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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kreatif

melalui model pembelajaran TGT pendekatan PMRI konservasi budaya permainan

tradisional daerah ditandai dengan jawaban pertaanyaan (1) Apakah hasil belajar

kemampuan berpikir kreatif dengan pembelajaran TGT pendekatan PMRI konservasi

budaya permainan tradisional daerah mencapai KKM (2) Apakah rata-rata kemampuan

berpikir kreatif siswa yang memperoleh pembelajaran TGT pendekatan PMRI konservasi

budaya permainan tradisional daerah lebih baik daripada kemampuan berpikir kreatif

siswa dengan model pembelajaran ekspositori, (3) Apakah rata-rata kemampuan berpikir

kreatif siswa dengan pembelajaran TGT pendekatan PMRI konservasi budaya permainan

tradisional daerah dapat dikategorikan dalam kategori berpikir kreatif tingkat tinggi, (4)

Apakah kualitas pembelajaran pada pembelajaran TGT pendekatan PMRI konservasi

budaya permainan tradisional daerah dalam kategori baik. Populasi penelitian adalah

siswa kelas VII SMPN1 Karangawen. Pemilihan sampel dengan teknik random sampling

sehingga terpilih 36 siswa pada kelas eksperimen dengan pembelajaran TGT pendekatan

PMRI konservasi budaya permainan tradisional daerah dan 36 siswa pada kelas kontrol

dengan pembelajaran ekspositori. Analisis data yang digunakan adalah analisis uji

proporsi serta uji beda rata-rata dan statistik deskriftif. Berdasarkan hasil tes

kemampuan berpikir kreatif pada kedua sampel penelitian diperoleh hasil belajar siswa

pada kelas eksperimen memenuhi KKM klasikal, rata-rata kemampuan berpikir kreatif

siswa kelas eksperimen lebih tinggi dari rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa kelas

kontrol, kemampuan berpikir kreatif siswa kelas eksperimen dalam kategori tinggi, serta

kualitas pembelajaran yang berlangsung dalam kategori baik sehingga disimpulkan

terjadi peningkatan kemampuan berpikir kreatif.

Kata Kunci : berpikir kreatif, TGT, PMRI, konservasi, permainan tradisional.

PENDAHULUAN

Data kualitas pendidikan Indonesia saat ini masih rendah dibandingkan negara-negara lain

sbb.: (1) Hasil survei Trends in International Mathematics and Sciences Study (TIMSS) Indonesia pada

posisi ke-34 untuk bidang Matematika dari 45 negara yang disurvei (Rivai dan Murni; 2009: 49); (2)

Mutu akademik antar bangsa melalui Programme for International Student Assessment (PISA) di

bidang Matematika pada tahun 2003 menempatkan siswa Indonesia pada peringkat ke-39 dari 40

negara sampel, yaitu hanya satu peringkat lebih tinggi dari Tunisia, hasil PISA tahun 2006 Indonesia

ranking ke-38 dari 41 negara, hasil PISA 2009 Indonesia ranking ke-61 dari 65 negara (Kunandar;

2007: 2) dan PISA terbaru 2012 semakin melengkapi rendahnya kemampuan siswa-siswa Indonesia
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dibandingkan negara-negara lain karena Indonesia ranking 64 dari 65 negara. Hal ini berarti bahwa

kemampuan siswa Indonesia dalam menyelesaikan soal-soal yang menuntut kemampuan untuk

menelaah, memberi alasan, dan mengkomunikasikannya secara efektif, serta memecahkan dan

menginterpretasikan permasalahan yang membutuhkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam

berbagai situasi masih sangat rendah.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh tenaga pendidik untuk meningkatkan kemampuan

literasi siswa dalam memecahkan suatu masalah adalah melakukan inovasi pembelajaran

matematika dan mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran. Sebagaimana disarankan oleh

Ausebel (Russefendi, 2006), bahwa sebaiknya pembelajaran matematika menggunakan metode

pemecahan masalah, inkuiri, dan metode belajar yang dapat menumbuhkan berpikir kreatif dan

kritis, sehingga siswa mampu mengaitkan dan memecahkan masalah antara masalah matematika,

pelajaran lain, atau masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Inovasi pembelajaran

matematika dilakukan dengan cara memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan

karakteristik siswa dan dapat membangun karakter siswa sehingga dapat meningkatkan motivasi

siswa dalam belajar matematika. Salah satu pembelajaran matematika yang dapat menimbulkan

dampak positif terhadap kemampuan kreatif siswa dalam pemecahan masalah dan dapat

membangun karakter siswa adalah Pembelajaran TGT(Tim Game Tournament) dengan pendekatan

Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) yang melestarikan(konservasi) budaya permainan

tradisional daerah.

Matematika merupakan ilmu utama yang mendasari perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi, matematika mempunyai peranan penting dalam mengembangkan daya pikir manusia.

Penguasaan matematika yang kuat akan melandasi perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi

yang pesat di masa depan. Hasil belajar mata pelajaran matematika termasuk kemampuan berpikir

kreatif harus terus ditingkatkan melalui berbagai usaha diantaranya melalui model pembelajaran

inonatif TGT dengan pendekatan matematika realistik dengan konservasi budaya permainan

tradisional daerah yang ada di Indonesia.

Tujuan pembelajaran matematika bilangan bulat kelas 7 Sekolah Menengah Pertama (SMP)

yaitu agar siswa mempunyai pemahaman dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan kreatif

dalam mengelola permasalahan yang ada disekitar yang berhubungan dengan materi tersebut.

Materi bilangan bulat merupakan materi dasar yang menjadi dasar dalam aplikasi ilmu matematika

yang banyak digunakan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai tujuan

tersebut tentunya dibutuhkan penguasaan materi yang baik serta dengan kemampuan kreativitas

siswa yang baik.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang guru matematika pada SMP

Negeri 1 Karangawen, peneliti mengetahui bahwa dalam pembelajaran matematika yang dilakukan

selama ini di SMP tersebut menggunakan model pembelajaran ekspositori. Model pembelajaran

tersebut menempatkan guru sebagai sumber informasi utama yang berperan dominan dalam proses

pembelajaran. Berdasarkan uraian di atas, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif

matematika siswa diperlukan suatu kreativitas guru dan siswa dalam pembelajaran. Salah satu

bentuk kreativitas tersebut adalah guru menggunakan suatu model dan pendekatan pembelajaran

yang disesuaikan dengan keadaan siswa dalam proses pembelajaran. Pada penelitian ini pendekatan

pembelajaran yang dipakai yaitu Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI), yaitu pendidikan

matematika sebagai hasil adopsi serta adaptasi dari Realistic Mathematics Education (RME) yang

telah diselaraskan dengan kondisi budaya, geografis, dan kehidupan masyarakat Indonesia (Suryanto,

2010: 37). Hasil penelitian Wardono(2012) menunjukkan bahwa pembelajaran inovatif PMRI

bermuatan pendidikan karakter dapat meningkatkan kompetensi keprofesionalan guru matematika
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SMP yang selanjutnya dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa termasuk kemampuan

berfikir kreatif. Hasil penelitian Wardono (2013) juga menunjukkan bahwa model pembelajaran

inovatif PMRI bermuatan pendidikan karakter berpenilaian PISA dapat meningkatkan literasi

matematika SMP termasuk di dalamnya kemampuan kreatifitas siswa SMP dalam menyelesaikan

pemecahan masalah.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan guru, juga diutarakan bahwa dalam

pembelajaran matematika, siswa senang dan antusias jika diberikan sebuah pembelajaran yang

didalamnya terkandung salah satu permainan. Karena sesuai dengan perkembangan siswa pada usia

tersebut, siswa tersebut masih dalam fase anak-anak yang suka bermain. Kesukaan terhadap

permainan tersebut tentunya akan lebih baik jika permainan tersebut dapat diarahkan dalam sebuah

pembelajaran yang dilakukan anak tersebut di sekolah. Pemilihan permainan yang akan dilakukan

harus sesuai dengan materi yang akan diajarkan dan hendaknya permainan tersebut mengandung

nilai pengembangan karakter siswa (Dheny,2013). Pada penelitian ini permainan tradisional budaya

daerah yang dipakai dalam pembelajaran yaitu permainan kelereng/gundu, permainan patil

lele/benthik dan permainan dakon.Menurut Wijaya(2012) permainan gundu/kelereng dan permainan

patil lele dapat mengembangkan sosiomatematik yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir

kreatif siswa. Berdasar hal tersebut tentunya diperlukan juga kreatifitas guru dalam penerapan model

pembelajaran. Model pembelajaran yang diterapkan pada penelitian ini yaitu model pembelajaran

kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT). Salah satu karakter yang bisa dikembangkan dari

permainan yang dilakukan siswa dalam pembelajaran adalah karakter cinta tanah air, cinta terhadap

kebudayaan daerah dengan cara konservasi (melestarikan) budaya daerah berupa permainan

tradisional yang berkaitan dengan materi bilangan.

Studi pendahuluan yang relevan dengan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu penelitian oleh

Sugiman dan Kusumah (2010). Sugiman dan Kusumah (2010) meneliti ada dampak positif PMRI

terhadap peningkatan kemampuan literasi pemecahanan masalah siswa SMP. Penelitian yang

dilaksanakan di Kota Yogyakarta ini, memperoleh hasil bahwa dengan PMRI kemampuan pemecahan

masalah siswa SMP dapat meningkat disemua level sekolah dan tidak ada interaksi antara

pembelajaran dengan level sekolah dalam peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa SMP.

Materi kurikulum RME(PMRI) merupakan komponen pendukung perkembangan dan kesuksesan

PMRI, yang mendukung guru dan siswa pada suatu aktivitas dasar pembelajaran matematika

(Sembiring, 2008).

Pentingnya pelestarian budaya serta penanaman cinta akan kebudayaan daerah ini juga tidak

lepas dari semakin berkembangnya ilmu pengetahuan serta tehnologi sehingga dikhawatirkan dapat

melunturkan nilai-nilai kebudayaan daerah yang selama ini telah ada. Sebagai sasaran utama yaitu

siswa SMP. Hal itu dapat di siasati dengan penyertaan pembelajaran yang berbasis pada penanaman

karakter cinta kebudayaan daerah. Salah satunya yaitu dengan menggunakan permainan tradisional.

Dengan penggunaan permainan tradisional ini diharapkan akan tercipta sebuah pembelajaran yang

menyenangkan, juga di dalam prosesnya akan menanamkan karakter peduli terhadap pelestarian

kebudayaan daerah serta dapat mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan pendekatan PMRI berbasis konservasi budaya permainan

tradisional daerah yaitu permainan gundu/kelereng, permainan dakon dan patil lele diharapkan akan

mewujudkan terciptanya sebuah kegiatan pembelajaran matematika yang efektif yang diharapkan

dapat mencapai tujuan pembelajaran yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa.
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METODE PENELITIAN

Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 Karangawen pada semester

ganjil tahun pelajaran 2012/2013, yang terdiri dari 8 kelas.. Pengambilan sampel dalam penelitian ini

menggunakan teknik random sampling.. Pada penelitian ini, terpilih dua kelas yaitu kelas VII-A

sebagai kelas eksperimen, akan diberikan perlakuan berupa pembelajaran TGT melalui pendekatan

PMRI berbantuan permainan tradisional, sedangkan kelas VII-C sebagai kelas kontrol akan diberikan

pembelajaran ekspositori Sebelum pelaksanaan penelitian dilakukan uji normalitas dan homogenitas

pada populasi terlebih dahulu.Perlakuan dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran

TGT dengan pendekatan PMRI konservasi budaya permainan tradisional dan model pembelajaran

ekspositori. Variabel utama penelitian ini yaitu kemampuan berpikir kreatif siswa SMP.

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi digunakan untuk

untuk memperoleh data mengenai nama-nama siswa anggota sampel penelitian, daftar nama siswa

yang akan menjadi responden dalam uji coba instrumen, kriteria ketuntasan minimal nilai

matematika; observasi digunakan untuk mengetahui tingkat keaktifan siswa, kinerja guru, serta

kualitas pembelajaran serta tes kemampuan berpikir kreatif digunakan untuk mengetahui

kemampuan berpikir kreatif siswa SMP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis data menunjukkan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi

normal.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Tahap Akhir

Kelas Kriteria

VII A 7,729 11,07 Normal

VII C 7,565 11,07 Normal

(Dheny, 2013)

Hasil analisis data menunjukkan bahwa sampel berasal dari populasi yang homogen.

Tabel 2. Hasil Uji Homogenitas Tahap Akhir

Data Kriteria

Hasil belajar siswa kelas

VII A dan VII C

1,67 1,79 Homogen

(Dheny, 2013)

Selanjutnya peneliti melakukan uji proporsi untuk uji hipotesis 1. Hipotesis yang diajukan

adalah sebagai berikut

H0 : 0,795 (kurang dari 80% siswa mendapat nilai minimal 75)

H1 : 0,795 (lebih dari atau samadengan 80% siswa mendapat nilai minimal 75)

Kriteria pengujiannya yaitu H0 ditolak jika zhitung . Nilai didapat dari daftar

normal baku dengan peluang (0,5 - ) dengan = 0,05. Nilai dengan atau =
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1,74.Karena zhitung = 3,09 > = 1,74 maka H0 ditolak. Artinya kelas eksperimen yang dikenai

pembelajaran TGT dengan pendekatan PMRI konservasi budaya permainan tradisional telah

mencapai ketuntasan belajar klasikal

Untuk pengujian hipotesis 2, peneliti melakukan uji perbedaan rata-rata, Uji perbedaan dua

rata-rata dimaksudkan untuk mengetahui apakah rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa pada

kelas eksperimen lebih tinggi dari rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa pada kelas kontrol.

Dalam hal ini digunakan uji t yaitu untuk menguji dua sampel yang datanya berdistribusi normal.

Hipotesis yang diajukan sebagai berikut.

H0: (Rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa pada kelas eksperimen kurang dari atau

sama dengan rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa pada kelas kontrol.)

H1: (Rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa pada kelas eksperimen lebih dari rata-

rata kemampuan berpikir kreatif siswa pada kelas kontrol.)

Kriteria uji yang dilakukan yaitu H0 ditolak jika , didapat dari daftar

distribusi t dengan dk = ( ), taraf signifikan 5% dan peluang ( ).

Dari hasil perhitungan diperoleh = 2,563 Nilai pada = 5% dan dk = 36 + 36 – 2

= 70 diperoleh nilai = 1,669. Karena > maka H0 ditolak, artinya rata-rata hasil

belajar kelas eksperimen yang dikenai model pembelajaran TGT pendekatan PMRI konservasi budaya

permainan tradisional lebih tinggi daripada rata-rata hasil belajar kelas kontrol yang dikenai

pembelajaran ekspositori.

Dalam pengujian hipotesis 3, peneliti menggunakan uji proporsi untuk mengukur kategori

tingkat berpikir kreatif siswa. Peneliti mengajukan hipotesis bahwa kelas dengan kemampuan

berpikir kreatif tinggi jika lebih dari atau sama dengan 80% siswa dalam suatu kelas memperoleh

nilai lebih dari atau sama dengan 80 dalam tes kemampuan berpikir kreatif.

H0 : 0,795 (kurang dari 80% siswa mendapat nilai minimal 80)

H1 : 0,795 (lebih dari atau samadengan 80% siswa mendapat nilai minimal 80)

Kriteria pengujiannya yaitu H0 ditolak jika zhitung . Nilai didapat dari daftar

normal baku dengan peluang (0,5 - ) dengan = 0,05. Karena zhitung = 2,037 > = 1,64 maka H0

ditolak. Artinya siswa kelas eksperimen yang model pembelajaran TGT dengan pendekatan PMRI

konservasi budaya permainan tradisional memenuhi kriteria kemampuan berpikir kreatif tingkat

tinggi.

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung,

diperoleh data sebagai berikut.
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Tabel 3. Hasil Observasi Aktivitas Siswa

Pertemuan Persentase Kriteria

I 65,48% Cukup Aktif

II 71,43% Aktif

III 79,76% Aktif

(Dheny, 2013)

Dengan statistik deskriftif dari hasil pengamatan terlihat bahwa persentase keaktifan siswa

meningkat dari pertemuan satu ke pertemuan berikutnya, yang berarti bahwa siswa semakin aktif

dalam mengikuti pembelajaran. Rata-rata persentase keaktifan siswa sebesar 72,23%, sehingga siswa

kelas tersebut tergolong siswa yang aktif

Berdasarkan hasil observasi karakter siswa selama proses pembelajaran berlangsung,

diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Observasi Karakter Siswa

Pertemuan Persentase Kriteria

I 69,64% Cukup Baik

II 76,79% Baik

III 83,93% Baik

(Dheny, 2013)

Dari hasil pengamatan tampak bahwa persentase karakter siswa meningkat dari pertemuan

satu ke pertemuan berikutnya, yang berarti bahwa karakter siswa semakin baik. Rata-rata persentase

karakter siswa sebesar 76,78%, sehingga karakter siswa kelas eksperimen tergolong baik

Berdasarkan hasil observasi kinerja guru selama proses pembelajaran berlangsung, diperoleh

data sebagai berikut.

Tabel 5. Hasil Observasi Kinerja Guru

Pertemuan Persentase Kriteria

I 76,31% Baik

II 81,58% Baik

III 84,1% Baik

(Dheny, 2013)

Dari hasil pengamatan tampak bahwa persentase kinerja guru meningkat dari pertemuan satu

ke pertemuan berikutnya, yang berarti bahwa kinerja guru semakin membaik. Rata-rata persentase

kinerja guru sebesar 80,67%, sehingga kinerja guru tergolong baik

Berdasarkan hasil pengamatan selama pembelajaran pada kelas eksperimen berlangsung,

pada akhir pembelajaran observer mengisi sebuah lembar pengamatan untuk mengetahui kualitas

pembelajaran yang telah berlangsung selama tiga kali. Lembar pengamatan tersebut telah disusun

sesuai dengan pengembangan indikator kualitas pembelajaran.

Sesuai dengan yang dikemukakan Arifin (2011) bahwa dalam penilaian lembar pengamatan

dilakukan dengan cara mengubah skor menjadi nilai dengan interval 0 – 100. Sesuai dengan

perhitungan yang telah peneliti kemukakan pada bab sebelumnya maka diperoleh perhitungan hasil

pengamatan menunjukkan bahwa persentase kualitas pembelajaran adalah sebesar 74,81%, yang

artinya kualitas pembelajaran yang telah berlangsung selama tiga pertemuan di kelas eksperimen

tergolong baik

Berdasarkan uji hipotesis 1 dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa dalam kemampuan

berpikir kreatif siswa pada kelas eksperimen yang dikenai pembelajaran TGT pendekatan PMRI
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konservasi budaya permainan tradisionaal daerah mencapai ketuntasan klasikal. Selanjutnya

pengujian hipotesis 2 yang telah dilakukan tentang penggunaan metode pembelajaran yang

digunakan, dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa pada kelas eksperimen yang

dikenai pembelajaran TGT pendekatan PMRI konservasi budaya permainan tradisional daerah lebih

dari kemampuan berpikir kreatif siswa pada kelas kontrol yang dikenai pembelajaran ekspositori.

Untuk pengujian hipotesis 3, dilakukan uji proporsi untuk mengetahui tingkat berpikir kreatif siswa

kelas eksperimen. Hasil uji proporsi menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelas eksperimen pada

aspek kemampuan berpikir kreatif dapat dikategorikan dalam tingkat tinggi, yaitu siswa yang

memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 80 mencapai 80% atau lebih. Hasil penelitian ini sesuai

dengan pendapat (Wijaya, 2012) bahwa kemampuan berfikir kritis dapat dibangun melalui

pendidikan matematika realistik (PMRI) dan bahwa norma sosiomatematik dapat berkembang saat

siswa melakukan permainan tradisional budaya daerah.Hasil penelitian ini juga sesuai pendapat

Slavin (2005) bahwa model pembelajaran TGT dapat meningkatkan prestasi belajar siswa,

memperbaiki self-esteem, mengembangkan keterampilan sosial dan kesetiakawanan, menciptakan

keceriaan dan lingkungan yang pro-sosial sehingga akan meningkatkan kemampuan berfikir kreatif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penerapan model pembelajaran Team Game Tournament (TGT)

dengan pendekatan PMRI pada kemampuan berpikir kreatif siswa kelas VII SMP Negeri 1 Karangawen

tahun pelajaran 2012/2013 diperoleh simpulan sebagai berikut, (1) Kemampuan berpikir kreatif siswa

pada materi operasi bilangan bulat yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan model

pembelajaran TGT pendekatan PMRI konservasi budaya permainan tradisional daerah telah

mencapai ketuntasan klasikal, (2) Rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi operasi

bilangan bulat yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran TGT

pendekatan PMRI konservasi budaya permainan tradisional lebih dari kemampuan berpikir kreatif

siswa pada kelompok kontrol yang memperoleh pembelajaran ekspositori, (3) Kemampuan berpikir

kreatif siswa pada materi operasi bilangan bulat yang memperoleh pembelajaran dengan

menggunakan model pembelajaran TGT pendekatan PMRI konservasi budaya permainan tradisional

daerah dapat dikategorikan dalam kemampuan berpikir kreatif tingkat tinggi, (4) Kualitas

pembelajaran pada pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Team Game

Tournament (TGT) pendekatan PMRI konservasi budaya permainan tradisional daerah pada materi

bilangan bulat dapat dikategorikan dalam kategori baik.(5) Dari simpulan (1) sampai dengan (4)

disimpulkan bahwa model pembelajaran TGT pendekatan PMRI konservasi budaya permainan

tradisional daerah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMP.
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