satu untuk maju mengerjakan di 

papan tulis. 

8) Guru beserta peserta didik membahas bersama 

soal dan mengoreksi kebenaran jawabanya . 

 

Eksplorasi  

 

Elaborasi  

 

Berpikir logis 

 

 

 

Konfirmasi  

 

 

 

 

 

Keingintahuan  

    

 

Eksplorasi  

 

 

Percaya diri 

 

konfirmasi. 
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Kegiatan pembelajaran   : Guru memberi evaluasi serta bersama-sama dengan siswa 

menarik kesimpulan dari apa yang telah dipelajari.  

waktu Tahap pembelajaran  

5 menit 3. Kegiatan Penutup 

1). Peserta didik dibantu oleh guru menyimpulkan 

apa yang sudah dipelajari.  

“Rumus keliling dan luas persegi panjang 

panjang adalah K=s+s+s+s, L=sxs” 

2). Guru memberikan evaluasi kepada siswa berupa 

kuis yang dikerjakan secara individu dan jujur 

untuk mengukur kemampuan siswa terhadap 

materi yang diajarkan. 

3). Untuk memperdalam pengetahuan siswa, guru 

memberikan PR kepada siswa berupa soal 

berpikir kreatif. 

4). Guru membimbing siswa melakukan refleksi. 

Dengan mengajukan pertanyaan 

a. Hari ini apa yang  telah  kita pelajari? 

b. Apakah pelajaran  hari ini menyenangkan?  

Mengapa? 

c. Bagaimana dengan model pembelajaran 

yang kita lakukan? 

d. Apakah sudah sesuai dengan yang kita 

rencanakan? 

e. Apakah kalian semua sudah jelas? 

f. Apakah  masih ada yang ingin bertanya? 

5). Guru menyampaikan rencana belajar matematika 

pada pertemuan berikutnya yaitu menentukan 

rumus keliling dan luas persegi panjang panjang 

panjang.  

6). Guru memotivasi siswa untuk belajar lebih giat. 

7). Guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan  meninggalkan kelas tepat 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 kemandirian, 

kerja keras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin 
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waktu.  

 

 

J. PENILAIN 

Bentuk penilaian : tes tertulis, kuis 

Bentuk instrumen : uraian  

(pedoman penilaian terlampir pada lampiran ) 

 

K. SUMBER BELAJAR 

a. Media / Alat : lembar kerja peserta didik (LKPD), papan tulis, spidol. 

b. Sumber Belajar :  

b. Wagiyo, A, dkk. 2008. Pegangan Belajar Matematika. Jakarta: BSE. 

 

 

 

 

 

 

 

       Jepara, 17 Maret 2014 

 

Mengetahui,       

 Guru mata pelajaran     Mahasiswa penelitian 

 

 

 Eva Muhasaroh,S.Pd.     Efi Susanti 

 NIP.197808242009022004    NIM. 4101410108 
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Lampiran 22 

1. Peserta didik dapat 

mendefinisikan 

pengertian persegi 

panjang. 

2. Peserta didik dapat 

menyebutkan sifat-

sifat persegi panjang. 

 

Petunjuk  

Isilah titik-titik pada LKPD berikut ini. 

 

1. Dengan LKPD ini, peserta didik dapat 

menemukan rumus keliling dan luas 

persegi panjang. 

 
2. dengan LKPD ini peserta didik dapat 

menggunakan rumus keliling dan luas 

persegi panjang untuk menyelesaiakan 

masalah. 

Kelompok 

 

................... 



157 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berbentuk bangun datar apakah permukaan lukisan 

disamping?  

............................ 

Mengapan ? 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

...................................................................................... 

Dari alasan yang kalian sebutkan dapat disimpulkan bahwa: 

Persegi panjang adalah bangun datar segiempat 

yang................................................................................................

................................ 

Carilah benda yang berbentuk 

bangun datar persegi dan 

gambarkan lah pada kolom 

disamping 

AWALAN 

KELILING  PERSEGI PANJANG 

INTI 

Pojok-pojok pada gambar yang telah kamu buat 

berilah huruf sembarang  misal“ABCD” dan 

tentukanlah sisi panjang dan sisi lebarnya serta 

berilah tanda. 
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Berdasarkan sifat persegi yang telah kalian pelajari (sesui gambar masing-

masing) maka: 

Sisi ........=...........        (sisi panjang) 

Sisi ........=..........          (sisi lebar )         

Jadi keliling persegi panjang ............. = ......=......  dan  .......=....... 

                                                   = ......(.....+.....)  

mengapa?................................................................................................................

. 

        

Simpulan : 

Jika persegi dengan sisi s dan keliling K, maka keliling persegi dirumuskan  

K= ....... (.....+.....) 

 

1. Ambillah kertas yang berbentuk persegi panjang 

2.Lipatlah kertas tersebut menjadi beberapa bagian yang sama (sembarang 

lipatan) 

3. Hitung berapa lebar dari kertas tersebut sesuai lipatan  

    (misal sisi lipatan persegi ada 2 maka lebarnya 2) 

4. Hitunglah panjang kertas tersebut sesuai lipatan 

5. Hitunglah ada berapa lipatan bagian dari persegi panjang tersebut 

6. Carilah luas kertas tersebut = ...... x..... 

 

 

Simpulan: jika dengan sisi panjang p, sisi lebar l dan luas L, maka luas 

persegi panjang dirumuskan  

L= ....... x........ 

LUAS PERSEGI PANJANG 

Kerjakan soal di bawah ini! 

1. Jika diketahui keliling suatu persegi panjang 124 cm, tentukan 

panjang (p) sisi dan lebar (l) sisi dengan caramu sendiri. 

2. Diketahui luas tanah yang berbentuk persegi panjang        dan 

panjang salah satu sisinya     . Hitunglah keliling persegi 

panjang tersebut dengan caramu sendiri. 
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SILABUS 

KELAS EKSPERIMEN 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 3 Jepara 

Kelas/Semester : VII/II 

Mata Pelajaran : Matematika 

Tahun Pelajaran : 2013/2014 

Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Langkah-langkah Pembelajaran Indikator 

Penilaian 

Aloka-si 

Wak-tu 

Sumber 

dan 

Media 

Belajar 

Jenis  
Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Menghitung 

keliling dan 

luas bangun 

segitiga dan 

segiempat 

serta 

mengguna-

kannya 

dalam 

pemecahan 

Segiempat 

 Keliling 

persegi  

 Luas 

persegi  

Dengan menggunakan model 

pembelajaran Aptitude Treatment 

Interaction akan mengkaji keliling dan 

luas persegi panjang melalui: 

Kegiatan awal 

1. Guru menyampaikan materi pokok 

yang akan dipelajari, tujuan 

pembelajaran dan memotivasi 

peserta didik. 

2. Guru mengajak peserta didik untuk 

1.Menemukan 

rumus 

keliling 

persegi 

dengan cara 

mengukur 

panjang 

sisinya. 

2.Menemukan 

luas persegi 

Kuis Tes 

tertulis 

uraian 

Luas suatu 

daerah persegi 

64 cm
2
. 

Hitunglah 

keliling 

daerah persegi 

tersebut 

2 x 40 

menit 

Buku 

BSE, 

LKPD 

Lampiran 23 
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masalah. 

 

mengingat kembali materi prasyarat 

(eksplorasi dan elaborasi) 

Kegiatan inti 

1. Guru membagi peserta didik kedalam 

3 kelompok bagian yaitu kelompok 

tinggi sedang dan rendah. 

(Elaborasi) 

2. Guru menyajikan informasi kepada 

peserta didik kelompok sedang dan 

rendah sedangkan kelompok tinggi 

belajar secara mandiri. (eksplorasi 

dan elaborasi) 

3. Guru membimbing kelompok bekerja 

dan belajar sesuai perlakuan masing-

masing yang diberikan kepada 

kelompok. 

4. Guru mengevaluasi hasil diskusi 

kelompok (elaborasi dan 

konfirmasi) 

Kegiatan penutup 

1. Guru memberikan lembar soal kuis 

kepada seluruh peserta didik untuk 

panjang 

mengguna-

kan petak-

petak. 

3.Mengguna-

kan rumus 

keliling dan 

luas persegi 

panjang 

untuk 

menyelesai-

kan masalah. 
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dikerjakan secara individu 

(eksplorasi dan elaborasi) 

2. Guru bersama peserta didik menarik 

kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran (eksplorasi dan 

konfirmasi) 

3. Guru melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran. 

4. Guru memberikan PR dan 

mengingatkan peserta didik untuk 

mempelajari materi selanjutnya yaitu 

keliling dan luas persegi panjang. 

Karakter peserta didik yang diharapkan: 

3. Disiplin; 2. Religius; 3. Rasa ingin tahu; 4. Kerjasama; 5. Disiplin; 6. Percaya diri; 7. Mandiri; 8. Berpikir logis kritis, kreatif dan 

inovatif. 

 

Mengetahui, 

Guru Matematika              Peneliti 

 

Eva Muhasaroh              Efi Susanti. 

NIP197808242009022004             NIM. 4101410108

Lampiran 1 
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SILABUS 

KELAS KONTROL 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 3 Jepara 

Kelas/Semester : VII/II 

Mata Pelajaran : Matematika 

Tahun Pelajaran : 2013/2014 

 

Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Langkah-langkah Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Aloka-si 

Wak-tu 

Sumber 

dan Media 

Belajar 
Jenis  

Bentuk 

Instru-men 
Contoh 

Menghitung 

keliling dan 

luas bangun 

segitiga dan 

segiempat 

serta 

mengguna-

kannya 

dalam 

Segiempat 

 Keliling 

persegi  

 Luas 

persegi  

Dengan menggunakan model pembelajaran 

Ekspositori akan mengkaji keliling dan luas 

persegi melalui: 

Kegiatan awal 

1. Guru menyampaikan materi pokok, tujuan 

pembelajaran dan memotivasi peserta didik. 

2. Guru mengajak peserta didik untuk mengingat 

kembali materi prasyarat (eksplorasi dan 

elaborasi). 

1.Menemukan 

rumus keliling 

persegi dengan 

cara mengukur 

panjang sisinya. 

2.Menemukan 

luas persegi 

panjang 

menggunakan 

Lemb

ar soal 

Tes tertulis 

uraian 

Luas suatu 

daerah 

persegi 64 

cm
2
. 

Hitunglah 

keliling 

daerah 

persegi 

tersebut. 

2 x 40 

menit 

Buku 

BSE, 

LKPD 

Lampiran 24 
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pemecahan 

masalah. 

 

Kegiatan inti 

1. Guru menyajikan informasi secara verbal 

kepada peserta didik (eksplorasi dan elaborasi. 

2. Guru memberikan soal kepada peserta didik 

3. Guru membimbing peserta didik bekerja dan 

belajar. 

4. Guru beserta murid mengevaluasi hasil belajar 

dengan mengoreksi jawaban salah satu peserta 

didik yang telah bersedia mengerjakan di 

papan tulis 

5. Guru memberikan kesempatan peserta didik 

untuk menanyakan materi yang belum di 

pahami. (konfirmasi) 

Kegiatan penutup 

1. Guru bersama peserta didik menarik 

kesimpulan dari kegiatan pembelajaran 

(eksplorasi dan konfirmasi) 

2. Guru melakukan penilaian dengan memberikan 

soal tes kepada peserta didik (eksplorasi dan 

elaborasi) 

3. Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan 

petak-petak. 

3. Menggunakan 

rumus keliling 

dan luas persegi 

panjang untuk 

menyelesaikan 

masalah. 
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pembelajaran 

4. Guru memberikan PR dan mengingatkan 

peserta didik untuk mempelajari materi 

selanjutnya yaitu keliling dan luas persegi 

panjang. 

Karakter peserta didik yang diharapkan: 

4. Disiplin; 2. Religius; 3. Mandiri; 4. Kerjasama; 5. Disiplin; 6. Percaya diri; 7. Berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif 

 

Mengetahui, 

Guru Matematika              Peneliti 

 

 

Eva Muhasaroh              Efi Susanti. 

NIP197808242009022004             NIM. 4101410108 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Satuan Pendidikan : SMP 

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas/ semester  : VII/ genap  (2) 

Pertemuan  : 1 x Pertemuan 

 

A. STANDAR KOMPETENSI  

Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukuranya 

 

B. KOMPETENSI DASAR  

Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah. 

 

C. INDIKATOR 

1) Menentukan rumus keliling persegi  

2) Menentukan rumus luas persegi 

3) Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling dan luas persegi 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Dengan pendekatan model pembelajaran ATI  peserta didik dapat menentukan rumus 

keliling persegi, menentukan rumus luas persegi dan menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan menghitung keliling dan luas persegi. 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Terlampir (Lampiran 1) 

 

F. ALOKASI WAKTU 

Lampiran 25 
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2 X  40 menit 

 

G. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Metode Pembelajaran: Diskusi kelompok dan penugasan 

Model pembelajaran : ATI (Aptitude Treatment Interaction) 

 

H. PENDIDIKAN KARAKTER YANG DI HARAPKAN 

1).Berfikir kritis, kreatif, logis dan 

inovatif 

2). Keingintahuan  

3). Kemandirian  

4). Percaya diri 

5). kerja keras 
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I. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan pembelajaran : Guru menyapa peserta didik, menyiapkan kondisi fisik kelas 

dan menyampaikan sistem pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dan menyampaikan materi apersepsi. 

Waktu Tahap pembelajaran  

15 menit 1. Kegiatan Awal 

1). Guru masuk kelas tepat waktu.  

2). Guru Memulai pelajaran dengan mengucapkan 

salam. berdo‟a bersama sebelum pelajaran 

dimulai. 

3). Guru mempresensi kehadiran siswa. 

4). Mempersiapkan kondisi fisik dan psikis peserta 

didik, dengan cara meminta peserta didik 

menyiapkan buku pelajaran, mengatur tempat 

duduk siswa, membersihkan tulisan yang ada di 

papan tulis apabila papan tulisnya masih kotor. 

5). Guru menyampaikan materi yang  akan 

dipelajari dan menuliskan judul materi 

pembelajaran hari ini di papan tulis. 

6). Guru menginformasikan tujuan pembelajaran  

7). Guru memberikan motivasi kepada peserta 

didik banyaknya contoh nyata dalam kehidupan 

yang berkaitan dengan bangun datar persegi. 

8). Guru menanyakan kembali materi sebelumnya 

yang digunakan untuk belajar menentukan 

rumus keliling dan luas persegi.   

9) Guru membagi kelompok menjadi 3 bagian 

berdasarkan kriteria hasil ujian semester genap.  

 
Disiplin 
 
Religius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi 

 

 

 

 

Apersepsi 

 

 

 

ATI 
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Kegiatan pembelajaran : pembagian LKPD dan penjelasan materi dari guru untuk 

kelompok sedang dan renadah serta memberikan masing-

masing perlakuan. 

Waktu Tahap pembelajaran  

60 menit 2. Kegiatan Inti 

A. Kelompok tinggi  

1) Kelompok tinggi belajar didalam kelas 

bagian belakang dengan melingkar 

untuk bersama-sama diskusi. 

2) Peserta didik kelompok tinggi disuruh 

untuk mempelajari materi mandiri 

bersama kelompoknya. 

3) Gurur memberikan LKPD atau lembar 

tantangan soal yang harus dikerjakan 

kelompok. 

4) Guru memantau jalanya diskusi 

kelompok tinggi dan memberi bantuan 

seperlunya. 

 

B. Kelompok sedang   

1). Kelompok sedang belajar didalam 

kelas bagian kanan depan dengan 

posisi mula-mula berjajar. 

2). Guru menjelaskan materi kepada 

kelompok sedang dan kelompok 

rendah . 

3). Guru memberikan LKPD dan 

menyuruh kelompok sedang membuat 

formasi melingkar  

4). Guru menyuruh peserta didik 

kelompok sedang untuk mencermati 

LKPD yang diberikan dan berdiskusi 

bersama serta mengerjakan soal yang 

 

 

Kemandirian  

 

 

 

 

 

Eksplorasi, kritis, 

Kerjasama,  

kreatif. 

 

konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi  

 

 

 

 

Elaborasi, 

Keingintahuan 
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ada. 

 

C. kelompok rendah 

1)  Kelompok rendah belajar di dalam 

kelas bagian kiri depan dengan posisi 

duduk berbaris. 

2) Peserta didik kelompok rendah 

mendengarkan penjelasan materi yang 

disampaikan oleh guru bersama-sama 

dengan  kelompok  sedang. 

3) Guru memberikan LKPD dan 

menyuruh kelompok rendah untuk 

membuat formasi melingkar. 

4) Kelompok rendah berdiskusi bersama 

untuk mengerjakan LKPD. 

5) Guru memandu jalanya diskusi 

kelompok rendah dan lebih banyak 

memberikan perhatian dan bimbingan 

untuk mengerjakan LKPD yang telah 

diberikan. .  

 

 

 

 

 

 

konfirmasi. 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

Kegiatan pembelajaran   : Guru memberi evaluasi serta bersama-sama dengan siswa 

menarik kesimpulan dari apa yang telah dipelajari.  

waktu Tahap pembelajaran  

5 menit 3.Kegiatan Penutup 

1). Peserta didik dibantu oleh guru 

menyimpulkan apa yang sudah dipelajari. 

“bagaimana mencari keliling persegi?” 

“bagaimana mencari luas persegi?”  

 

2). Guru memberikan evaluasi kepada siswa 

 

Konfirmasi 

 

  

 

kemandirian, 

kerja keras. 
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berupa kuis yang dikerjakan secara 

individu dan jujur untuk mengukur 

kemampuan siswa selama 5 menit 

terhadap materi yang diajarkan. 

3). Untuk memperdalam pengetahuan siswa, 

guru memberikan PR kepada seluruh 

peserta didik berupa soal. 

4). Guru membimbing siswa melakukan 

refleksi. Dengan mengajukan pertanyaan 

a. Hari ini apa yang  telah  kita 

pelajari? 

b. Apakah pelajaran  hari ini 

menyenangkan?  Mengapa? 

c. Bagaimana dengan model 

pembelajaran yang kita lakukan? 

d. Apakah sudah sesuai dengan 

yang kita rencanakan? 

e. Apakah kalian semua sudah 

jelas? 

f. Apakah  masih ada yang ingin 

bertanya? 

5). Guru menyampaikan rencana belajar 

matematika pada pertemuan berikutnya 

yaitu menemukan rumus keliling dan luas 

persegi panjang.  

6). Guru memotivasi siswa untuk belajar 

lebih giat. 

7). Guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan  meninggalkan 

kelas tepat waktu.  

“ cukup sekian dulu pertemuah hari ini, 

wassalamu’alaikum wr.wb”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin 
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J. PENILAIN 

Bentuk penilaian : tes tertulis, kuis 

Bentuk instrumen : uraian  

(pedoman penilaian terlampir pada lampiran) 

 

K. SUMBER BELAJAR 

a. Media / Alat : lembar kerja peserta didik (LKPD), papan tulis, spidol,  

b. Sumber Belajar :  

c. Wagiyo, A, dkk. 2008. Pegangan Belajar Matematika. Jakarta: BSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Jepara, 17 Maret 2014 

Mengetahui,       

 Guru mata pelajaran    Mahasiswa penelitian 

 

 

 Eva Muhasaroh, S.Pd.    Efi Susanti 

 NIP. 1978088242009022004   NIM. 4101410108 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Satuan Pendidikan : SMP 

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas/ semester  : VII/ genap  (2) 

Pertemuan  : 1 x Pertemuan 

 

A. STANDAR KOMPETENSI  

Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukuranya 

 

B. KOMPETENSI DASAR  

Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah. 

 

C. INDIKATOR 

c. Menentukan rumus keliling persegi  

d. Menentukan rumus luas persegi 

e. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling dan luas persegi 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Dengan pendekatan model pembelajaran Ekspositori peserta didik dapat menentukan 

rumus keliling persegi, menentukan rumus luas persegi dan menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan menghitung keliling dan luas persegi. 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Terlampir (Lampiran 1) 

 

F. ALOKASI WAKTU 

 

2 X 40 menit 

Lampiran 26 
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G. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Metode Pembelajaran: Diskusi kelompok dan penugasan 

Model pembelajaran : Ekspositori 

 

H. PENDIDIKAN KARAKTER YANG DI HARAPKAN 

a. Berfikir kritis, kreatif, logis dan 

inovatif 

b. Keingintahuan  

c. Kemandirian  

d. Percaya diri 

e. Kerja keras   
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I. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan pembelajaran : Guru menyapa peserta didik, menyiapkan kondisi fisik kelas 

dan menyampaikan sistem pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dan menyampaikan materi apresepsi. 

Waktu Tahap pembelajaran  

15 menit 1. Kegiatan Awal 

1). Guru masuk kelas tepat waktu.  

2). Guru Memulai pelajaran dengan mengucapkan salam. 

berdo‟a bersama sebelum pelajaran dimulai. 

3). Mempersiapkan kondisi fisik dan psikis peserta didik, 

dengan cara meminta peserta didik menyiapkan buku 

pelajaran, mengatur tempat duduk siswa, 

membersihkan tulisan yang ada di papan tulis apabila 

papan tulisnya masih kotor. 

4). Guru mempresensi peserta didik 

5). Guru menyampaikan materi yang  akan dipelajari dan 

menuliskan judul materi pembelajaran hari ini di 

papan tulis. 

6). Guru menginformasikan tujuan pembelajaran. 

7). Guru memberikan motivasi kepada peserta didik yaitu 

materi mencari keliling dan luas persegi ini sangat 

bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari seperti contoh 

menghitung luas lantai rumah dll.  

8). Guru menanyakan kembali materi sebelumnya yang 

digunakan untuk belajar menemukan rumus keliling 

dan luas persegi.   

 

Disiplin 

 

Religius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi 

 

 

 

 

 

 

Apersepsi 
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Kegiatan pembelajaran : Guru memberikan LKPD yang dikerjakan secara mandiri 

sesuai dengan penjelasan materi yang telah diberikan. 

Waktu Tahap pembelajaran  

60 menit 2. Kegiatan Inti 

1). Guru menyampaikan materi pembelajaran secara 

verbal atau lisan kepada seluruh peserta didik. 

2). Guru membagikan LKPD kepada masing-masing 

peserta didik. 

3). Guru membimbing peserta didik untuk 

menemukan dan menyimpulkan rumus keliling 

dan luas persegi yang telah di sajikan pada LKPD. 

4). Guru memberikan penguatan atas pernyataan 

peserta didik dalam menyimpulkan rumus keliling 

dan luas persegi.  

“Sebuah persegi dengan s = sisi, dan K= keliling 

maka K= s+s+s+s dan sebuah persegi dengan s 

= sisi, dan L= luas maka L= sxs “ 

5). Setelah diberikan penguatan peserta didik diminta 

untuk menanyakan materi yang belum jelas atau 

penjelasan yang telah dipelajari.  

6). Guru memberikan soal berpikir kreatif pada 

peserta didik dan memberikan petunjuk langkah-

langkah pengerjaanya. 

7). Setelah peserta didik menyelesaikan soal guru 

meminta salah satu untuk maju mengerjakan di 

papan tulis. 

8). Guru beserta peserta didik membahas bersama 

soal dan mengoreksi kebenaran jawabanya . 

 

Eksplorasi  

 

Elaborasi  

 

Berpikir logis 

 

 

Konfirmasi  

 

 

 

 

 

Keingintahuan  

    

 

Eksplorasi  

 

 

Percaya diri 

 

konfirmasi. 
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Kegiatan pembelajaran   : Guru memberi evaluasi serta bersama-sama dengan siswa 

menarik kesimpulan dari apa yang telah dipelajari.  

waktu Tahap pembelajaran  

5 menit 3. Kegiatan Penutup 

1). Peserta didik dibantu oleh guru menyimpulkan apa yang 

sudah dipelajari.  

“Rumus keliling dan luas persegi adalah K=s+s+s+s, 

L=sxs” 

2). Guru memberikan evaluasi kepada siswa berupa kuis 

yang dikerjakan secara individu dan jujur untuk 

mengukur kemampuan siswa terhadap materi yang 

diajarkan. 

3). Untuk memperdalam pengetahuan siswa, guru 

memberikan PR kepada siswa berupa soal berpikir 

kreatif. 

4). Guru membimbing siswa melakukan refleksi. Dengan 

mengajukan pertanyaan 

a. Hari ini apa yang  telah  kita pelajari? 

b. Apakah pelajaran  hari ini menyenangkan?  Mengapa? 

c. Bagaimana dengan model pembelajaran yang kita 

lakukan? 

d. Apakah sudah sesuai dengan yang kita rencanakan? 

e. Apakah kalian semua sudah jelas? 

f. Apakah  masih ada yang ingin bertanya? 

5). Guru menyampaikan rencana belajar matematika pada 

pertemuan berikutnya yaitu menentukan rumus keliling 

dan luas persegi panjang.  

6). Guru memotivasi siswa untuk belajar lebih giat. 

7). Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan 

salam dan  meninggalkan kelas tepat waktu.  

 

Konfirm

asi 

 

 

 

 

kemandi

rian, 

kerja 

keras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin 
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J. PENILAIN 

Bentuk penilaian : tes tertulis, kuis 

Bentuk instrumen : uraian  

(pedoman penilaian terlampir pada lampiran ) 

 

K. SUMBER BELAJAR 

a. Media / Alat : lembar kerja peserta didik (LKPD), papan tulis, spidol. 

b. Sumber Belajar :  

d. Wagiyo, A, dkk. 2008. Pegangan Belajar Matematika. Jakarta: BSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Jepara, 17 Maret 2014 

 

Mengetahui,       

 Guru mata pelajaran     Mahasiswa penelitian 

 

 

 Eva Muhasaroh,S.Pd.     Efi Susanti 

 NIP.197808242009022004    NIM. 4101410108 
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Lampiran 27 

3. Peserta didik dapat 

mendefinisikan 

pengertian persegi. 

4. Peserta didik dapat 

menyebutkan sifat-

sifat persegi. 

 

Petunjuk  

Isilah titik-titik pada LKPD berikut ini. 

 

1. Dengan LKPD ini, peserta didik dapat 

menemukan rumus keliling dan luas 

persegi. 

 
2. dengan LKPD ini peserta didik dapat 

menggunakan rumus keliling dan luas 

persegi untuk menyelesaiakan masalah. 

Kelompok 

 

................... 
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Berbentuk bangun datar apakah Lukisan disamping?  

............................ 

Mengapan ? 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

...................................................................................... 

Dari alasan yang kalian sebutkan dapat disimpulkan bahwa: 

Persegi adalah bangun datar segiempat 

yang........................................................................................................

........................ 

Carilah benda yang 

berbentuk bangun datar 

persegi dan gambarkan lah 

pada kolom disamping 

Pojok-pojok pada gambar yang telah kamu buat 

berilah huruf sembarang  misal“ABCD” 

AWALAN 

KELILING  PERSEGI 

INTI 
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Berdasarkan sifat persegi yang telah kalian pelajari maka (sesui gambar masing-

masing) maka: 

Sisi ........=...........=...........=  .......... 

Jadi keliling persegi ............. = .........+.........+..........+.......... 

                                     = sisi  +  ...... + ..... + ...... 

              = .... x ..... 

1. Ambillah kertas yang berbentuk persegi  

2.Lipatlah kertas tersebut menjadi beberapa bagian yang sama (sembarang 

lipatan) 

3. Hitung berapa lebar dari kertas tersebut sesuai lipatan  

    (misal sisi lipatan persegi ada 2 maka lebarnya 2) 

4. Hitunglah panjang kertas tersebut sesuai lipatan 

5. Hitunglah ada berapa lipatan bagian dari persegi tersebut 

6. Carilah luas kertas tersebut = .......... x ............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simpulan: jika dengan sisi s dan luas L, maka luas persegi 

dirumuskan  

L= ....... x ............ 

LUAS PERSEGI 

Kerjakan soal di bawah ini! 

3. Jika diketahui keliling suatu persegi 80 cm, tentukan panjang sisi 

dan luasnya dengan caramu sendiri. 

4. Panjang sisi sebuah taman yang berbentuk persegi adalah  24 m 

di sekeliling taman tersebut ditamani pohon setigi yang berjarak 

6 m berapakah banyaknya pohon setigi yang ada di sekeliling 

taman?  

 

Simpulan : 

Jika persegi dengan sisi s dan keliling K, maka keliling persegi dirumuskan  

K= ....... x ......... 
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SILABUS 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 3 Jepara 

Kelas/Semester : VII/II 

Mata Pelajaran : Matematika 

Tahun Pelajaran : 2013/2014 

Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Langkah-langkah Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Aloka-si 

Wak-tu 

Sumber dan 

Media 

Belajar 
Jenis  

Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Menghitung 

keliling dan 

luas bangun 

segitiga dan 

segiempat 

serta 

mengguna-

kannya dalam 

pemecahan 

Segiempat 

 Keliling 

jajar 

genjang  

 Luas 

jajar 

genjang  

Dengan menggunakan model 

pembelajaran Aptitude Treatment 

Interaction akan mengkaji keliling dan 

luas jajar genjang melalui: 

Kegiatan awal 

1. Guru menyampaikan materi pokok 

yang akan dipelajari, tujuan 

pembelajaran dan memotivasi peserta 

didik. 

1.Menemukan 

rumus keliling 

jajar genjang 

dengan cara 

mengukur 

panjang 

sisinya. 

2.Menemukan 

luas jajar 

Kuis Tes 

tertulis 

uraian 

Jika alas suatu 

jajargenjang adalah 8 

cm serta tingginya 6 cm. 

Hitunglah keliling 

daerah jajar genjang 

tersebut 

2 x 45 

menit 

Buku BSE, 

LKPD 

Lampiran 28 
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masalah. 

 

2. Guru mengajak peserta didik untuk 

mengingat kembali materi prasyarat 

(eksplorasi dan elaborasi) 

Kegiatan inti 

1. Guru membagi peserta didik kedalam 3 

kelompok bagian yaitu kelompok 

tinggi sedang dan rendah. (Elaborasi) 

2. Guru menyajikan informasi kepada 

peserta didik kelompok sedang dan 

rendah sedangkan kelompok tinggi 

belajar secara mandiri. (eksplorasi 

dan elaborasi) 

3. Guru membimbing kelompok bekerja 

dan belajar sesuai perlakuan masing-

masing yang diberikan kepada 

kelompok. 

4. Guru mengevaluasi hasil diskusi 

kelompok (elaborasi dan konfirmasi) 

Kegiatan penutup 

1. Guru memberikan lembar soal kuis 

kepada seluruh peserta didik untuk 

genjang 

mengguna-kan 

petak-petak. 

3.Mengguna-

kan rumus 

keliling dan 

luas jajar 

genjang untuk 

menyelesai-

kan masalah. 
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dikerjakan secara individu (eksplorasi 

dan elaborasi) 

2. Guru bersama peserta didik menarik 

kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran (eksplorasi dan 

konfirmasi) 

3. Guru melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran. 

4. Guru memberikan PR dan 

mengingatkan peserta didik untuk 

mempelajari materi selanjutnya yaitu 

keliling dan luas jajar genjang. 

Karakter peserta didik yang diharapkan: 

5. Disiplin; 2. Religius; 3. Rasa ingin tahu; 4. Kerjasama; 5. Disiplin; 6. Percaya diri; 7. Mandiri; 8. Berpikir logis kritis, kreatif dan inovatif. 

 

Mengetahui, 

Guru Matematika              Peneliti 

 

 

Eva Muhasaroh              Efi Susanti. 

NIP197808242009022004             NIM. 4101410108 

 

Simpulan : 

Jika persegi dengan sisi s dan keliling K, maka keliling persegi dirumuskan  

K= ....... x ......... 

 

Lampiran 29 
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SILABUS 

KELAS KONTROL 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 3 Jepara 

Kelas/Semester : VII/II 

Mata Pelajaran : Matematika 

Tahun Pelajaran : 2013/2014 

 

Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Langkah-langkah Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Aloka-si 

Wak-tu 

Sumber 

dan Media 

Belajar 
Jenis  

Bentuk 

Instru-men 
Contoh 

Menghitung 

keliling dan 

luas bangun 

segitiga dan 

segiempat 

serta 

mengguna-

kannya 

dalam 

pemecahan 

Segiempat 

 Keliling 

jajar 

genjang  

 Luas jajar 

genjang  

Dengan menggunakan model pembelajaran 

Ekspositori akan mengkaji keliling dan luas jajar 

genjang melalui: 

Kegiatan awal 

1. Guru menyampaikan materi pokok, tujuan 

pembelajaran dan memotivasi peserta didik. 

2. Guru mengajak peserta didik untuk mengingat 

kembali materi prasyarat (eksplorasi dan 

elaborasi). 

 

1.Menemukan 

rumus keliling 

jajar genjang 

dengan cara 

mengukur 

panjang sisinya. 

2.Menemukan 

luas jajar 

genjang panjang 

menggunakan 

Lemb

ar soal 

Tes tertulis 

uraian 

Jika alas 

suatu jajar 

genjang 

adalah 8 cm 

serta 

tingginya 6 

cm. 

Hitunglah 

keliling 

daerah jajar 

genjang 

2 x 40 

menit 

Buku 

BSE, 

LKPD 
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masalah. 

 

Kegiatan inti 

1. Guru menyajikan informasi secara verbal 

kepada peserta didik (eksplorasi dan elaborasi. 

2. Guru memberikan soal kepada peserta didik 

3. Guru membimbing peserta didik bekerja dan 

belajar. 

4. Guru beserta murid mengevaluasi hasil belajar 

dengan mengoreksi jawaban salah satu peserta 

didik yang telah bersedia mengerjakan di 

papan tulis 

5. Guru memberikan kesempatan peserta didik 

untuk menanyakan materi yang belum di 

pahami. (konfirmasi) 

Kegiatan penutup 

1. Guru bersama peserta didik menarik 

kesimpulan dari kegiatan pembelajaran 

(eksplorasi dan konfirmasi) 

2. Guru melakukan penilaian dengan memberikan 

soal tes kepada peserta didik (eksplorasi dan 

elaborasi) 

3. Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan 

petak-petak. 

3. Menggunakan 

rumus keliling 

dan luas jajar 

genjang panjang 

untuk 

menyelesaikan 

masalah. 

tersebut 
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pembelajaran 

4. Guru memberikan PR dan mengingatkan 

peserta didik untuk mempelajari materi 

selanjutnya yaitu keliling dan luas jajar 

genjang. 

Karakter peserta didik yang diharapkan: 

6. Disiplin; 2. Religius; 3. Mandiri; 4. Kerjasama; 5. Disiplin; 6. Percaya diri; 7. Berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif 

 

Mengetahui, 

Guru Matematika              Peneliti 

 

 

Eva Muhasaroh              Efi Susanti. 

NIP197808242009022004             NIM. 4101410108 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Satuan Pendidikan : SMP 

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas/ semester  : VII/ genap  (2) 

Pertemuan  : 1 x Pertemuan 

 

A. STANDAR KOMPETENSI  

Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukuranya 

 

B. KOMPETENSI DASAR  

Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah. 

 

C. INDIKATOR 

1). Menentukan rumus keliling jajar genjang. 

2). Menentukan rumus luas jajar genjang. 

3). Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling dan luas jajar 

genjang. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Dengan pendekatan model pembelajaran ATI  peserta didik dapat menentukan rumus 

keliling persegi, menentukan rumus luas persegi dan menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan menghitung keliling dan luas persegi. 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Terlampir (Lampiran 1) 

 

F. ALOKASI WAKTU 

 

Lampiran 30 
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2 X 40 menit 

 

G. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Metode Pembelajaran: Diskusi kelompok dan penugasan 

Model pembelajaran : ATI (Aptitude Treatment Interaction) 

 

H. PENDIDIKAN KARAKTER YANG DI HARAPKAN 

1). Berfikir kritis, kreatif, logis dan 

inovatif 

2). Keingintahuan  

3). Kemandirian  

4). Percaya diri 

5). kerja keras 
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I. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan pembelajaran : Guru menyapa peserta didik, menyiapkan kondisi fisik kelas 

dan menyampaikan sistem pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dan menyampaikan materi apersepsi. 

Waktu Tahap pembelajaran  

15 enit 1. Kegiatan Awal 

1). Guru masuk kelas tepat waktu.  

2). Guru Memulai pelajaran dengan 

mengucapkan salam. berdo‟a bersama 

sebelum pelajaran dimulai. 

3). Guru mempresensi kehadiran siswa. 

4). Mempersiapkan kondisi fisik dan psikis 

peserta didik, dengan cara meminta peserta 

didik menyiapkan buku pelajaran, mengatur 

tempat duduk siswa, membersihkan tulisan 

yang ada di papan tulis apabila papan 

tulisnya masih kotor. 

5). Guru menyampaikan materi yang  akan 

dipelajari dan menuliskan judul materi 

pembelajaran hari ini di papan tulis. 

6). Guru menginformasikan tujuan pembelajaran  

7). Guru memberikan motivasi kepada peserta 

didik banyaknya contoh nyata dalam 

kehidupan yang berkaitan dengan bangun 

datar persegi. 

8). Guru menanyakan kembali materi 

sebelumnya yang digunakan untuk belajar 

menentukan rumus keliling dan luas jajar 

genjang.   

9). Guru membagi kelompok menjadi 3 bagian 

berdasarkan kriteria hasil ujian semester 

 
Disiplin 
 
Religius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi 

 

 

 

 

 

Apersepsi 

 

 

 

 

 

ATI 
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genap.  

 

Kegiatan pembelajaran : pembagian LKPD dan penjelasan materi dari guru untuk 

kelompok sedang dan renadah serta memberikan masing-

masing perlakuan. 

Waktu Tahap pembelajaran  

60 menit 2. Kegiatan Inti 

A. Kelompok tinggi  

1) Kelompok tinggi belajar didalam 

kelas bagian belakang dengan 

melingkar untuk bersama-sama 

diskusi. 

2) Peserta didik kelompok tinggi disuruh 

untuk mempelajari materi mandiri 

bersama kelompoknya. 

3) Gurur memberikan LKPD atau lembar 

tantangan soal yang harus dikerjakan 

kelompok. 

4) Guru memantau jalanya diskusi 

kelompok tinggi dan memberi 

bantuan seperlunya. 

 

B. Kelompok sedang   

1). Kelompok sedang belajar didalam 

kelas bagian kanan depan dengan 

posisi mula-mula berjajar. 

2). Guru menjelaskan materi kepada 

kelompok sedang dan kelompok 

rendah . 

3). Guru memberikan LKPD dan 

menyuruh kelompok sedang 

membuat formasi melingkar  

 

 

 

 

 

 

Kemandirian  

 

 

Eksplorasi, kritis, 

Kerjasama,  kreatif. 

 

konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi  

 

 

 

Elaborasi, 
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4). Guru menyuruh peserta didik 

kelompok sedang untuk mencermati 

LKPD yang diberikan dan berdiskusi 

bersama serta mengerjakan soal 

yang ada. 

 

C. kelompok rendah 

1)  Kelompok rendah belajar di dalam 

kelas bagian kiri depan dengan 

posisi duduk berbaris. 

2) Peserta didik kelompok rendah 

mendengarkan penjelasan materi 

yang disampaikan oleh guru 

bersama-sama dengan  kelompok  

sedang. 

3) Guru memberikan LKPD dan 

menyuruh kelompok rendah untuk 

membuat formasi melingkar. 

4) Kelompok rendah berdiskusi bersama 

untuk mengerjakan LKPD. 

5) Guru memandu jalanya diskusi 

kelompok rendah dan lebih banyak 

memberikan perhatian dan 

bimbingan untuk mengerjakan 

LKPD yang telah diberikan. .  

Keingintahuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konfirmasi. 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

Kegiatan pembelajaran   : Guru memberi evaluasi serta bersama-sama dengan siswa 

menarik kesimpulan dari apa yang telah dipelajari.  

Waktu Tahap pembelajaran  

5 menit 3.Kegiatan Penutup 

1). Peserta didik dibantu oleh guru 

 

Konfirmasi 
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menyimpulkan apa yang sudah dipelajari. 

“bagaimana mencari keliling Jajar 

genjang?” 

“bagaimana mencari luas jajar 

genjang?”  

2). Guru memberikan evaluasi kepada siswa 

berupa kuis yang dikerjakan secara 

individu dan jujur untuk mengukur 

kemampuan siswa selama 5 menit 

terhadap materi yang diajarkan. 

3). Untuk memperdalam pengetahuan siswa, 

guru memberikan PR kepada seluruh 

peserta didik berupa soal. 

4). Guru membimbing siswa melakukan 

refleksi. Dengan mengajukan pertanyaan 

a. Hari ini apa yang  telah  kita pelajari? 

b. Apakah pelajaran  hari ini 

menyenangkan?  Mengapa? 

c. Bagaimana dengan model pembelajaran 

yang kita lakukan? 

d. Apakah sudah sesuai dengan yang kita 

rencanakan? 

e. Apakah kalian semua sudah jelas? 

f. Apakah  masih ada yang ingin bertanya? 

5). Guru menyampaikan rencana belajar 

matematika pada pertemuan berikutnya 

yaitu menemukan rumus keliling dan luas 

Trapesium.  

6). Guru memotivasi siswa untuk belajar 

lebih giat. 

7). Guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan  meninggalkan 

kelas tepat waktu.  

 

 

 

 

 

 

kemandirian,  

kerja keras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin 
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“ cukup sekian dulu pertemuah hari ini, 

wassalamu’alaikum wr.wb”. 

  

 

 

I. PENILAIN 

Bentuk penilaian : tes tertulis, kuis 

Bentuk instrumen : uraian  

(pedoman penilaian terlampir pada lampiran) 

 

J. SUMBER BELAJAR 

a. Media / Alat : lembar kerja peserta didik (LKPD), papan tulis, spidol,  

b. Sumber Belajar :  

e. Wagiyo, A, dkk. 2008. Pegangan Belajar Matematika. Jakarta: BSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Jepara, 17 Maret 2014 

Mengetahui,       

 Guru mata pelajaran    Mahasiswa penelitian 

 

 

 Eva Muhasaroh, S.Pd.    Efi Susanti 

 NIP. 1978088242009022004   NIM. 4101410108 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Satuan Pendidikan : SMP 

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas/ semester  : VII/ genap  (2) 

Pertemuan  : 1 x Pertemuan 

 

A. STANDAR KOMPETENSI  

Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukuranya 

 

B. KOMPETENSI DASAR  

Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah. 

 

C. INDIKATOR 

1). Menentukan rumus keliling jajar genjang  

2). Menentukan rumus luas jajar genjang  

3). Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling dan luas jajar 

genjang  

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Dengan pendekatan model pembelajaran Ekspositori peserta didik dapat menentukan 

rumus keliling jajar genjang, menentukan rumus luas jajar genjang dan menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling dan luas jajar genjang. 

 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Terlampir (Lampiran 1) 

Lampiran 31 
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F. ALOKASI WAKTU 

2 X 40 menit 

 

G. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Metode Pembelajaran: Diskusi kelompok dan penugasan 

Model pembelajaran : Ekspositori 

 

H. PENDIDIKAN KARAKTER YANG DI HARAPKAN 

a. Berfikir kritis, kreatif, logis dan 

inovatif 

b. Keingintahuan  

c. Kemandirian  

d. Percaya diri 

e. kerja keras 
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I. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan pembelajaran : Guru menyapa peserta didik, menyiapkan kondisi fisik kelas 

dan menyampaikan sistem pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dan menyampaikan materi apresepsi. 

Waktu Tahap pembelajaran  

15 menit 1. Kegiatan Awal 

1). Guru masuk kelas tepat waktu.  

2). Guru Memulai pelajaran dengan mengucapkan salam. 

berdo‟a bersama sebelum pelajaran dimulai. 

3). Mempersiapkan kondisi fisik dan psikis peserta didik, 

dengan cara meminta peserta didik menyiapkan buku 

pelajaran, mengatur tempat duduk siswa, membersihkan 

tulisan yang ada di papan tulis apabila papan tulisnya 

masih kotor. 

4). Guru mempresensi peserta didik 

5). Guru menyampaikan materi yang  akan dipelajari dan 

menuliskan judul materi pembelajaran hari ini di papan 

tulis. 

6). Guru menginformasikan tujuan pembelajaran. 

7). Guru memberikan motivasi kepada peserta didik yaitu 

materi mencari keliling dan luas jajar genjang ini sangat 

bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari seperti contoh 

menghitung luas lantai rumah dll.  

8). Guru menanyakan kembali materi sebelumnya yang 

digunakan untuk belajar menemukan rumus keliling dan 

luas jajar genjang.   

 

Disiplin 

Religius 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi 

 

 

 

Apersepsi 
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Kegiatan pembelajaran : Guru memberikan LKPD yang dikerjakan secara mandiri 

sesuai dengan penjelasan materi yang telah diberikan. 

Waktu Tahap pembelajaran  

60 menit 2. Kegiatan Inti 

1). Guru menyampaikan materi pembelajaran secara 

verbal atau lisan kepada seluruh peserta didik. 

2). Guru membagikan LKPD kepada masing-masing 

peserta didik. 

3). Guru membimbing peserta didik untuk 

menemukan dan menyimpulkan rumus keliling 

dan luas jajar genjang yang telah di sajikan pada 

LKPD. 

4). Guru memberikan penguatan atas pernyataan 

peserta didik dalam menyimpulkan rumus 

keliling dan luas jajar genjang.  

“Sebuah jajar genjang dengan a = alas, dan s= 

sisi miring K= 2( a + t ) dan sebuah jajar 

genjang dengan a = alas, dan L= luas maka L= 

axt“ 

5). Setelah diberikan penguatan peserta didik 

diminta untuk menanyakan materi yang belum 

jelas atau penjelasan yang telah dipelajari.  

6). Guru memberikan soal berpikir kreatif pada 

peserta didik dan memberikan petunjuk langkah-

langkah pengerjaanya. 

7). Setelah peserta didik menyelesaikan soal guru 

meminta salah satu untuk maju mengerjakan di 

papan tulis. 

8). Guru beserta peserta didik membahas bersama 

soal dan mengoreksi kebenaran jawabanya . 

 

Eksplorasi  

Elaborasi  

 

Berpikir logis 

 

Konfirmasi  

 

 

 

 

Keingintahuan 

 

Eksplorasi  

 

Percaya diri 

konfirmasi. 
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Kegiatan pembelajaran   : Guru memberi evaluasi serta bersama-sama dengan siswa 

menarik kesimpulan dari apa yang telah dipelajari.  

Waktu Tahap pembelajaran  

5 menit 3. Kegiatan Penutup 

1). Peserta didik dibantu oleh guru menyimpulkan apa 

yang sudah dipelajari.  

“Rumus keliling dan luas jajar genjang adalah 

K=s+s+s+s, L=sxs” 

2). Guru memberikan evaluasi kepada siswa berupa 

kuis yang dikerjakan secara individu dan jujur 

untuk mengukur kemampuan siswa terhadap materi 

yang diajarkan. 

3). Untuk memperdalam pengetahuan siswa, guru 

memberikan PR kepada siswa berupa soal berpikir 

kreatif. 

4). Guru membimbing siswa melakukan refleksi. 

Dengan mengajukan pertanyaan 

a. Hari ini apa yang  telah  kita pelajari? 

b. Apakah pelajaran  hari ini menyenangkan?  

Mengapa? 

c. Bagaimana dengan model pembelajaran yang kita 

lakukan? 

d. Apakah sudah sesuai dengan yang kita 

rencanakan? 

e. Apakah kalian semua sudah jelas? 

f. Apakah  masih ada yang ingin bertanya? 

5). Guru menyampaikan rencana belajar matematika 

pada pertemuan berikutnya yaitu menentukan 

rumus keliling dan luas layang-layang.  

6). Guru memotivasi siswa untuk belajar lebih giat. 

7). Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan 

salam dan  meninggalkan kelas tepat waktu.  

 

Konfirmasi 

 

 

 

kemandirian, 

kerja keras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin 
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J. PENILAIN 

Bentuk penilaian : tes tertulis, kuis 

Bentuk instrumen : uraian  

(pedoman penilaian terlampir pada lampiran ) 

 

K. SUMBER BELAJAR 

4. Media / Alat : lembar kerja peserta didik (LKPD), papan tulis, spidol. 

5. Sumber Belajar :  

f. Wagiyo, A, dkk. 2008. Pegangan Belajar Matematika. Jakarta: BSE. 

 

 

 

 

 

 

       Jepara, 17 Maret 2014 

 

Mengetahui,       

 Guru mata pelajaran     Mahasiswa penelitian 

 

 

 Eva Muhasaroh,S.Pd.     Efi Susanti 

 NIP.197808242009022004    NIM. 4101410108 
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5. Peserta didik dapat 

mendefinisikan 

pengertian 

jajargenjang. 

6. Peserta didik dapat 

menyebutkan sifat-

sifat jajargenjang. 

 

Petunjuk  

Isilah titik-titik pada LKPD berikut ini. 

 

Kelompok 

 

................... 

1. Dengan LKPD ini, peserta didik dapat 

menemukan rumus keliling dan luas 

jajargenjang. 

 

2. dengan LKPD ini peserta didik dapat 

menggunakan rumus keliling dan luas 

jajargenjang untuk menyelesaiakan 

masalah. 
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Kegiatan Awal 

A B 

C D 
Sisi apakah yang panjangnya sama dengan sisi 

AB? 

Sisi apakah yang panjangnya sama dengan sisi 

BC? 

Apakah sisi AB // CD? 

Apakah sisi BC // AD? 
Karena AB // samapanjang CD dan ... dan ... maka dapat disimpulkan bahwa  

Pada setiap jajar genjang sisi-sisi yang berhadapan ................... dan ................ 

 

A B 

C D 
          

               

Karena                             maka dapat 

disimpulkan pada  setiap jajargenjang, sudut-sudut yang berhadapan 

.................... 

Pada jajargenjang ABCD, AB // CD dan AD // BC 

Karena AB // CD maka  

                                   (susut dalam sepihak) 

                              

Karena AD // BC dan     dengan     maupun     dengan    merupakan sudut dalam 
sepihak, maka. 

                                   (susut dalam sepihak) 

                              

Dengan demikian dapat disimpulkan pada setiap jajargenjang, jumlah besar sudut-sudut yang 
berdekatan adlah ................................. 

A B 

C D 

O 

Diagonal AC dan diagonal BD berpotongan di O sehingga, 

AO = ....     ,       BO = ....  

Karena ...... = ......  dan  .....  = ..... maka dapat disimpulkan 

bahwa kedua diagonal pada setiap jajargenjang saling 

membagi dua .............. 



202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

Keliling Jajar genjang 

A B 

D C 

p 

q 

 Simpulan: Jika jajargenjang dengan alap =   dan sisi yang berdekatan =    

maka,                

 

Luas Jajar genjang 

A B 

D C 

p 

q 

p 

q 

  
 

 
             

              

         

Jajargenjang ABCD dibuat garis bantu DB akibatnya tampak bahwa jajargenjang 

ABCD terdiri dari      yang masing-masing alasnya adalah   sedangkan 

tingginya adalah   

Luas jajargenjang ABCD             

A B B 

C D 

t 
t 

a 

a D 

 Simpulan: Jika jajargenjang dengan alas =   dan garis yang tinggi =    

maka,              

 

             

             

perhatika gambar jajar genjang disamping  

     Keliling jajargenjang  ABCD                 

                                                                    

                                                                   

 

Jajargenjang adalah .................................................................................................. 
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KISI-KISI SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

Sekolah  : SMP Negeri 3 Jepara 

Mata Pelajaran` : Matematika 

Materi   : Segiempat 

Waktu   : 80 menit 

Standar Kompetensi  : 6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukuranya  

Kompetensi Dasar Indikator 

Indikator 

Kemampuan 

Berpikir Kreatif 
Materi 

Bentuk 

Soal 

No 

Soal 

Skor 

maks 

1 2 3 4 

6.3 Menghitung keliling dan luas 

bangun segitiga dan segiempat 

serta mengguna-kannya dalam 

pemecahan masalah. 

6.3.1. Menentukan bentuk atau 

ukuran serta menemukan 

keliling segiempat 
√    Segiempat uraian 1 10 

6.3 Menghitung keliling dan luas 

bangun segitiga dan segiempat 

serta mengguna-kannya dalam 

pemecahan masalah. 

6.3.2. Menentukan bentuk atau 

ukuran serta menemukan 

keliling segiempat 
√    Segiempat  uraian 2 10 

6.3 Menghitung keliling dan luas 

bangun segitiga dan segiempat 

6.3.3. Menentukan penyelesaian 

bentuk segiempat  
 √   Segiempat uraian 3 10 
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serta mengguna-kannya dalam 

pemecahan masalah. 

6.3 Menghitung keliling dan luas 

bangun segitiga dan segiempat 

serta mengguna-kannya dalam 

pemecahan masalah. 

6.3.4. Menentukan penyelesaian 

yang berkaitan dengan keliling 

dan luas segiempat 
 √   Segiempat uraian 4 10 

6.3. Menghitung keliling dan luas 

bangun segitiga dan segiempat 

serta mengguna-kannya dalam 

pemecahan masalah. 

6.3.6. Menyelesaikan  masalah 

sehari-hari yang berkaitan 

dengan segiempat 
  √  Segiempat uraian 4 10 

6.3. Menghitung keliling dan luas 

bangun segitiga dan segiempat 

serta mengguna-kannya dalam 

pemecahan masalah. 

6.3.7. Menentukan keliling dan luas 

dari permasalahan yang 

berkaitan dengan segiempat 
   √ Segiempat uraian 5 10 

Indikator yang dimasukkan adalah indikator kemampuan berpikir kreatif yang dominan. 

Keterangan Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif: 

1. Kelancaran (fluency)  

2. Keluwesan (flexibility) 

3. Keaslian (originality) 

4. Elaborasi(elaboration) 
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SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

 

Sekolah  : SMP Negeri 3 Jepara 

Mata Pelajaran` : Matematika 

Materi  : Segiempat 

Waktu  : 80 menit 

 

Petunjuk 

1. Kerjakan soal-soal berikut dengan benar dan teliti. 

2. Tuliskan nama, no.absen, dan kelas pada kertas jawaban yang telah disediakan. 

3. Berikan alasan dan strategi yang kalian ketahui untuk menjawab soal. 

 

1. Sebuah persegi panjang dengan luas sama dengan persegi yang panjang sisinya 6 cm 

a. Gambarlah persegi panjang tersebut beserta ukuranya. 

b. Dari gambar yang telah kamu buat hitunglah kelilingnya. 

 

2. Pak ahmad membeli tanah berbentuk persegi panjang yang luasnya sama dengan tanah 

persegi yang sudah dimilikinya dengan sisi      . Jika penjual tanah membolehkan pak 

ahmad untuk menentukan ukuran-ukuran tanah yang akan dibelinya maka; 

a. Bantulah pak ahmad untuk menggambar model tanah dan ukuranya. 

b. Dari gambar yang telah dibuat hitunglah kelilingnya. 

 

3. Lapangan TINJU berbentuk persegi yang luasnya sama dengan luas lapangan 

BULUTANGKIS  yang berbentuk persegi panjang yang  panjangnya = 9 m dan  

       lebarnya = 4 cm. Tentukan keliling lapangan TINJU tersebut.  

 

4. Pada jajar genjang ABCD dibawah ini DF=OE= 2:1, AB=      AF=     dan luas daerah 

segitiga AOB=        

 

 

 

o 

t s 

A B 

C D 
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a. Tentukan keliling jajar genjang ABCD. 

b. Hitung luas daerah jajargenjang ABCD 

dengan cara yang kamu ketahui. 

 

a. Dengan caramu sendiri, tentukan luas daerah jajr genjang ABCD. 

b. Tentukan keliling jajar genjang ABCD tersebut. 

 

5. Sebuah jajar genjang ABCD dengan DT adalah tingginya jika luas daerah segitiga Dt  

      dengan At : AB =1: 3 dan AB =        maka; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

D 

t B 

C 
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KUNCI JAWABAN SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

 

No. 

Soal 
Jawabaan 

1. a.  gambarlah persegi panjang beserta ukuranya. 

Jika diketahui luas daereh persegi panjang samadengan luas daerah persegi yang sisinya 6 

cm maka dapat digambar sebagai berikut 

Luas persegi panjang =         dan luas persegi adalah =         

                                                  

  

 

 

                   

                    

                    

                  

                 

                  

 

b. hitunglah keliling persegi panjang yang telah kamu gambar 

jika               maka Keliling persegi panjang adalah                   

                                                                                                                     

                                                                                                                    

Jadi keliling daerah persegi panjang adalah       

jika               maka Keliling persegi panjang adalah                   

                                                                                                                     

                                                                                                                    

Jadi keliling daerah persegi panjang adalah       
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2. a.  membantu menggambar model tanahnya pak kartono beserta ukuranya 

Jika diketahui luas tanah berbentuk persegi panjang samadengan luas tanah berbentuk 

persegi yang sisinya 12 cm maka dapat digambar sebagai berikut 

Luas persegi panjang =         dan luas persegi adalah =         

                                                  

  

 

 

                      

                       

               

                  

                 

                 

                 

                 

b. hitunglah keliling tanah yang telah kamu gambar 

jika               maka Keliling persegi panjang adalah                   

                                                                                                                      

                                                                                                                     

Jadi keliling daerah persegi panjang adalah        

jika               maka Keliling persegi panjang adalah                   

                                                                                                                     

                                                                                                                    

Jadi keliling daerah persegi panjang adalah       

3. Mencari keliling lapangan TINJU jika diketahui luas lapangan TINJU sama dengan luas 

lapangan bulu tangkis yang panjangnya 9 m dan lebarnya 4 m 

Jawab  

Luas persegi =              
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Luas persegi panjang =                  

                  

                            

                     

                  

                  

Diperoleh sisi persegi adalah     

Jika sisi persegi adalah     maka keliling persegi tersebut adalah 

         

            

         

Jadi diperoleh keliling lapangan TINJU tersebut adalah     . 

 

4. a. Menentuakan daerah jajar genjang ABCD 

Cara 1 

          

Sehingga Luas                   

                         

                      

Luas daerah jajar genjang      =                

                     

              

Jadi luas daerah jajar genjang ABCD adalah         

Cara 2 

Luas             

 

 
                  

 

 
                  

                         

                

                               

Luas daerah jajar genjang ABCD =               
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Jadi luas daerah jajargenjang ABCD adalah         

b. Menghitung keliling daerah jajar genjang PQRS 

cara 1 

Luas              

 

 
                  

 

 
                  

           

              

            

            

         

        

Keliling                   

                

      

Jadi keliling jajar genjang ABCD adalah       

Cara 2  

        

              

            

         

        

Keliling                   

                

      

Jadi keliling jajar genjang ABCD adalah       

5. a. Mencari keliling PQRS 

    
 

 
        

Diperoleh panjang        
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Luas                  

 

 
               

 

 
                   

             

 

              

             

         

           

         

Keliling      adalah       

b. Luas daerah  jajar genjang       

Luas daerah                    

                 

                 

             

Jadi luas daerah jajar genjang      adalah        . 
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NILAI KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF KELAS VII G 

(EKSPERIMEN) 

 

No. Kode Nama 

Butir Soal 
Total 
Skor 

Nilai 1 2 3 4 5 

(fluency) (flexibility) (originality) (elaboration) 

1 EK-01 

Abdul Wahab 7 7 5 5 4 28 56 

2 EK-02 

Agus Saputro 8 6 5 6 4 29 58 

3 EK-03 

Andip Nurdiyanto 9 8 7 6 6 36 72 

4 EK-04 

Arta Seto Arimukti 7 6 5 4 5 27 54 

5 EK-05 

Bagas Prayoga 8 9 8 6 5 36 72 

6 EK-06 

Bimantoro Aji Saputro 9 9 6 7 6 37 74 

7 EK-07 

Bintang Radya Dvanka 

I. 6 6 5 5 4 26 52 

8 EK-08 

Dewi Farida 9 9 8 5 6 37 74 

9 EK-09 

Diah Nurul Afifah 10 10 9 8 8 45 90 

10 EK-10 

Dian Nitatalia 10 10 10 10 10 50 100 

11 EK-11 

Dimas Herlias Syah 8 9 6 7 5 35 70 

12 EK-12 

Fera Avelia Damayanti 7 10 8 7 6 38 76 

13 EK-13 

Fitriya Ainun Salsabila 10 10 8 9 9 46 92 

14 EK-14 

Haqi Ahmad Maulana 8 6 8 6 4 32 64 

15 EK-15 

Indah Nur Octaviana 10 10 8 9 8 45 90 

16 EK-16 

Julius Anang Ma‟ruf 8 9 9 7 6 39 78 

17 EK-17 

Kezia Tessalonika 

Mogot 9 9 7 8 6 39 78 

18 EK-18 

Laela Nurilita 9 9 7 9 8 42 84 

19 EK-19 

Luki Marta Aditya P. 7 7 5 6 6 31 62 

20 EK-20 

M. Dana Ariana 8 8 6 6 5 33 66 
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21 EK-21 

Mochammad Al Fauzan 7 6 5 4 4 26 52 

22 EK-22 

Muhammad Akmal A. 9 9 8 6 7 39 78 

23 EK-23 

Muhammad Andika S. 6 7 6 6 6 31 62 

24 EK-24 

Muhammad Khabib Ali 

R. 9 10 9 8 8 44 88 

25 EK-25 

Muhammad Sofyan 10 10 9 9 8 46 92 

26 EK-26 

Muhammad Yoga S. 8 8 6 5 4 31 62 

27 EK-27 

Naila Vicri Munafiroh 10 9 9 8 9 45 90 

28 EK-28 

Naufal Eko Syahputra 10 9 8 6 8 41 82 

29 EK-29 

Niken Oktaviani 10 9 9 7 8 43 86 

30 EK-30 

Nilam Ayu Syaharani 10 10 10 10 8 48 96 

31 EK-31 

Nilla Hera Agustina 10 8 9 8 8 43 86 

32 EK-32 

Nur Zubaedah 10 10 8 8 8 44 88 

33 EK-33 

Pipit Kusumawati 9 8 8 8 7 40 80 

34 EK-34 

Rekha Amelia Putri 10 10 10 10 10 50 100 

35 EK-35 

Rifqi Kusnanto 8 7 7 4 5 31 62 

36 EK-36 

Seli Ayu Rahmawati 10 10 10 9 9 48 96 

37 EK-37 

Selia Herawati 10 8 6 7 8 39 78 

38 EK-38 

Siti Khumaidatuz Zahro 10 10 10 10 9 49 98 

39 EK-39 

Susi Setyowati 10 10 10 10 10 50 100 

40 EK-40 

Vina Myasaroh 9 9 8 8 6 40 80 

 
 rata-rata 

8,8000 8,6000 7,6250 7,1750 6,7750 38,9750 77,9500 
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NILAI KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF KELAS VII F 

(KONTROL) 

No. Kode Nama 

Butir Soal 

Total Skor Nilai 1 2 3 4 5 

(fluency) (flexibility) (originality) (elaboration) 

1 KT-01 Afifi Zubaidi 
9 8 8 6 8 39 78 

2 KT-02 

Agus Dwi 

Juliyanto 
8 8 8 6 4 34 68 

3 KT-03 Ahmat Jefriyanto 
8 9 7 6 6 36 72 

4 KT-04 Akhmad Akhsan 
9 8 8 6 4 35 70 

5 KT-05 Akhmad Bagus B. 
8 8 7 5 5 33 66 

6 KT-06 Alfin Arfiansyah 
6 6 8 6 2 28 56 

7 KT-07 

Amalia Puspita 

Sari 
7 6 6 4 3 26 52 

8 KT-08 

Ananda Vio 

Fitriana 
8 9 8 6 6 37 74 

9 KT-09 Andra Setyadi 
7 7 6 6 4 30 60 

10 KT-10 Anggi Febri Andi 
9 9 6 6 4 34 68 

11 KT-11 Bilal Angga Reza 
9 8 8 6 7 38 76 

12 KT-12 Bregi Revandi 
8 8 6 6 4 32 64 

13 KT-13 Cindi Ayu Safitri 
10 7 6 5 7 35 70 

14 KT-14 Delianor Agustin 
9 6 8 5 4 32 64 

15 KT-15 

Desy Fitria 

Ramadhani 
9 8 7 6 7 37 74 

16 KT-16 

Devi Indah 

Permata S. 
8 7 6 6 4 31 62 

17 KT-17 Dian Safira 
6 6 5 4 4 25 50 

18 KT-18 

Diyah Ayu 

Kumalasari 
7 4 4 5 3 23 46 

19 KT-19 Ella Hilda Elviani 
8 9 8 6 8 39 78 

20 KT-20 

Fikran Maulana 

Malik 
6 8 8 3 5 30 60 

21 KT-21 

Irfani Sukmana 

Putra 
10 10 9 6 7 42 84 
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22 KT-22 Irza Ratdianti 
8 8 6 5 5 32 64 

23 KT-23 Leny Ayu Lestari 
10 9 9 6 7 41 82 

24 KT-24 

Linda Damayanti 

Meila Dwi 

Septyarini 
8 8 6 6 5 33 66 

25 KT-25 

Muhammad 

Bagus Adi 

Setiawan 
8 8 4 4 4 28 56 

26 KT-26 

Muhammad 

Mitakhul 

Mubarok 
8 6 8 5 5 32 64 

27 KT-27 

Nukha Resty 

Amalia 
9 8 8 6 6 37 74 

28 KT-28 

Rizki 

Rochmawati 
6 4 5 4 1 20 40 

29 KT-29 Robi Widiantoro 
10 10 9 6 7 42 84 

30 KT-30 Sakinah 
7 8 7 6 5 33 66 

31 KT-31 

Sarah Syahirah 

Nor 
9 9 7 7 6 38 76 

32 KT-32 

Sherly Amalia 

Syafira 
8 9 8 5 6 36 72 

33 KT-33 Sofihatul Nikmah 
10 8 9 8 7 42 84 

34 KT-34 Titik Anisa 
5 5 5 4 4 23 46 

35 KT-35 

Ulfiyah Tin 

Nazjmiyah 
8 7 7 4 5 31 62 

36 KT-36 Ulil Abshor 
9 7 7 4 4 31 62 

37 KT-37 Vidyaningrum 
8 8 7 7 8 38 76 

38 KT-38 Yoga Fernanda 
9 8 6 7 7 37 74 

39 KT-39 

Yusuf Adi 

Nugroho 
6 5 6 4 4 25 50 

rata-rata 
8,0769 7,5385 6,9487 5,4615 5,1795 33,2051 66,4103 
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KISI-KISI ANGKET PENGUKUR SIKAP 

Sekolah   : SMP Negeri 3 Jepara 

Mata Pelajaran`  : Matematika 

Waktu   : 10 menit 

 

Indikator Materi No Soal Skor maks 

1. Siswa menyukai proses pembelajaran yang 

diberikan guru dengan menggunakan perpaduan 

model pembelajaran ATI. 

Segiempat 1 5 

Segiempat 2 5 

Segiempat 5 5 

Segiempat 9 5 

Segiempat 10 5 

2. Dengan menggunakan  perpaduan model 

pembelajaran ATI, siswa merasa lebih mudah 

memahami materi serta menyelesaikan masalah 

yang disajikan. 

Segiempat 4 5 

3. Masalah dalam perpaduan pembelajaran ATI yang 

selalu dibuat berkaitan dengan kehidupan sehari-

Segiempat 3 5 

Segiempat 6 5 
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hari menambah motivasi siswa untuk 

menyelesaikan soal. 

Segiempat 7 5 

Segiempat  8 5 
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ANGKET SIKAP SISWA 

TERHADAP PEMBELAJARAN YANG DIBERIKAN GURU 

Berilah tanda cek (√) pada pilihan yang disediakan dengan ketentuan sebagai berikut. 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

R : Ragu-ragu 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

No Pernyataan 
Kriteria 

SS S R TS STS 

1 Saya menyukai pembelajaran yang diberikan guru 

dan mengikuti segala proses pembelajaran dengan 

baik. 

     

2 Belajar bersama guru pada materi segiempat 

sangatlah menyenangkan. 

     

3 Saya termotivasi oleh soal-soal yang diberikan guru 

yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. 

     

4 Dalam penyelesaian soal, saya dimudahkan oleh 

cara-cara yang beragam sesuai keinginan. 

     

5 segiempat adalah materi yang mudah dan 

menyenangkan. 

     

6 Soal-soal dalam materi segiempat sangat 

menantang. 

     

7 Soal cerita yang erat kaitannya dengan kehidupan 
sehari-hari mengenai segiempat berguna bagi 

kehidupan nyata. 

     

8 Saya menyelesaikan semua tugas yang diberikan 

guru karena soal yang diberikan menarik dan 

menantang. 

     

9 Saya senang dalam pembagian kelompok yang telah 

ditentukan. 

     

10 Belajar secara berkelompok menambah semangat 

saya dalam mempelajari materi segiempat 
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PEDOMAN PENSKORAN ANGKET SIKAP 

Angket sikap menggunakan skala Likert dengan ketentuan skor sebagai berikut 

Pilihan Skala Sikap 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Ragu-ragu 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

Kriteria sikap untuk rentang skor ditentukan sebagai berikut. 

  Skala Sikap Kriteria 

1,0 – 1,8 Kurang sekali 

1,9 – 2,6 Kurang 

2,7 – 3,4 Cukup 

3,5 – 4,2 Baik 

4,3 – 5,0 Baik sekali 

 

Siswa dianggap memiliki sikap positif terhadap pembelajaran apabila sekurang-kurangnya 

mencapai kriteria baik. 
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ANALISIS NILAI SIKAP 

No Kode Nama 
Butir soal 

total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 EK-01 Abdul Wahab 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 28 

2 EK-02 Agus Saputro 4 3 4 3 3 3 2 2 2 3 29 

3 EK-03 Andip Nurdiyanto 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 29 

4 EK-04 Arta Seto Arimukti 5 4 3 3 2 3 4 4 5 4 31 

5 EK-05 Bagas Prayoga 5 4 5 4 3 4 3 4 5 4 34 

6 EK-06 Bimantoro Aji Saputro 5 4 4 3 2 4 4 4 5 4 35 

7 EK-07 Bintang Radya Dvanka I. 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 36 

8 EK-08 Dewi Farida 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 37 

9 EK-09 Diah Nurul Afifah 4 4 3 3 3 4 3 4 5 3 38 

10 EK-10 Dian Nitatalia 4 4 3 3 2 3 3 3 5 4 38 

11 EK-11 Dimas Herlias Syah 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 38 

12 EK-12 Fera Avelia Damayanti 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 39 
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13 EK-13 Fitriya Ainun Salsabila 5 5 3 3 3 4 3 3 4 4 39 

14 EK-14 Haqi Ahmad Maulana 4 5 3 4 3 4 3 3 5 4 39 

15 EK-15 Indah Nur Octaviana 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 40 

16 EK-16 Julius Anang Ma‟ruf 5 5 4 5 4 4 5 4 5 3 40 

17 EK-17 Kezia Tessalonika Mogot 4 4 4 5 3 5 3 4 5 3 40 

18 EK-18 Laela Nurilita 5 4 3 3 2 4 3 3 4 4 40 

19 EK-19 Luki Marta Aditya P. 5 4 4 4 3 4 4 3 5 4 41 

20 EK-20 M. Dana Ariana 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 41 

21 EK-21 Mochammad Al Fauzan 5 5 4 5 3 4 4 4 5 3 41 

22 EK-22 Muhammad Akmal A. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 41 

23 EK-23 Muhammad Andika S. 5 5 3 4 2 4 3 3 5 4 41 

24 EK-24 

Muhammad Khabib Ali 

R. 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 
42 

25 EK-25 Muhammad Sofyan 4 5 3 3 2 4 3 2 5 3 42 

26 EK-26 Muhammad Yoga S. 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 42 

27 EK-27 Naila Vicri Munafiroh 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 42 

28 EK-28 Naufal Eko Syahputra 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 43 
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29 EK-29 Niken Oktaviani 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 43 

30 EK-30 Nilam Ayu Syaharani 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 43 

31 EK-31 Nilla Hera Agustina 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 43 

32 EK-32 Nur Zubaedah 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 43 

33 EK-33 Pipit Kusumawati 4 3 4 5 5 2 4 4 3 5 44 

34 EK-34 Rekha amelia putri 5 5 4 3 4 4 3 5 3 4 44 

35 EK-35 Rifqi kusnanto 4 5 5 4 4 4 3 5 3 3 44 

36 EK-36 Seli ayu rahmawati 5 2 2 3 5 4 3 3 2 5 45 

37 EK-37 Selia hermawati 4 3 3 4 3 2 4 5 5 3 46 

38 EK-38 Siti khumaidatuz zahro 5 5 4 2 2 3 4 5 5 3 46 

39 EK-39 Susi setyowati 5 5 5 3 2 2 5 5 3 3 46 

40 EK-40 Vina myasaroh 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 48 

Rata-rata 
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UJI NORMALITAS DATA TES KEMAMAPUAN BERPIKIR KREATIF KELAS 

KONTROL 

Hipotesis 

H0 : data berasal dari populasi berdistribusi normal. 

H1 : data berasal dari populasi tidak berdistribusi normal. 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

 






k

i i

ii

E

EO

1

2

2

      

(Sudjana, 2005: 291). 

Kriteria yang digunakan 

H0 diterima jika tabelhitung
22   , 05,0 . 

Perhitungan 

Nilai maks = 84      Panjang Kelas = 7 

Nilai min = 40      Rata-rata = 66,41 

Rentang = 44      s  = 11,12 

Banyak kelas = 6      n  = 39 

 

Kelas 

interval 

Batas 

kelas 

z untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk z 

Luas 

kelas 

untuk z 

Ei Oi 
 

i

ii

E

EO
2


 

38-44 37,5 -2,60 0,4953 0,0197 0,7683 1 0,0699 
45-51 44,5 -1,97 0,4756 0,0657 2,5623 4 0,8067 
52-58 51,5 -1,34 0,4099 0,1487 5,7993 3 1,3512 
59-65 58,5 -0,71 0,2612 0,2931 11,4309 9 0,5170 
66-72 65,5 -0,08 0,0319 0,1769 6,8991 9 0,6398 
73-79 72,5 0,55 0,2088 0,1722 6,7158 9 0,7769 
80-86 79,5 1,18 0,3810 0,0922 3,5958 4 0,0454 

 86,5 1,93 0,4732 0,4732 hitung
2  4,1318 

Untuk %5  dengan dk = 7 – 3 = 4, diperoleh  49,92 tabel . 
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Kesimpulan 

Karena tabelhitung
22   , maka H0 diterima. Sehingga data berasal dari populasi 

berdistribusi normal 

UJI NORMALITAS DATA TES KEMAMAPUAN BERPIKIR KREATIF KELAS 

EKSPERIMEN 

Hipotesis 

H0 : data berasal dari populasi berdistribusi normal. 

H1 : data berasal dari populasi tidak berdistribusi normal. 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

 






k

i i

ii

E

EO

1

2

2

      

(Sudjana, 2005: 291). 

Kriteria yang digunakan 

H0 diterima jika tabelhitung
22   , 05,0 . 

Perhitungan 

Nilai maks = 100      Panjang Kelas = 7 

Nilai min = 52      Rata-rata = 77,95 

Rentang = 48      s  = 14,38 

Banyak kelas = 7      n  = 40 

 

Kelas 

interval 

Batas 

kelas 

z untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk z 

Luas 

kelas 

untuk z 

Ei Oi 
 

i

ii

E

EO
2


 

47-53 46,5 -2,19 0,4857 0,0303 1,2120 2 0,5123 
54-61 53,5 -1,70 0,4554 0,0825 3,3000 3 0,0273 
62-69 61,5 -1,14 0,3729 0,1505 6,0200 6 0,0001 
70-77 69,5 -0,59 0,2224 0,2104 8,4160 6 0,6936 
78-85 77,5 -0,03 0,0120 0,1899 7,5960 8 0,0215 
86-93 85,5 0,53 0,2019 0,1340 5,3600 9 2,4719 

94-100 93,5 1,08 0,3359 0,1059 4,2360 6 0,7346 

 100,5 1,57 0,4418 0,9035 hitung
2  4,4612 

Untuk %5  dengan dk = 7– 3 = 4, diperoleh  49.,92 tabel . 
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Kesimpulan 

Karena tabelhitung
22   , maka H0 diterima. Sehingga data berasal dari populasi 

berdistribusi normal. 
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UJI HOMOGENITAS DATA 

TES KEMAMAPUAN BERPIKIR KREATIF 

 

Hipotesis 

  :   
    

 , artinya kedua kelompok sampel yaitu kelas eksperimen yang memakai 

pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI) serta kelas kontrol 

yang memakai pembelajaran ekspositori mempunyai varians yang sama. 

   :   
    

 , artinya kedua kelompok sampel yaitu kelas eksperimen yang memakai 

pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI) serta kelas kontrol 

yang memakai pembelajaran ekspositori mempunyai varians yang tidak 

sama. 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

kecil Varian Ter

besarVarian Ter
Fhitung     

(Sudjana, 2005: 250). 

Kriteria yang digunakan 

H0 diterima jika 
)1)(1(

2

1
21 


nn

tabelhitung FFF
 

, dengan taraf signifikan 5%. 

Perhitungan 

Kelas n Rata-rata 2s  

Eksperimen 40 77,95 206,66 

Kontrol 39 66,41 123,61 

 

        
                

                
 

      

      
      

Untuk %5  dengan                          dan               

          diperoleh            . 
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Kesimpulan 

Karena 
tabelhitung FF  , maka H0 diterima. Artinya kedua kelompok sampel yaitu kelas 

eksperimen yang memakai perpaduan model pembelajaran Aptitude Treatmen Interaktion 

(ATI)  serta kelas kontrol yang memakai pembelajaran ekspositori mempunyai varians  
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UJI RATA-RATA (UJI t SATU PIHAK, PIHAK KANAN) DATA TES 

KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF KELAS EKSPERIMEN 

Hipotesis 

H0 :     , artinya nilai kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen yang diberi 

pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI) memiliki rata-rata kurang 

dari 68 atau tidak mencapai KKM. 

H1 :     , artinya nilai kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen yang diberi 

pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI) memiliki rata-rata lebih 

dari 68 atau mencapai KKM. 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Sudjana, 2005: 228). 

  
     

 

  

 

Kriteria yang digunakan 

H0 ditolak jika                dengan dk = n – 1 dan peluang (1 – α) dengan α=5%. 

Perhitungan 

Rata-rata (    77,95 

   68 

   206,6641 

  14,3758 

  40 

. 

  
     

 

  

 
        

       

   

 
    

      
        

Untuk dk = n – 1=39 dan peluang (1 – α) dengan α = 5%, diperoleh            . 

Kesimpulan 

Karena               , jadi    ditolak. Artinya nilai kemampuan berpikir kreatif kelas 

eksperimen yang diberi pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI) memiliki rata-

rata lebih dari 68 atau mencapai KKM. 
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UJI PROPORSI (SATU PIHAK, PIHAK KANAN) 

TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF KELAS EKSPERIMEN 

Hipotesis 

H0 :     ,  presentase siswa kelas eksperimen yang diberi pembelajaran Aptitude 

Treatment Interaction (ATI) yang mencapai ketuntasan individual kurang 

dari 75%.      

H1 :      , artinya presentase siswa kelas eksperimen yang diberi pembelajaran Aptitude 

Treatment Interaction (ATI) yang mencapai ketuntasan individual lebih dari 

75%.      

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

 
n

n

x

z
0

0

0

1 









      

(Sudjana, 2005: 234). 

Kriteria yang digunakan 

H0 ditolak jika    5,0zzhitung , dimana   5,0z didapat distribusi normal baku 

dengan peluang (0,5 - ) (Sudjana, 2005: 234) dengan taraf signifikan 5%.  

Perhitungan 

  

 

 
   

   
      

 

 

  

  
     

     
      

  

 
     

      
        

. 

Untuk %5 diperoleh  1736,045,0)5,0(  zz  
. 

Kesimpulan 
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Karena    5,0zzhitung , maka H0 ditolak. Artinya presentase siswa kelas eksperimen yang 

diberi pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI) yang mencapai ketuntasan 

individual lebih dari 75%. 
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UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA (UJI SATU PIHAK, PIHAK KANAN) DATA 

TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

Hipotesis 

   :       ,  artinya rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematik siswa kelas 

eksperimen tidak berbeda dengan rata-rata kemampuan berpikir kreatif 

matematik siswa kelas kontrol. 

   :      , artinya rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematik siswa kelas 

eksperimen lebih baik dibandingkan dengan rata-rata kemampuan 

berpikir kreatif matematik siswa kelas kontrol. 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

21

21

11

nn
s

xx
t






 

dengan 

   
2

11

21

2

22

2

112






nn

snsn
s

 

(Sudjana, 2005: 239). 

Kriteria yang digunakan 

H0 diterima jika 
  

2
11

2
11 

 ttt  , dengan taraf signifikan 5%. 

Perhitungan 

Kelas n Rata-rata 2s  

Eksperimen 40 77,95 206,6641 

Kontrol 39 66,41 123,6167 
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                     . 

  
       

  
 

  
 

 

  

  
           

      
 

  
 

 

  

       . 

.Untuk %5  dengan                     diperoleh 
   

 

 
  

 

     .=2,0 

Kesimpulan 

Karena 
tabelhitung tt  , maka H0 ditolak. artinya rata-rata kemampuan berpikir kreatif 

matematik siswa kelas eksperimen lebih baik dibandingkan dengan rata-rata kemampuan 

berpikir kreatif matematik siswa kelas kontrol. 
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UJI HIPOTESIS 3 

(UJI PENGARUH SIKAP TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

DENGAN ANALISIS REGRESI) 

No. Sikap     Nilai              

1. 28 58 784 3364 1624 

2. 29 54 841 2916 1566 

3. 29 52 841 2704 1508 

4. 31 68 961 4624 2108 

5. 34 90 1156 8100 3060 

6. 35 56 1225 3136 1960 

7. 36 90 1296 8100 3240 

8. 37 92 1369 8464 3404 

9. 38 68 1444 4624 2584 

10. 38 62 1444 3844 2356 

11. 38 62 1444 3844 2356 

12. 39 74 1521 5476 2886 

13. 39 78 1521 6084 3042 

14. 39 78 1521 6084 3042 

15. 40 70 1600 4900 2800 

16. 40 78 1600 6084 3120 

17. 40 62 1600 3844 2480 

18. 40 62 1600 3844 2480 

19. 41 72 1681 5184 2952 

20. 41 76 1681 5776 3116 

21. 41 84 1681 7056 3444 

22. 41 82 1681 6724 3362 

23. 41 80 1681 6400 3280 

24. 42 86 1764 7396 3612 

25. 42 72 1764 5184 3024 

26. 42 52 1764 2704 2184 

27. 42 96 1764 9216 4032 

28. 43 90 1849 8100 3870 

29. 43 74 1849 5476 3182 

30. 43 98 1849 9604 4214 
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31. 43 80 1849 6400 3440 

32. 43 88 1849 7744 3784 

33. 44 92 1936 8464 4048 

34. 44 100 1936 10000 4400 

35. 44 78 1936 6084 3432 

36. 45 88 2025 7744 3960 

37. 46 96 2116 9216 4416 

38. 46 86 2116 7396 3956 

39. 46 100 2116 10000 4600 

40. 48 100 2304 10000 4800 

Jumlah 1601 3124 64959 251904 126724 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh: 

                   

                       

                       

Persamaan regresi 

Persamaan regresi yang diprediksi dalam bentuk:       X 

Untuk memperoleh koefesien a dan b menggunakan rumus: 

  
         

               

    
        

 

  
                   

    
        

 

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh: 
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SKOR SIKAP (X) DAN NILAI KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA (Y) 

SETELAH X DIKELOMPOKKAN 

X Kelompok    Y 

28 1 1 58 

29 2 2 
54 

52 

31 3 1 68 

34 4 1 90 

35 5 1 56 

36 6 1 90 

37 7 1 92 

38 8 3 

68 

62 

62 

39 9 3 

74 

78 

78 

40 10 4 

70 

78 

62 

62 

41 11 5 

72 

76 

84 

82 

80 

42 12 4 

86 

72 

52 

96 

43 13 5 

90 

74 

98 

80 

88 

44 14 3 

92 

100 

78 

45 15 1 88 

46 16 3 

96 

86 

100 

48 17 1 100 
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UJI KEBERARTIAN DAN 

LINEARTITAS PERSAMAAN REGRESI 

 

1) Uji Keberartian 

Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut: 

   : Koefisien arah regresi tidak berarti       

   : Koefisien arah regresi berarti       

Rumus yang digunkan adalah sebagai berikut: 

        
    

 

     
 

Kriteria pengujianya tolak    jika                dengan taraf signifikan    dan dk 

pembilang    dan dk penyebut       . 

 

2) Uji Linearitas 

Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut: 

   : Regresi linear 

   : Regresi non linear 

Sedangkan rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

        
   

 

   
 

Kriteria pengujianya tolak    jika                dengan taraf signifikan    dan dk 

pembilang        dan dk penyebut       . 

Perhitungan: 
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TABEL ANAVA UNTUK REGRESI LINEAR 

 

Sumber 

Variasi 
           

Total             

Koefisien     

Regresi       
Sisa 

  

  

   

         

         

         

 

         

         

         

Tuna Cocok 

Galat 
   

   

         

         

         

         
          

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh                  dan untuk taraf 

signifikan    diperoleh            . Karena                maka    diterima, 

artinya koefisien berarti. 

Sedangkan untuk uji linearitas berdasarkan tabel di atas diperoleh         

         dan untuk taraf signifikan    diperoleh             . Karena         

      , maka    diterima, artinya regresi linear. Sehingga persamaan regresinya adalah 

sebagai berikut:                X. 
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KOEFISIEN KORELASI DAN DETERMINASI 

 

1) Koefisien Korelasi 

Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut: 

   : Tidak ada hubungan antara sikap terhadap nilai berpikir kreatif peserta didik. 

   : Ada hubungan antara sikap terhadap nilai berpikir kreatif 

        peserta didik. 

Koefisien korelasi     dinyatakan dengan rumus sebagai berikut: 

        
                 

      
              

         

 

Kriteria pengujian: 

Dalam hal ini    ditolak jika               . 

Berdasarkan rumus diatas, diperoleh: 

        
                       

                                         
          

Diperoleh                  sedangkan        untuk taraf signifikan    

dengan      adalah      . Karena                maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang positif dan signifikan sebesar          antara nilai sikap dan 

nilai kemampuan berpikir kreatif peserta didik. 

2) Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi    dinyatakan dengan rumus sebagai berikut: 

   
                    

    
        

 

Berdasarkan rumus di atas, diperoleh: 

   
                                

                  
       

Berdasarkan perhitungan diperoleh         . Jadi dapat disimpulkan bahwa 

nilai berpikir kreatif peserta didik       ditentukan oleh nilai sikap peserta didik 

melalui persamaan regresi                 X. Sisanya sebesar       ditentukan 

oleh faktor lain. 
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 Lampiran 47 

Kelompok „TENGAH‟ sedang berdiskusi 

bersama 

Guru memantau diskusi kelompok 

Kelompok „TINGGI‟ sedang berdiskusi Kelompok „BAWAH‟ berdiskusi bersama 
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