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ABSTRAK 

Rahmawati, Dini. 2016. Analisis Kemampuan Mathematical Creativity Siswa 

SMP Kelas VII Melalui Penerapan Pembelajaran PBL dengan Strategi REACT. 

Skripsi, Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Drs Amin Suyitno, M.Pd dan 

Pembimbing Pendamping Bambang Eko Susilo, S.Pd, M.Pd 

 

Kata kunci: Mathematical Creativity, PBL, REACT 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran atau 

terdeskripsikannya kemampuan mathematical creativity siswa SMP kelas VII 

melalui penerapan pembelajaran matematika PBL dengan strategi REACT. 

Langkah-langkah dalam pembelajaran model PBL adalah (1) siswa diberikan 

masalah yang harus dipecahkan yang algoritma belum diberikan kepada siswa, (2) 

siswa menginterpretasi masalah, (3) siswa mengumpulkan informasi yang 

diperlukan, (4) siswa mengevaluasi alternatif solusi, (5) siswa mempresentasikan 

solusi dari masalah yang diberikan. Strategi REACT merupakan strategi 

pembelajaran kontekstual terdiri dari 5 strategi yaitu (1) Relating (mengaitkan); 

(2) Experiencing (mengalami); (3) Applying (menerapkan); (4) Cooperating 

(bekerjasama); (5) Transferring (mentransfer). Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 6 orang siswa kelas VII SMP 

Negeri 3 Ungaran. Pemilihan subjek penelitian ini didasari dengan menggunakan 

hasil tes kemampuan mathematical creativity. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah tes kemampuan mathematical creativity dan wawancara. 

Analisis tes kemampuan mathematical creativity mengacu pada empat kriteria 

yaitu fluency, flexibility, originality, dan elaboration. Analisis data dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: tahap reduksi data, tahap penyajian data, 

tahap verifikasi dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) siswa 

ASK memiliki fluency sangat baik, flexibility sangat baik, originality yang baik, 

dan elaboration baik, (2) siswa IFI memiliki fluency sangat baik, flexibility cukup, 

originality kurang, dan elaboration sangat baik, (3) siswa AEP memiliki fluency 

sangat baik, flexibility sangat baik, originality yang cukup, dan elaboration baik, 

(4) siswa FQ memiliki fluency sangat baik, flexibility sangat baik, originality yang 

baik, dan elaboration cukup, (5) siswa ADYA memiliki fluency cukup, flexibility 

cukup, originality cukup, dan elaboration cukup, (6) siswa DAKD fluency sangat 

baik, flexibility sangat kurang, originality sangat kurang, dan elaboration baik. 

Kemampuan mathematical sangat perlu dikembangkan agar siswa dapat 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut setiap 

individu agar dapat menghadapi persaingan dengan individu lain yang menuntut 

kreativitas tinggi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sesuai 

dengan keadaan yang ada sesuai tuntutan menuntut setiap individu agar mampu 

menghadapi persaingan dengan individu lain dengan cara selalu mengembangkan 

kreativitas dan bakatnya. Dalam perkembangannya hal itu menuntut adanya 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dikuasai oleh setiap individu. 

Pengetahuan, sikap, dan keterampilan inilah yang dipelajari dalam pendidikan. 

Dalam perkembangannya pendidikan harus dapat berkembang beriringan 

dengan ilmu pengetahuan dan teknologi karena itulah timbul berbagai masalah 

kompleks yang dihadapi manusia menuntut adanya peningkatan kualitas 

pendidikan menuju ke arah yang lebih baik. Salah satu peningkatan kualitas 

pendidikan yaitu di dalam pendidikan matematika di mana pendidikan 

matematika dituntut agar selalu berkembang untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapi. 

Matematika merupakan salah satu pengetahuan dasar yang dipelajari  

manusia dari berbagai tingkat pendidikan dan berbagai usia yaitu dari pendidikan 

dasar, menengah, dan tinggi serta dipelajari dari muda hingga tua. Selain itu, 

matematika sangat berpengaruh pada manusia pada umumnya dengan adanya 

pengaruh matematika dalam setiap aktivitas manusia. Dalam matematika terdapat
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kemampuan mathematical creativity dimana dalam mengukur kemampuan 

mathematical creativity diberikan soal yang terbuka (open ended). 

Menurut Sumarmo et.al. (2012:18), mathematical creativity sebagai 

kemampuan pemecahan masalah dan berpikir matematik secara deduktif dan 

logis. Menurut Mann (2005:7) kemampuan mathematical creativity meliputi 

kemampuan untuk melihat hubungan baru antara teknik dan bidang aplikasi dan 

membuat asosiasi antara ide-ide yang mungkin tidak berhubungan. Pembahasan 

mathematical creativity lebih ditekankan pada prosesnya, yakni proses berpikir 

kreatif. Oleh karena itu, mathematical creativity dapat diistilahkan sebagai 

berpikir kreatif matematis (Mahmudi, 2010:3). 

Menurut Kim & Cho (2004:4), kriteria mathematical creativity meliputi 

fluency, flexibility, originality, dan elaboration. Fluency mengacu kepada 

keberagaman (bermacam-macam) jawaban masalah yang dibuat siswa dengan 

benar. Flexibility mengacu pada kemampuan siswa untuk memecahkan masalah 

dengan berbagai cara yang berbeda. Originality mengacu pada kemampuan siswa 

menjawab masalah dengan pemikiran sendiri dan menunjukkan sesuatu yang 

unik. Sedangkan elaboration mengacu pada kemampuan siswa untuk memperinci 

jawaban yang diberikan. (Kim & Cho, 2004:7) 

Dalam mengukur kemampuan mathematical creativity hendaknya dengan 

memberikan soal yang open ended. Menurut Takahashi (2008:2), soal terbuka 

adalah soal yang mempunyai banyak solusi atau strategi penyelesaian. Aspek 

keterbukaan dalam soal terbuka dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipe, yaitu: 

(1) terbuka proses penyelesaiannya, yakni soal itu memiliki beragam cara 

penyelesaian, (2) terbuka hasil akhirnya, yakni soal itu memiliki banyak jawab 
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yang benar, dan (3) terbuka pengembangan lanjutannya, yakni ketika siswa telah 

menyelesaikan suatu, selanjutnya mereka dapat mengembangkan soal baru 

dengan mengubah syarat atau kondisi pada soal yang telah diselesaikan 

(Mahmudi, 2008:3). 

Kemampuan mathematical creativity siswa dapat dilatihkan dengan 

pembelajaran yang menuntut siswa untuk melakukan eksplorasi, penemuan dan 

pemecahan masalah. Sehingga model pembelajaran yang diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan mathematical creativity adalah model Problem Based 

Learning (PBL). Dalam pembelajaran PBL, masalah menjadi fokusnya yang 

artinya masalah diberikan awal pembelajaran dan harus diselesaikan. Masalah 

tersebut disajikan hingga siswa perlu menginterpretasikan masalah, 

mengumpulkan informasi yang diperlukan, mengevaluasi alternatif solusi dan 

mempresentasikan solusi dari masalah yang diberikan guru. Dengan adanya 

proses mempresentasikan solusi dari masalah yang diberikan guru, dapat 

menuntut siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran, memiliki kesempatan 

untuk menemukan dan menerapkan ide mereka sendiri dalam memecahkan 

masalah sehingga dapat mengembangkan kemampuan mathematical creativity 

siswa. 

Selain dengan PBL, kemampuan mathematical creativity siswa juga 

diharapkan dapat ditingkatkan melalui strategi pembelajaran REACT. Strategi 

REACT merupakan salah satu strategi pembelajaran kontekstual yang memberikan 

ruang gerak dengan membangun pengetahuan yang terdiri dari lima tahapan yaitu 

(1) Relating (mengaitkan); (2) Experiencing (mengalami); (3) Applying 

(menerapkan); (4) Cooperating (bekerjasama); (5) Transferring (mentransfer). 
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Dengan strategi REACT kemampuan mathematical creativity siswa diharapkan 

akan meningkat salah satunya dengan tahap Cooperating dapat meningkatkan 

fluency, flexibility, dan elaboration siswa karena dengan adanya Cooperating 

siswa dalam kelompok berdiskusi, dengan berdiskusi terjadi pertukaran ide antar 

siswa mengenai pemecahan suatu masalah yang diberikan oleh guru maka akan 

meningkatkan fluency, flexibility, dan elaboration siswa dalam mengerjakannya. 

Tahap Transferring dapat meningkatkan kriteria originality karena dengan 

Transferring siswa belajar menggunakan penyelesaian masalah yang telah 

dilakukan secara kelompok digunakan dalam penyelesaian kuis yang akan 

diberikan pada akhir pembelajaran, pengerjaan kuis ini dilakukan secara individu 

sehingga muncullah ide-ide dalam pengerjaan kuis yang berbeda-beda. Sedangkan 

pada tahap Experiencing dapat meningkatkan  fluency, flexibility, elaboration, 

originality siswa karena melalui tahap Experiencing siswa melakukan eksplorasi 

dan penemuan dengan pemikiran sendiri. 

Penerapan strategi REACT dalam pembelajaran memungkinkan siswa 

untuk tahu manfaat dari materi yang dipelajari bagi kehidupannya, aktif dalam 

kegiatan-kegiatan pembelajaran, menemukan sendiri konsep-konsep yang telah 

dipelajari tanpa harus tergantung pada guru, mampu memecahkan masalah-

masalah yang berkaitan dengan konsep yang dipelajari, mampu bekerja sama 

dengan siswa lain, dan berani untuk mengemukakan pendapat. Dengan hal 

tersebut, siswa lebih tertantang untuk belajar dan berusaha menyelesaikan semua 

permasalahan matematika yang ditemui.  

Berdasarkan wawancara dengan salah satu guru Matematika yang bernama 

Bapak Amir Fahrudi, S.Pd,M.Pd di SMP Negeri 3 Ungaran pada hari Selasa 
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tanggal 26 Januari 2016, pembelajaran matematika sudah baik, dengan adanya 

pembelajaran PBL di SMP Negeri 3 Ungaran saat menggunakan kurikulum 2013 

pada semester 1 tahun ajaran 2014/2015 namun setelah itu SMP Negeri 3 Ungaran 

kembali menggunakan kurikulum KTSP. Sedangkan pembelajaran dengan strategi 

REACT belum pernah dilaksanakan di sekolah tersebut. Selanjutnya, diperoleh 

data bahwa kemampuan mathematical creativity siswa sudah baik tetapi masih 

perlu ditingkatkan karena sebagian siswa cenderung masih mengerjakan soal 

dengan cara yang diajarkan oleh guru di dalam kelas dan siswa cenderung 

diberikan soal yang tertutup dalam pembelajaran. Saat pembelajaran matematika 

dilaksanakan ditemukan kendala antara lain kemampuan materi prasyarat anak 

masih kurang, kemampuan anak dalam memahami materi masih kurang. 

Selanjutnya ditemukan pula siswa yang cepat merespon permasalahan matematika 

yang diberikan dan kurang berpikir secara mendalam sehingga cenderung 

jawaban yang diberikan salah tetapi ada pula ada siswa yang lambat dalam 

merespon dan jawaban yang diberikan cenderung benar. Penelitian ini mengkaji 

materi segiempat karena materi segiempat materi yang diajarkan pada siswa kelas 

VII semester genap. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti melakukan penelitian 

terkait “ Analisis Kemampuan Mathematical Creativity Siswa SMP Kelas VII 

Melalui Penerapan Pembelajaran Matematika PBL dengan Strategi REACT”. 

1.2 Fokus Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 3 Ungaran kelas VIIA melalui 

pembelajaran PBL digabungkan dengan strategi REACT. Selain itu fokus 

penelitian ini tentang kemampuan mathematical creativity yang berdasarkan 
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kriteria yaitu (1) fluency, (2) flexibility, (3) originality, (4) elaboration. (Kim & 

Cho, 2004:4) 

1.3 Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Subjek penelitian ini adalah enam siswa kelas VIIA SMP Negeri 3 Ungaran. 

2. Kompetensi Dasar yang diberikan dan diujikan adalah menghitung keliling 

dan luas bangun segitiga dan segiempat serta menggunakannya dalam 

pemecahan masalah. 

3. Materi pokok yang diberikan dan diujikan adalah bangun datar segiempat. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Bagaimana deskripsi kemampuan mathematical creativity siswa SMP kelas VII 

melalui penerapan pembelajaran matematika PBL dengan strategi REACT? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk memperoleh gambaran/terdeskripsikannya kemampuan 

mathematical creativity siswa SMP kelas VII melalui penerapan pembelajaran 

matematika PBL dengan strategi REACT. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara 

lain sebagai berikut. 
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1. Bagi Siswa 

1) Memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna sehingga siswa 

lebih menguasai materi. 

2) Melatih kemampuan mathematical creativity siswa dengan pembelajaran 

Problem Based Learning dengan strategi REACT. 

2. Bagi Guru 

1) Memberikan informasi kepada guru dalam memahami siswa yang 

mempunyai kemampuan mathematical creativity yang baik. 

2) Memberikan sumbangan informasi yang dapat dipertimbangkan dalam 

mencapai prestasi belajar. 

3) Memotivasi guru untuk melakukan pembelajaran yang lebih bervariasi. 

3. Bagi Sekolah 

1) Memberikan informasi mengenai model dan strategi pembelajaran yang 

dapat dijadikan bahan referensi dalam pembelajaran matematika. 

2) Memberikan masukan kepada pihak sekolah  mengenai model dan strategi 

pembelajaran yang baik sebagai usaha perbaikan pembelajaran di sekolah. 

4. Bagi Peneliti 

1) Sebagai pengalaman untuk peningkatan kualitas mengajar ke depan. 

2) Memperoleh bekal tambahan untuk menjadi guru matematika.  

3) Sebagai sarana untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman tentang 

kemampuan mathematical creativity. 
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1.7 Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi perbedaan pemahaman mengenai istilah-istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka beberapa istilah yang perlu didefinisikan, 

meliputi sebagai berikut. 

1.7.1 Kemampuan Mathematical Creativity 

Menurut Kim & Cho (2004:3), mathematical creativity merupakan 

kemampuan sesorang untuk dapat menghasilkan berbagai solusi untuk masalah 

matematika. Terdapat empat kriteria untuk mengukur kemampuan mathematical 

creativity yaitu (1) fluency, (2) flexibility, (3) originality, (4) elaboration. 

1.7.2 Analisis Kemampuan Mathematical Creativity 

Analisis Kemampuan Mathematical Creativity dilakukan berdasarkan 

hasil wawancara dan tes Kemampuan Mathematical Creativity  yang dilakukan 

oleh peneliti. 

1.7.3 Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran matematika yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah 

pembelajaran matematika dengan model pembelajaran  Problem Based Learning 

dipadukan dengan strategi REACT. 

1.7.4 Model PBL (Problem Based Learning) 

Model Problem Based Learning (PBL) merupakan model pembelajaran 

yang memberikan suatu permasalahan kepada siswanya sehingga merancang 

siswa untuk belajar. Strategi dalam model pembelajaran PBL yaitu: (1) 

permasalahan sebagai tujuan, (2) permasalahan sebagai penjajakan materi, (3) 

permasalahan sebagai contoh, (4) permasalahan sebagai bagian yang tak 

terpisahkan dari proses, (5) permasalahan sebagai stimulus aktivitas autentik. 
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Langkah-langkah dalam pembelajaran model PBL adalah (1) siswa diberikan 

masalah yang harus dipecahkan yang algoritma belum diberikan kepada siswa, (2) 

siswa menginterpretasi masalah, (3) siswa mengumpulkan informasi yang 

diperlukan, (4) siswa mengevaluasi alternatif solusi, (5) siswa mempresentasikan 

solusi dari masalah yang diberikan (Kemendikbud, 2013:13). 

1.7.5 Strategi REACT 

Cord mengemukakan sebagaimana dikutip oleh Fauziah (2010:2) strategi 

REACT merupakan strategi pembelajaran kontekstual terdiri dari 5 strategi yaitu 

(1) Relating (mengaitkan); (2) Experiencing (mengalami); (3) Applying 

(menerapkan); (4) Cooperating (bekerjasama); (5) Transferring (mentransfer). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Belajar 

Menurut Rifa'i & Anni (2012:66), belajar merupakan perubahan disposisi 

atau kecakapan manusia yang berlangsung selama periode waktu tertentu, dan 

perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses pertumbuhan.  

Menurut Suherman et. al. (2003:7), belajar merupakan proses perubahan 

tingkah laku individu yang relatif tetap sebagai hasil pengalaman. Menurut 

konsep sosiologi, belajar merupakan jantung dari proses sosialisasi. Hal ini, 

menandakan bahwa dalam belajar terjadi interaksi antara si pembelajar dengan 

orang yang mengajar atau dalam lingkungan sekolah antara guru dan siswa 

haruslah terjalin komunikasi dan hubungan yang baik sehingga dapat 

menghasilkan hasil belajar yang optimal. 

Jadi belajar adalah proses perubahan tingkah laku individu yang relatif 

tetap sebagai hasil pengalaman tetapi perubahan tingkah laku tersebut tidak 

berasal dari proses pertumbuhan. 

Beberapa unsur penting dalam belajar adalah sebagai berikut (Rifa'i & 

Anni, 2012:68). 

1. Siswa. Istilah siswa dapat diartikan sebagai siswa, warga belajar, dan peserta 

pelatihan yang sedang melakukan kegiatan belajar. Siswa memiliki organ 
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penginderaan yang digunakan untuk menangkap rangsangan, otak yang 

digunakan untuk mentransformasikan hasil penginderaan ke dalam memori 

yang kompleks, dan syaraf atau otot yang digunakan untuk menampilkan 

kinerja yang menunjukkan apa yang telah dipelajari. Dalam proses belajar, 

rangsangan (stimulus) yang diterima oleh siswa diorganisir di dalam syaraf, 

dan ada beberapa rangsangan yang disimpan di dalam memori. Kemudian 

memori tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan yang dapat diamati seperti 

gerakan syaraf dan otot dalam merespon stimulus. 

2. Rangsangan (stimulus). Peristiwa yang merangsang penginderaan siswa 

disebut stimulus. Banyak stimulus yang berada di lingkungan seseorang. 

Suara, sinar, warna, panas, dingin, tanaman, gedung, dan orang adalah 

stimulus yang selalu berada dilingkungan seseorang. Agar siswa mampu 

belajar optimal, ia harus memfokuskan pada stimulus tertentu yang diminati. 

3. Memori. Memori yang ada pada siswa berisi berbagai kemampuan yang 

berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari kegiatan 

belajar sebelumnya. 

4. Respon. Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut respon. 

Siswa yang sedang mengamati stimulus akan mendorong memori memberikan 

respon terhadap stimulus tersebut. Respon dalam siswa diamati pada akhir 

proses belajar yang disebut dengan perubahan perilaku atau perubahan kinerja 

(performance). 

2.1.2 Pembelajaran Matematika 

Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang memiliki peranan 

penting dalam dunia pendidikan. Matematika dipelajari siswa agar dapat 
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membantu siswa agar lebih tertata nalarnya, terbentuk kepribadiannya serta 

terampil menggunakan matematika dan penalarannya dalam kehidupannya kelak. 

Menurut GBPP (Garis-garis Besar Program Pengajaran) sebagaimana 

dikutip oleh Suherman et.al. (2003:58), tujuan umum diberikannya matematika 

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi dua hal yaitu: 

1. mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaaan di 

dalam kehidupan dan di dunia yang selalu berkembang, melalui latihan 

bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, 

efektif, dan efisien, 

2. mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola pikir 

matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam mempelajari berbagai 

ilmu pengetahuan. 

Menurut Suherman et.al. (2003:68), pembelajaran matematika di sekolah 

tidak dapat terlepas dari sifat-sifat matematika yang abstrak dan sifat 

perkembangan intelektual siswa yang diajar, maka terdapat sifat atau karakteristik 

pembelajaran matematika sebagai berikut. 

1. Pembelajaran matematika adalah berjenjang (bertahap). 

2. Pembelajaran matematika mengikuti metode spiral. 

3. Pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif. 

4. Pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi. 

2.1.3 Kemampuan Mathematical Creativity  

Runco menjelaskan bahwa creativity sebagai gagasan yang beranekaragam 

yang melibatkan berpikir divergen dan konvergen, penemuan masalah dan 

pemecahan masalah, ekspresi diri, motivasi intrinsik, sikap kritis, dan 
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kepercayaan diri (Mann, 2005:7). Menurut Mann (2005:7), kemampuan 

mathematical creativity meliputi kemampuan untuk melihat hubungan baru antara 

teknik dan bidang aplikasi dan membuat asosiasi antara ide-ide yang mungkin 

tidak berhubungan. Psikolog Rusia Krutetskii menggolongkan mathematical 

creativity dalam konteks pembentukan masalah (penemuan masalah), penemuan, 

kemandirian, dan orisinalitas. Menurut Kim & Cho (2004:3), mathematical 

creativity merupakan kemampuan yang dapat menghasilkan berbagai solusi untuk 

masalah matematika. Pembahasan mathematical creativity lebih ditekankan pada 

prosesnya, yakni proses berpikir kreatif. Oleh karena itu, mathematical creativity 

dapat diistilahkan sebagai berpikir kreatif matematis (Mahmudi, 2010:3). 

Pentingnya kreativitas dalam matematika (mathematical creativity) 

dikemukakan oleh Mahmudi (2010:3), yang menyatakan bahwa seseorang 

memerlukan dua keterampilan berpikir matematis, yaitu berpikir kreatif yang 

sering diidentikkan dengan intuisi dan kemampuan berpikir logis.  

Menurut Kim & Cho (2004:4), kriteria mathematical creativity meliputi 

fluency, flexibility, originality, dan elaboration. Fluency mengacu kepada 

keberagaman (bermacam-macam) jawaban masalah yang dibuat siswa dengan 

benar. Flexibility mengacu pada kemampuan siswa untuk memecahkan masalah 

dengan berbagai cara yang berbeda. Originality mengacu pada kemampuan siswa 

menjawab masalah dengan pemikiran sendiri dan menunjukkan sesuatu yang 

unik. Sedangkan elaboration mengacu pada kemampuan siswa untuk memperinci 

jawaban yang diberikan.(Kim & Cho, 2014:7). 
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Dalam penelitian ini berdasarkan Kim & Cho (2004), dibuat kriteria 

penskoran tes kemampuan mathematical creativity sebagaimana disajikan dalam 

Tabel 2.1 

Tabel 2.1 Kriteria Penskoran Tes Kemampuan Mathematical Creativity 

No. Aspek yang Diukur Kriteria 
Respon Siswa yang 

Diharapkan 

1 Diberikan soal terbuka 

yang caranya tunggal 

tetapi jawaban benarnya 

banyak (fluency) 

SK 

Tidak menjawab atau menjawab 

dengan lebih dari satu atau lebih 

jawaban tetapi salah. 

K 
Menemukan satu jawaban dan 

benar. 

C 
Menemukan dua jawaban dan 

benar. 

B 
Menemukan tiga jawaban dan 

benar. 

SB 
Menemukan lebih dari tiga 

jawaban dan benar. 

2 Diberikan soal terbuka 

yang jawabannya tunggal 

yang algoritma/cara 

banyak (flexibility) 

  

SK 

Tidak menemukan jawaban 

dengan satu cara atau lebih 

tetapi semuanya salah atau 

kurang rinci. 

K 

Menemukan jawaban hanya 

dengan satu cara dan terdapat 

kekeliruan dalam proses 

perhitungan sehingga hasilnya 

salah. 

C 

Menemukan jawaban dengan 

satu cara, proses perhitungan 

benar dan hasilnya benar 

B 

Menemukan jawaban lebih dari 

satu cara tetapi hasilnya ada 

yang salah karena terdapat 

kekeliruan dari proses 

perhitungan. 

SB 

Menemukan jawaban dengan 

lebih satu cara proses 

perhitungan dan hasilnya benar. 

3 Keaslian (originality) 

  
SK 

Tidak menemukan jawaban atau 

memberikan jawaban tetapi 

salah atau menemukan jawaban 

tidak dengan cara sendiri. 

K 
Menemukan jawaban dengan 

caranya sendiri tetapi proses 
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No. Aspek yang Diukur Kriteria 
Respon Siswa yang 

Diharapkan 

perhitungannya tidak terarah 

atau masih kurang. 

C 

Menemukan jawaban dengan 

caranya sendiri, proses 

perhitungan sudah terarah tetapi 

tidak selesai. 

B 

Menemukan jawaban dengan 

caranya sendiri dengan alasan 

benar, tetapi tidak menunjukkan 

sesuatu yang unik. 

SB 

Menemukan jawaban dengan 

caranya sendiri dengan alasan 

benar dan menunjukkan sesuatu 

yang unik. 

4 Keterperincian 

(elaboration) 

 

SK Tidak menemukan jawaban. 

K 

Menemukan jawaban yang tidak 

diperinci dengan hasil akhir 

salah. 

C 
Menemukan jawaban yang tidak 

diperinci dan hasil akhir benar. 

B 

Menemukan jawaban dengan 

diperinci tetapi melakukan 

kesalahan perhitungan atau 

operasi. 

SB 

Menemukan jawaban dengan 

diperinci dan memperoleh hasil 

akhir yang benar. 

 

Keterangan 

SK : Sangat Kurang B : Baik   C : Cukup 

K : Kurang  SB : Sangat Baik 

2.1.4 Problem Based Learning (PBL) 

Problem Based Learning (PBL) adalah sebuah model atau pendekatan 

pembelajaran yang inovatif, yang menekankan belajar kontekstual melalui 

kegiatan-kegiatan yang kompleks (Purnomo & Dian, 2014:26). Menurut Purnomo 

& Dian (2014:26), PBL merupakan bagian dari proses pembelajaran yang 
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memberikan penekanan kuat pada pemecahan masalah sebagai suatu usaha 

kolaboratif 

Menurut Purnomo & Dian (2014:26) model belajar PBL berpusat pada 

proses relatif berjangka waktu, berfokus pada masalah, unit pembelajaran 

bermakna dengan mengintegrasikan konsep-konsep dari sejumlah komponen 

pengetahuan, atau disiplin, atau lapangan studi. Fokus pembelajaran terletak pada 

konsep-konsep dan prinsip-prinsip inti dari suatu disiplin studi, melibatkan siswa 

dalam investigasi pemecahan masalah dan kegiatan tugas-tugas bermakna yang 

lain, memberi kesempatan pebelajar bekerja secara otonom mengkonstruk 

pengetahuan mereka sendiri, mencapai puncaknya menghasilkan produk nyata. 

Menurut Noer (2011:2), pengajuan masalah matematika merupakan suatu 

aktivitas yang terdiri dari proses mengembangkan masalah yang baru oleh siswa 

berdasarkan sesuatu yang ada dan proses memformulasikan kembali masalah 

matematika dengan kata-kata siswa sendiri berdasarkan situasi yang diberikan. 

Dengan demikian siswa mengajukan masalah mengacu pada situasi yang telah 

disiapkan oleh guru. Menurut MacMath et. al. (2009: 1), komponen kunci dalam 

PBL adalah (1) siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil; (2) pembelajaran 

yang berpusat pada siswa; (3) pendidik berperan sebagai fasilitator; dan (4) 

penggunaan permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai fokus dalam 

pembelajaran. 

Menurut Asikin (2012) ciri-ciri model PBL adalah sebagai berikut. 

a. Pengajuan masalah atau pertanyaan 

Pengaturan pembelajaran berdasarkan masalah berkisar pada masalah atau 

pertanyaan yang penting bagi siswa maupun masyarakat. 
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b. Keterkaitannya dengan berbagai disiplin ilmu 

Masalah yang diajukan dalam pembelajaran berdasarkan masalah 

hendaknya mengaitkan atau melibatkan berbagai disiplin ilmu. 

c. Penyelidikan yang autentik 

Penyelidikan yang diperlukan dalam pembelajaran berdasarkan masalah 

yang autentik. 

d. Menghasilkan atau memamerkan hasil/karya 

Pada pembelajaran berdasarkan masalah, siswa bertugas menyusun hasil 

penelitiannya dalam bentuk karya (karya tulis atau penyelesaian) dan 

memamerkan hasil karyanya. 

e. Kolaborasi 

Pada pembelajaran PBL, tugas-tugas belajar berupa masalah harus 

diselesaikan bersama-sama antar siswa dengan siswa, baik dalam kelompok kecil 

maupun kelompok besar, dan bersama-sama antar siswa dan guru. 

Menurut Arends seperti yang dikutip dalam Asikin (2012), penerapan 

model PBL terdiri dari lima langkah antara lain sebagai berikut. 

Tabel 2.2 Langkah-langkah Model Problem Based Learning (PBL) 

Langkah-langkah Model 

Problem Based Learning (PBL) 
Kegiatan yang Dilakukan Guru 

1. Orientasi siswa pada masalah. Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran, menjelaskan 

logistik yang dibutuhkan, dan 

memotivasi siswa terlibat dalam 

aktivitas pemecahan masalah. 

2. Mengorganisir siswa dalam 

belajar. 

 Guru membagi siswa dalam 

kelompok 

 Guru membantu siswa dalam 

mendefinisikan dan 

mengorganisir tugas-tugas 

belajar yang berhubungan 

dengan masalah. 
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Langkah-langkah Model 

Problem Based Learning (PBL) 
Kegiatan yang Dilakukan Guru 

3. Membimbing penyelidikan 

individual dan kelompok. 

Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang 

sesuai, melaksanakan eksperimen 

dan penyelidikan untuk 

mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah. 

4. Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya. 

Guru membantu siswa dalam 

merencanakan dan menyiapkan 

karya yang sesuai seperti laporan, 

video, dan model dan membantu 

mereka membagi tugas dengan 

temannya. 

5. Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah. 

Guru membantu siswa untuk 

melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap penyelidikan mereka 

dan proses yang digunakan. 

Menurut Pradnyana et.al. (2013:3), beberapa keunggulan pembelajaran 

PBL antara lain: (1) pembelajaran dengan PBL merupakan teknik yang cukup baik 

dalam memahami isi pelajaran; (2) dapat menantang kemampuan siswa serta 

memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa; (3) dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran; (4) dapat membantu 

siswa untuk mentransfer pengetahuan untuk memahami masalah dalam kehidupan 

nyata; (5) dapat membantu siswa mengembangkan pengetahuan barunya dan 

bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. 

2.1.5 Strategi REACT 

Menurut Fauziah (2010:2), pendekatan kontekstual adalah suatu 

pendekatan yang memungkinkan terjadinya proses belajar dan di dalamnya siswa 

dimungkinkan menerapkan pemahaman serta kemampuan akademik siswa dalam 

berbagai variasi konteks di dalam maupun di luar kelas, untuk menyelesaikan 

permasalahan nyata atau yang disimulasikan, baik secara sendiri-sendiri maupun 

berkelompok. Proses belajar yang diciptakan melalui pendekatan ini biasanya 
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bercirikan beberapa hal berikut: berbasis masalah, self-regulated, muncul dalam 

berbagai variasi konteks melibatkan kelompok belajar, dan responsif terhadap 

perbedaan kebutuhan serta minat siswa. 

Strategi REACT merupakan strategi pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual yang ditemukan oleh Center of Occupational Research and 

Development (CORD). Menurut CORD sebagaimana dikutip oleh Ultay 

(2011:234), strategi REACT terdiri dari lima tahap yaitu Relating (mengaitkan), 

Experiencing (mengalami), Applying (menerapkan), Cooperating (bekerjasama), 

Transferring (mentransfer). Melalui tahap-tahap tersebut, strategi REACT 

berpotensi dapat meningkatkan kemampuan Mathematical Creativity dan 

meningkatkan pemahaman siswa. 

Tabel 2.3 Strategi REACT dan Deskripsi dari Tahapannya 

Komponen REACT Deskripsi 

Relating Belajar dalam konteks pengalaman hidup 

seseorang atau pengetahuan yang sudah ada 

sebelumnya. 

Experiencing Belajar dengan melakukan atau melalui 

eksplorasi, penemuan, dan penciptaan. 

Applying Belajar dengan menempatkan konsep untuk 

digunakan. 

Cooperating Belajar dalam konteks berbagi, merespons, 

dan berkomunikasi dengan siswa lain. 

Transferring Menggunakan pengetahuan dalam konteks 

baru atau ide situasi yang belum tercakup 

dalam kelas. 

(Ultay, 2011:234) 

Menurut Ultay (2011: 235), strategi REACT  dapat diterapkan dalam 

pengajaran berbasis konteks dapat berhasil apabila: (1) ketika proyek dan kegiatan 

yang dipilih yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa, (2) ketika 

siswa termotivasi untuk mendapatkan data yang diperlukan, (3) ketika siswa 
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mendapatkan kesempatan menerapkan pengetahuan, (4) ketika siswa belajar 

secara kooperatif, (5) ketika siswa dibantu untuk menemukan koneksi yang 

memungkinkan mereka untuk mentransfer pengetahuan dari suatu konteks ke 

yang lain. 

Penerapan strategi REACT dalam pembelajaran memungkinkan siswa 

untuk tahu manfaat dari materi yang dipelajari bagi kehidupannya, aktif dalam 

kegiatan-kegiatan pembelajaran, menemukan sendiri konsep-konsep yang telah 

dipelajari tanpa harus tergantung pada guru, mampu memecahkan masalah-

masalah yang berkaitan dengan konsep yang dipelajari, mampu bekerja sama 

dengan siswa lain, dan berani untuk mengemukakan pendapat. Dengan hal 

tersebut, siswa lebih tertantang untuk belajar dan berusaha menyelesaikan semua 

permasalahan matematika yang ditemui.  

2.1.6 Problem Based Learning (PBL) dengan Strategi REACT 

Problem Based Learning (PBL) adalah sebuah model atau pendekatan 

pembelajaran yang inovatif, yang menekankan belajar kontekstual melalui 

kegiatan-kegiatan yang kompleks (Purnomo & Dian, 2014:26). Strategi REACT 

merupakan strategi pembelajaran dengan pendekatan kontekstual yang ditemukan 

oleh Center of Occupational Research and Development (CORD). Menurut 

CORD (Ultay, 2011:234), strategi REACT terdiri dari lima tahap yaitu Relating 

(mengaitkan), Experiencing (mengalami), Applying (menerapkan), Cooperating 

(bekerjasama), Transferring (mentransfer). 
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Tabel 2.4 Langkah Model Pembelajaran PBL dengan Strategi REACT 

Langkah Kegiatan Guru 

Orientasi 

Masalah 

1. Menginformasikan tujuan pembelajaran. 

2. Menciptakan lingkungan kelas yang 

memungkinkan terjadi pertukaran ide yang 

tebuka. (Relating) 

3. Mengarahkan kepada pertanyaan atau 

masalah. 

4. Mendorong siswa mengekspresikan ide-ide 

secara terbuka. 

 

Mengorganisasi-

kan siswa untuk 

belajar 

 

1. Membantu siswa dalam menemukan konsep 

berdasarkan masalah. (Experiencing) 

2. Mendorong keterbukaan, proses-proses 

demokrasi dan cara belajar siswa aktif. 

3. Menguji pemahaman siswa atas konsep yang 

ditemukan. 

 

Membantu 

menyelidiki 

secara mandiri 

dan kelompok 

1. Memberi kemudahan pengerjaan siswa dalam 

mengerjakan atau menyelesaikan masalah. 

2. Mendorong kerja sama dan penyelesaian 

tugas-tugas. (Cooperating) 

3. Mendorong dialog dan diskusi dengan teman. 

4. Membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas-tugas belajar yang 

berkaitan dengan masalah. 

5. Membantu siswa merumuskan hipotesis. 

6. Membantu siswa dalam memberikan solusi. 

Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

1. Membimbing siswa dalam mengerjakan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) (Applying) 

2. Membimbing siswa dalam menyajikan hasil 

karya. 

Menganalisis dan 

mengevaluasi 

hasil pemecahan 

masalah 

1. Membantu siswa mengkaji ulang hasil 

pemecahan masalah.  

2. Memotivasi siswa agar terlibat dalam 

pemecahan masalah. 

3. Mengevaluasi materi. (Transferring) 

 

2.1.7 Teori Belajar yang Mendukung 

2.1.7.1 Teori Bruner 

Jerome Bruner menyatakan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil 

jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur 
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yang terbuat dalam pokok bahasan yang diajarkan, disamping hubungan yang 

terkait antara konsep-konsep dan struktur-struktur (Suherman et. al., 2003:43). 

Menurut Bruner dalam proses belajar anak sebaiknya diberi kesempatan untuk 

memanipulasi benda-benda (alat peraga). Melalui alat peraga yang diteliti, anak 

akan melihat langsung bagaimana keteraturan dan pola struktur yang terdapat 

dalam benda yang sedang diperhatikannya itu. Keteraturan tersebut kemudian 

oleh anak dihubungkan dengan keterangan intuitif yang telah melekat pada 

dirinya. 

Menurut Rifa’i & Anni (2012:36) enam hal penyusun teori Bruner, yaitu 

sebagai berikut. 

a) Perkembangan intelektual ditandai oleh meningkatnya variasi respon terhadap 

stimulus. 

b) Pertumbuhan tergantung pada perkembangan intelektual dan sistem 

pengolahan informasi yang dapat menggambarkan realita. 

c) Perkembangan intelektual memerlukan peningkatan kecakapan untuk 

mengatakan pada dirinya sendiri dan orang lain melalui kata-kata atau simbol. 

d) Interaksi antara guru dengan siswa adalah penting bagi perkembangan 

kognitif. 

e) Bahasa menjadi kunci perkembangan kognitif. 

f) Pertumbuhan kognitif ditandai oleh semakin meningkatnya kemampuan 

menyelesaikan berbagai alternatif secara simultan, melakukan berbagai 

kegiatan secara bersamaan, dan mengalokasikan perhatian secara runtut pada 

berbagai situasi tertentu. 
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Bruner mengemukakan sebagaimana dikutip Suherman et. al. (2003:44) 

bahwa dalam proses belajar anak melewati 3 tahap, yaitu sebagai berikut. 

a) Tahap enaktif 

Dalam tahap ini anak secara langsung terlihat dalam memanipulasi 

(mengotak-atik) objek. 

b) Tahap ikonik 

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan anak berhubungan dengan mental, 

yang merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasinya. Anak 

tidak langsung memanipulasi objek seperti yang dilakukan siswa dalam tahap 

enaktif. 

c) Tahap simbolik 

Dalam tahap ini anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang 

objek tertentu. Anak tidak lagi terikat dengan objek-objek pada tahap 

sebelumnya. Siswa pada tahap ini sudah mampu menggunakan notasi tanpa 

ketergantungan terhadap objek riil. 

Menurut Rifa’i & Anni (2012:38) beberapa implikasi pembelajaran yang 

diperoleh dari temuan tentang perkembangan kognitif antara lain sebagai berikut. 

1. Anak memiliki cara berpikir yang berbeda dengan orang dewasa. Guru perlu 

memperlihatkan fenomena atau masalah kepada anak. 

2. Pengalaman baru yang berinteraksi dengan struktur kognitif dapat menarik 

minat dan mengembangkan pemahaman anak. 

Hubungan teori belajar Bruner dengan penelitian ini adalah dalam 

pembelajaran disertai dengan interaksi antara guru dan siswa sehingga tujuan 
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pembelajaran dapat tercapai melalui model pembelajaran PBL dengan strategi 

REACT. 

2.1.7.2 Teori Piaget 

Selama setengah abad, Jean Piaget merancang model yang 

menggambarkan bagaimana manusia bisa membuat pikiran dunia mereka dengan 

mengumpulkan dan mengorganisir informasi. Teorinya menekankan sejumlah 

tahap yang berbeda melalui berbagai tahap untuk mengembangkan proses berpikir 

dewasa (Woolfolk, 1984:46). 

Selanjutnya Piaget mengemukakan tentang perkembangan kognitif yang 

dialami oleh setiap individu secara lebih rinci, dan mulai dari bayi hingga dewasa. 

Teori ini disusun berdasarkan studi klinis terhadap anak-anak dari berbagai usia 

golongan menengah di Swiss. Kesimpulannya adalah bahwa pola berpikir anak 

tidak sama dengan pola berpikir orang dewasa. Tahap perkembangan kognitif atau 

taraf kemampuan berpikir seorang individu sesuai dengan usianya. Makin seorang 

individu dewasa makin meningkat pula kemampuan berpikirnya. 

Menurut Piaget, struktur kognitif yang dimiliki seseorang itu karena proses 

asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses mendapatkan informasi dan 

pengalaman baru yang langsung menyatu dengan struktur mental yang sudah 

dimiliki seseorang sedangkan akomodasi adalah proses menstrukturkan kembali 

mental sebagai akibat adanya informasi dan pengalaman baru (Hudojo, 1988:47). 

Berdasarkan hasil penelitiannya, Piaget sebagaimana dikutip oleh 

Suherman et. al. (2003:37-40), mengemukakan bahwa ada empat tahap 

perkembangan kognitif dari setiap individu yang berkembang secara kronologis, 

yaitu sebagai berikut. 



25 

 

 
 

a) Tahap Sensori Motor (Sensory Motoric Stage), dari lahir sampai umur sekitar 

2 tahun. 

Pada tahap ini, pengalaman diperoleh melalui perbuatan fisik (gerakan 

anggota tubuh) dan sensori (koordinasi alat indra). Perkembangan selanjutnya ia 

mulai berusaha untuk mencari objek yang asalnya terlihat kemudian menghilang 

dari pandangannya, asal perpindahannya terlihat. Akhir dari tahap ini ia mulai 

mencari objek yang hilang bila benda tersebut tidak terlihat dari perpindahannya. 

Pada tahap ini ia mulai mampu untuk melambangkan objek fisik ke dalam simbol-

simbol. 

b) Tahap Pra Operasi (Pre Operasional Stage), dari sekitar umur 2 tahun sampai 

dengan sekitar umur 7 tahun. 

Tahap ini merupakan tahap persiapan untuk pengorganisasian operasi 

konkrit. Pada tahap ini pemikiran anak lebih banyak berdasarkan pada 

pengalaman konkrit daripada pemikiran logis, sehingga jika ia melihat obyek-

obyek yang keliatannya berbeda, maka ia mengatakannya berbeda pula. 

c) Tahap Operasi Konkret (Concrete Operational Stage), dari sekitar umur 7 

tahun sampai dengan sekitar umur 11 tahun. 

Pada tahap ini anak berada pada tahap Sekolah Dasar. Pada tahap ini Guru 

harus mengetahui benar kondisi anak didiknya seperti mengetahui apa yang telah 

dimiliki anak pada tahap ini dan kemampuan apa yang belum dimilikinya. 

Umumnya anak pada tahap ini telah memahami operasi logis dengan adanya 

bantuan benda-benda konkret. 

d) Tahap Operasi Formal (Formal Operation Stage), dari sekitar umur 11 tahun 

dan seterusnya. 
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Tahap operasi formal merupakan tahap akhir dari perkembangan kognitif 

secara kualitas. Pada tahap ini anak sudah mampu melakukan penalaran dengan 

menggunakan hal-hal yang abstrak. 

Menurut Rifa’i & Anni (2012:36) ada beberapa implikasi pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru dalam kelas antara lain sebagai berikut. 

1 Kondisi pembelajaran diciptakan dengan nuansa eksplorasi dan penemuan, 

sehingga siswa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan minat 

belajarnya sesuai dengan kemampuan intelektualnya. 

2 Metode pembelajaran yang digunakan hendaknya lebih banyak mengarah 

pada konstruktivisme, yang artinya siswa lebih banyak dihadapkan pada 

problem solving yang lebih menekankan pada persoalan-persoalan aktual yang 

dekat dengan kehidupan mereka, kemudian mereka diminta menyusun 

hipotesis tentang mencari solusinya. 

Dalam penelitian ini, yang berkaitan dengan teori belajar Piaget adalah 

dalam tahapan pembelajaran PBL dengan strategi REACT, siswa menemukan 

konsep sendiri melalui masalah yang diberikan, tahapan anak sesuai dengan 

kognitif anak, dan mengkonstruk pengetahuan baru sesuai dengan pengetahuan 

pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. 

2.1.7.3 Teori Ausubel  

Sebagai pelopor aliraan kognitif, David Ausubel mengemukakan teori 

belajar bermakna (meaningful learning). Menurut Rifa’i & Anni (2012:174), 

belajar bermakna adalah proses mengaitkan informasi baru dengan konsep-konsep 

yang relevan dan terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Belajar dikatakan 

bermakna jika memenuhi prasyarat, yaitu: (1) materi yang akan dipelajari 
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bermakna secara potensial, dan (2) anak yang belajar bertujuan melaksanakan 

belajar bermakna.  

Berdasarkan pandangannya tentang belajar bermakna, maka David 

Ausubel sebagaimana dikutip oleh Rifa’i & Anni (2012:174-175) mengajukan 

empat prinsip pembelajaran antara lain sebagai berikut. 

1. Kerangka cantolan (Advance Organizer). 

Pengatur awal atau bahan pengait dapat digunakan pendidik dalam 

membantu mengaitkan konsep lama dengan konsep baru yang lebih tinggi 

maknanya. 

2. Diferensiasi progresif. 

Dalam proses belajar bermakna perlu ada pengembangan dan elaborasi 

konsep-konsep dengan  proses pembelajaran dari umum ke khusus.  

3. Belajar superordinat. 

Belajar superordinat adalah proses struktur kognitif yang mengalami 

pertumbuhan ke arah diferensiasi. Belajar superordinat akan terjadi bila konsep-

konsep yang telah dipelajari sebelumnya merupakan unsur-unsur dari suatu 

konsep yang lebih luas dan inklusif. 

4. Penyesuaian integratif. 

Pada suatu saat peserta didik kemungkinan akan menghadapi kenyataan 

bahwa dua atau lebih nama konsep digunakan untuk menyatakan konsep yang 

sama atau bila nama yang sama diterapkan pada lebih satu konsep. Untuk 

mengatasinya dengan pengajuan konsep pembelajaran sesuai integratif dengan 

cara materi pelajaran disusun sedemikian rupa, sehingga pendidik dapat 
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menggunakan hirarki-hirarki konseptual ke atas dan ke bawah selama informasi 

disajikan. 

Menurut Ausubel, belajar dikatakan bermakna bila informasi yang akan 

dipelajari siswa disusun sesuai dengan struktur kognitif siswa sehingga siswa 

dapat mengaitkan pengetahuan barunya dengan struktur kognitif yang dimilikinya 

(Hudojo, 1988:62). 

Teori Ausubel yang mengemukan tentang belajar bermakna yang 

mengaitkan informasi-informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki 

oleh siswa sejalan dengan model pembelajaran PBL dengan strategi REACT 

dalam memecahkan suatu permasalahan yang diberikan kepada siswa. Dalam 

proses pemecahan masalah tersebut, perlu adanya pengaitan antara pengetahuan 

sebelumnya yang didapat untuk mendapatkan pengetahuan baru.  

2.1.7.4 Teori Vygotsky 

Menurut Rifa’i & Anni (2012:38) ada tiga konsep yang dikembangkan 

dalam teori Vygotsky antara lain sebagai berikut: (1) keahlian kognitif anak dapat 

dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental; (2) 

kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk diskursus yang 

berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasi aktivitas 

mental; dan (3) kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi 

oleh latar belakang sosiokultural. 

Teori Vygotsky mengandung pandangan bahwa pengetahuan itu 

dipengaruhi situasi dan bersifat kolaboratif, artinya pengetahuan didistribusikan di 

antara orang dan lingkungan, yang mencakup obyek, artifak, alat, buku, dan 

komunitas tempat orang berinteraksi dengan orang lain. Sehingga dapat dikatakan 
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bahwa fungsi kognitif berasal dari situasi sosial. Vygotsky mengemukakan 

beberapa ide tentang zone of proximal developmental (ZPD). 

Zone of proximal developmental (ZPD) adalah serangkaian tugas yang 

terlalu sulit dikuasai anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan 

orang dewasa atau anak yang lebih mampu. Untuk memahami batasan ZPD anak, 

yaitu dengan cara memahami tingkat tanggung jawab atau tugas tambahan yang 

dapat dikerjakan anak dengan bantuan instruktur yang mampu. Diharapkan pasca 

bantuan ini anak ketika melakukan tugas sudah mampu melakukannya tanpa 

bantuan orang lain. Menurut Vygotsky, ZPD menunjukkan akan pentingnya 

pengaruh sosial terutama pengaruh pembelajaran terhadap perkembangan kognitif 

anak. 

Menurut Rifa’i & Anni (2012:40-41) ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan guru ketika menginginkan pembelajaran yang lebih efektif antara 

lain sebagai berikut. 

a. Sebelum mengajar, seorang guru hendaknya dapat memahami ZPD siswa 

batas bawah sehingga bermanfaat untuk menyusun struktur materi 

pembelajaran. 

b. Untuk mengembangkan pembelajaran yang berkomunitas, seorang guru perlu 

memanfaatkan tutor sebaya di dalam kelas. 

c. Dalam pembelajaran, seorang guru hendaknya menggunakan teknik 

scaffolding dengan tujuan siswa dapat belajar atas inisiatifnya sendiri, 

sehingga mereka dapat mencapai keahlian pada batas atas ZPD. 

Berdasarkan uraian di atas, didapatkan kaitan model pembelajaran PBL 

dengan strategi REACT dengan teori belajar Vygotsky adalah dapat dikaitkan 
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dengan diskusi kelompok untuk menyelesaikan masalah yang diberikan melalui 

kegiatan belajar dalam hal interaksi sosial yaitu antara siswa dengan siswa dan 

siswa dengan guru dengan berbagi, merespon, dan berkomunikasi.. 

2.1.8 Soal Terbuka (Open Ended Problem) 

Menurut Takahashi (2008:2), soal terbuka adalah soal yang mempunyai 

banyak solusi atau strategi penyelesaian. Aspek keterbukaan dalam soal terbuka 

dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipe, yaitu: (1) terbuka proses 

penyelesaiannya, yakni soal itu memiliki beragam cara penyelesaian, (2) terbuka 

hasil akhirnya, yakni soal itu memiliki banyak jawab yang benar, dan (3) terbuka 

pengembangan lanjutannya, yakni ketika siswa telah menyelesaikan suatu, 

selanjutnya mereka dapat mengembangkan soal baru dengan mengubah syarat 

atau kondisi pada soal yang telah diselesaikan (Mahmudi, 2008:3). 

Menurut Mahmudi (2008:4), penggunaan soal terbuka dapat menstimulasi 

kreativitas, kemampuan berpikir original, dan inovasi dalam matematika. Menurut 

Mahmudi (2008:4), salah satu tujuan pemberian soal terbuka dalam pembelajaran 

matematika adalah untuk mendorong aktivitas kreatif siswa dalam memecahkan 

masalah. 

Menurut Takahashi (2008:2), terdapat beberapa manfaat dari penggunaan 

soal terbuka dalam pembelajaran matematika, yaitu sebagai berikut. 

1. Siswa menjadi lebih aktif dalam mengekpresikan ide-ide mereka. 

2. Siswa mempunyai kesempatan lebih untuk secara komprehensif menggunakan 

pengetahuan dan keterampilan mereka. 

3. Siswa mempunyai pengalaman yang kaya dalam proses menemukan dan 

menerima persetujuan dari siswa lain terhadap ide-ide mereka. 
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2.1.9 Materi Pokok Segiempat 

Dalam penelitian ini materi pokok matematika untuk mengungkap 

kemampuan mathematical creativity adalah materi segiempat. Segiempat adalah 

bangun datar yang memiliki empat sisi.   

 Standar Kompetensi berkaitan dengan materi segiempat yang diajarkan 

adalah memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

Sedangkan Kompetensi Dasarnya adalah menghitung keliling dan luas bangun 

segitiga dan segiempat serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

Berdasarkan Standar Isi dan Standar Kompetensi Kelas VII SMP, materi 

segiempat merupakan materi yang harus dipelajari dan dikuasai oleh siswa. Siswa 

akan mempelajari materi segiempat diantaranya adalah persegi, persegi panjang, 

jajargenjang, trapesium, belah ketupat. 

2.2 Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan terhadap penelitian ini adalah penelitian Kurniadi 

(2015) tentang analisis kemampuan berpikir kreatif siswa SMP dengan Problem 

Based Learning berbasis Etnomatematika terdapat peningkatan kemampuan 

tingkat berpikir kreatif siswa yang dikenakan model pembelajaran Problem Based 

Learning, terlihat siswa yang dikenai pembelajaran PBL tingkat berpikir 

kreatifnya lebih tinggi dari pada siswa yang dikenai pembelajaran konvensional. 

Penelitian Fortuna (2014) tentang pengaruh strategi REACT terhadap hasil 

belajar matematika ditinjau dari aktivitas belajar siswa kelas V SD diperoleh hasil 

belajar siswa dengan strategi REACT lebih tinggi daripada siswa yang 

dibelajarkan dengan strategi pembelajaran langsung. 
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Penelitian Kim & Cho (2004) yang berjudul Development of Mathematical 

Creative Problem Solving Ability Test for Identification of the Gifted in Math 

diperoleh tes kemampuan mathematical creativity sangat dianjurkan dapat 

diperkenalkan di sekolah karena dapat mempengaruhi mode presentasi dari 

masalah matematika sehingga dapat merangsang siswa berpikir divergen 

matematika dan meningkatkan minat mereka dalam matematika. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Dalam pembelajaran matematika, kemampuan mathematical creativity 

sangat dibutuhkan. Di mana dengan adanya kemampuan mathematical creativity 

dapat melahirkan ide-ide baru sehingga siswa tidak hanya terpaku pada 

penyelesaian soal yang sederhana tetapi penyelesaian soal yang lebih kompleks. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di SMP Negeri 3 Ungaran 

pada tanggal 26 Januari 2016, menunjukkan bahwa kemampuan mathematical 

creativity siswa masih rendah dengan ditemukannya siswa dalam mengerjakan 

soal yang diberikan oleh guru masih menggunakan cara yang diajarkan oleh guru. 

Agar kemampuan mathematical creativity dapat meningkat diperlukan 

pembelajaran PBL (Problem Based Learning) dipadukan dengan strategi REACT. 

Melalui pembelajaran PBL, pada langkah pembelajaran mengembangkan 

dan menyajikan hasil karya dapat meningkatkan kemampuan mathematical 

creativity siswa karena dengan langkah tersebut siswa dituntut dapat 

mengembangkan ide-ide dan gagasan baru dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan yang diberikan oleh guru. Sedangkan melalui strategi pembelajaran 

REACT, pada komponen Experiencing siswa dituntut dapat mengeksplor, 

menciptakan, dan melakukan penemuan ide dalam menyelesaikan masalah yang 
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diberikan oleh guru. Maka dengan adanya perpaduan antara  pembelajaran PBL 

dan strategi pembelajaran REACT diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

mathematical creativity siswa. 

Selanjutnya setelah dilakukan pembelajaran PBL dengan strategi REACT, 

dianalisis kemampuan mathematical creativity siswa kemudian terdeskripsinya 

kemampuan mathematical creativity siswa. 

Sementara kerangka penelitian disajikan pada Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Skema Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

Kemampuan mathematical creativity siswa 

masih rendah 

Model pembelajaran PBL 

melalui langkah PBL yaitu 

mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Strategi REACT melalui 

komponen REACT yaitu 

Experiencing 

Analisis kemampuan mathematical creativity 

siswa 

Terdeskripsinya kemampuan mathematical creativity (keberagaman 

penyelesaian masalah matematika) siswa melalui penerapan 

pembelajaran matematika PBL dengan strategi REACT 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. 

Moleong (2012:6) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain 

secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah (sebagai lawannya eksperimen), di mana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, pangambilan sampel sumber dilakukan secara purposive, teknik 

pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi (Sugiyono, 2010:15). 

Menurut Moleong (2012:8-13) penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri 

antara lain: (1) mempunyai latar ilmiah; (2) peneliti sebagai instrumen utama; (3) 

menggunakan metode kualitatif; (4) analisis data secara induktif; (5) teori dari 

dasar (grounded theory); (6) bersifat deskriptif; (7) lebih mementingkan proses 

daripada hasil; (8) adanya batas yang ditentukan oleh fokus; dan (9) adanya 

kriteria khusus untuk keabsahan data. 
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Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yaitu menggambarkan 

dan mengungkap (to describe and explore) dan menggambarkan dan menjelaskan 

(to describe and explain) (Sukmadinata, 2009:60). Penelitian kualitatif 

menggunakan desain penelitian studi kasus diartikan sebagai penelitian yang 

difokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara 

mendalam, dengan mengabaikan fenomena-fenomena lainnya (Sukmadinata, 

2009:99). Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan 

kemampuan mathematical creativity siswa kelas VII dengan fokus pembelajaran 

matematika dengan model pembelajaran PBL dengan strategi REACT materi luas 

dan keliling segiempat dengan langkah-langkah penelitian sebagai berikut. 

1. Peneliti menentukan fokus penelitian yaitu model pembelajaran PBL 

dengan strategi REACT materi luas dan keliling segiempat. 

2. Peneliti menyusun instrumen penelitian yang meliputi Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) model pembelajaran PBL dengan 

strategi REACT, Tes Kemampuan Mathematical Creativity, Pedoman 

Wawancara, Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa dan Aktivitas Guru. 

3. Peneliti meminta beberapa akademisi (dosen) dan praktisi (guru) untuk 

memvalidasi RPP matematika model pembelajaran PBL dengan strategi 

REACT, Tes Kemampuan Mathematical Creativity, dan Pedoman 

Wawancara. 

4. Peneliti melaksanakan uji coba soal tes kemampuan mathematical 

creativity yang diikuti oleh 30 siswa kelas VIID pada tanggal 17 Maret 

2016. 
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5. Peneliti melaksanakan pembelajaran matematika model pembelajaran PBL 

dengan strategi REACT sesuai RPP pada tanggal 14-28 Maret 2016. Pada 

saat pembelajaran, peneliti meminta pengamat untuk mengamati dan 

memberikan pendapat terhadap aktivitas guru dan aktivitas siswa. 

6. Peneliti menganalisis hasil pengamatan aktivitas guru dan aktivitas siswa 

untuk mengetahui proses pembelajaran model pembelajaran PBL dengan 

strategi REACT dalam upaya mengeksplorasi kemampuan mathematical 

creativity. 

7. Peneliti memberikan Tes Kemampuan Mathematical Creativity kepada 

semua siswa untuk mengetahui kemampuan mathematical creativity pada 

tanggal 31 Maret 2016, serta menganalisis hasil Tes Kemampuan 

Mathematical Creativity siswa untuk mengetahui kemampuan 

mathematical creativity siswa. 

8. Peneliti menentukan subjek penelitian yaitu 6 siswa kelas VIIA SMP 

Negeri 3 Ungaran yang diambil berdasarkan kategori rendah, sedang, 

tinggi dari nilai tes kemampuan mathematical creativity siswa. 

9. Peneliti melaksanakan wawancara pada tanggal 1-2 April 2016 dan 

menganalisis hasil wawancara. 

10. Peneliti menganalisis semua hasil Tes Kemampuan Mathematical 

Creativity dan hasil wawancara untuk memperoleh deskripsi kemampuan 

mathematical creativity siswa. 

11. Peneliti menarik kesimpulan dari penelitian dan memberikan saran 

berdasarkan hasil penelitian. 
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3.2 Latar Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Ungaran, yang beralamatkan 

di Jalan Patimura No. 1A Ungaran. 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah enam siswa kelas VIIA SMP Negeri 3 

Ungaran. Pemilihan subjek penelitian ini berdasarkan hasil nilai tes kemampuan 

mathematical creativity siswa yang dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu 

rendah, sedang, dan tinggi. Langkah-langkah dalam pengelompokkan siswa 

berdasarkan nilai tes kemampuan mathematical creativity yaitu (1) mencari nilai 

rata-rata (mean) dan standar deviasi (SD) nilai tes kemampuan mathematical 

creativity dan (2) menentukan batas-batas kelompok dimana kelompok tinggi 

yaitu semua siswa yang mempunyai skor sebanyak skor rata-rata plus satu standar 

deviasi ke atas, kelompok sedang yaitu semua siswa yang mempunyai skor antara 

-1 SD dan +1 SD, sedangkan kelompok rendah yaitu semua siswa yang 

mempunyai skor -1 SD dan yang kurang dari itu (Arikunto, 2013:299) (3) setiap 

kelompok diambil masing-masing diambil 2 subjek untuk wawancara. 

3.4 Data dan Sumber Data Penelitian 

Data kualitatif dapat dibedakan menjadi 2 yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari subjek penelitian. 

Data ini dapat berupa tes, hasil pengamatan, hasil wawancara yang diperoleh 

melalui wawancara dengan subjek penelitian. Data dapat direkam atau dicatat 

oleh peneliti sendiri. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data ini 

berupa observasi atau pengamatan, dokumen (RPP, foto, hasil pekerjaan siswa) 
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serta hasil wawancara dengan guru yang dipilih peneliti untuk dijadikan subjek 

penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan data sekunder.  

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data 

penelitian adalah sebagai berikut. 

3.5.1 Metode Observasi 

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi dilakukan 

dengan melakukan pengamatan secara teliti menggunakan instrumen yang sengaja 

dirancang untuk mengamati penerapan pembelajaran PBL dengan strategi REACT 

di kelas. Dalam penelitian ini, objek penelitian tersebut adalah aktivitas guru dan 

aktivitas siswa. Observasi ini dilakukan dengan menggunakan lembar pengamatan 

aktivitas guru dalam pembelajaran dengan menggunakan model PBL dengan 

strategi REACT dan lembar pengamatan aktivitas siswa. 

3.5.2 Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Teknik 

dokumentasi pada penelitian ini menggambarkan secara nyata mengenai situasi 

pembelajaran, meliputi RPP, hasil pekerjaan siswa, serta foto pelaksanaan 

pembelajaran di kelas. 

3.5.3 Metode Tes 

Metode tes digunakan untuk memperoleh data tentang kemampuan 

mathematical creativity dengan menggunakan pembelajaran dengan model PBL 

dengan strategi REACT. 
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3.5.4 Metode Wawancara 

Salah satu cara untuk mendapatkan data primer adalah dengan melakukan 

wawancara. Menurut Moleong (2012:186), maksud dari wawancara adalah 

mengkontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, 

tuntunan, dan lain-lain. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

dan menangkap secara langsung seluruh informasi dari subjek penelitian.  

Dalam penelitian ini, tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara 

terbimbing. Wawancara terbimbing yaitu wawancara yang topiknya telah 

direncanakan dalam bagan secara garis besar, kemudian peneliti mengembangkan 

pertanyaan selama wawancara berdasarkan topik yang telah ditentukan. 

Wawancara bersifat investigatif. Wawancara digunakan untuk mengetahui 

kemampuan mathematical creativity siswa dalam model pembelajaran PBL 

dengan strategi REACT. 

Beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan wawancara adalah 

sebagai berikut. 

1. Prosedur wawancara 

2. Pedoman wawancara 

3.6 Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini instrumen penelitiannya ada dua yaitu instrumen 

utama dan instrumen bantu. 

1. Instrumen Utama 

Menurut Sugiyono (2006:306), peneliti merupakan instrumen utama pada 

penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti sebagai human instrument yang 

berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih subjek penelitian sebagai sumber 
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data, melakukan pengumpulan data, analisis data, dan membuat kesimpulan. 

Peneliti sebagai instrumen utama artinya peneliti terlibat secara langsung dalam 

penelitian terutama kehadiran peneliti dalam pengumpulan data harus 

dilaksanakan dalam situasi yang sesungguhnya. 

2. Instrumen Bantu 

Instrumen bantu yang digunakan sebagai alat ukur untuk mendeskripsikan 

kemampuan mathematical creativity yaitu: (1) Instrumen tes kemampuan 

mathematical creativity, (2) Instrumen perangkat pembelajaran, (3) pedoman 

wawancara. Selain itu, diperlukan validasi untuk menentukan apakah instrumen 

tersebut valid atau tidak. 

3.7 Keabsahan Data 

Setelah dianalisis, selanjutnya peneliti memeriksa keabsahan data yang 

telah didapatkan. Keabsahan data menurut Moleong (2012:320-321) adalah 

bahwa setiap keadaan harus memenuhi: (1) mendemonstrasikan nilai yang benar, 

(2) menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, (3) memperbolehkan 

keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan 

kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. Selanjutnya Moleong 

(2012:327), untuk menentukan keabsahan temuan ada beberapa teknik 

pemeriksaan yaitu: (1) perpanjangan keikutsertaan, (2) ketekunan/keajegan 

pengamatan, (3) triangulasi, (4) pengecekan sejawat, (5) kecukupan referensi, (6) 

kajian kasus negatif, dan (7) pengecekan anggota. 

Meskipun terdapat 7 teknik yang dapat digunakan untuk menentukan 

keabsahan data, uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 
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yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2012: 330). Dengan kata 

lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat mengecek kembali temuannya 

dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. 

Untuk itu, maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan antara lain: (1) 

mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan; (2) mengeceknya dengan 

berbagai sumber data; (3) memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan 

kepercayaan data dapat dilakukan. Menurut Dezim sebagaimana dikutip oleh 

Moleong (2012), ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. 

Penelitian ini menggunakan triangulasi dengan metode yang berarti (1) 

pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik 

pengumpulan data, dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data 

dengan metode yang sama. Dalam penelitian ini, triangulasi dengan metode dapat 

dicapai dengan jalan membandingkan data hasil tes dengan data hasil wawancara. 

3.8 Analisis Uji Coba Instrumen Tes 

3.8.1 Validitas 

Menurut Anderson sebagaimana dikutip oleh Arikunto (2013:80) 

mengungkapkan bahwa sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur 

apa yang hendak diukur. Dalam bahasa indonesia “valid” disebut dengan istilah 

“sahih”. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui validitas butir soal, digunakan 

rumus korelasi product moment, sebagai berikut. 

    
 ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
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Keterangan:      : koefisien korelasi antara variabel   dan variabel  , 

  : banyaknya subjek/peserta didik yang diteliti, 

∑  : jumlah skor tiap butir soal, 

∑  : jumlah skor total, 

∑   : jumlah kuadrat skor butir soal, dan  

∑   : jumlah kuadrat skor total. 

(Arikunto, 2013:87). 

Hasil perhitungan     dikonsultasikan pada Tabel kritis   product moment, 

dengan taraf signifikan     . Jika           , maka item tersebut valid. 

3.8.2 Reliabilitas 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes 

dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil tetap. Instrumen yang baik adalah instrumen yang dapat dengan 

ajeg memberikan data yang sesuai dengan kenyataan (Arikunto, 2013:100). 

Dalam penelitian ini, tes berbentuk uraian maka reliabilitas pada penelitian 

ini diukur dengan menggunakan rumus alpha sebagai berikut. 

    (
 

(   )
) (  

∑  
 

  
 ) 

 

Keterangan:     : reliabilitas yang dicari, 

    : banyaknya item, 

  ∑  
  : jumlah varians skor tiap-tiap item, dan 

   
  : varians total. 

Dengan rumus varians (  ): 
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Keterangan: 

  : skor pada belah awal dikurangi skor pada belah akhir, dan 

  : jumlah peserta tes. 

(Arikunto, 2013:122-123) 

Kriteria pengujian reliabilitas tes yaitu nilai     dikonsultasikan dengan 

harga       , jika                maka item tes yang diujicobakan reliabel.  

3.8.3 Tingkat Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan terlalu sukar. 

Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha 

memecahkannya sedangkan soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa 

menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi kerena 

diluar jangkauannya (Arikunto, 2013:222). 

Menurut Arifin (2012: 135), untuk menghitung tingkat kesukaran soal 

yang berbentuk uraian, dapat menggunakan rumus sebagai berikut. 

          
                                   

                   
 

                   
         

                       
 

Berikut ini untuk mengintepretasikan tingkat kesukaran. 

0,00 – 0,30 : soal sukar. 

0,31 – 0,70 : soal sedang. 

0,71 – 1,00 : soal mudah. 
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3.8.4 Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh 

(berkemampuan rendah) (Arikunto, 2013:226). 

Rumus untuk menentukan indeks diskriminasi pada butir soal uraian 

adalah dengan:  

   
     
    

 

Keterangan: 

   = Daya pembeda, 

   = rata-rata skor kelompok atas, 

   = rata-rata skor kelompok bawah, dan 

     = skor maksimal. 

Untuk menentukan kriteria daya pembeda selanjutnya hasil perhitungan 

dicocokkan dengan klasifikasi daya pembeda. Klasifikasi daya pembeda dapat 

dilihat sebagai berikut. 

Klasifikasi daya pembeda: 

0,00 – 0,20 : jelek, 

0,21 – 0,40 : cukup, 

0,41 – 0,70 : baik, dan 

0,71 – 1,00 : sangat baik. 

3.9 Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2010:338), analisis data ini dilakukan dengan tahap-

tahap yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Selain 
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tahap-tahap tersebut, ditambahkan lagi dengan transkip data verbal, validasi 

instrumen tes kemampuan mathematical creativity, validasi perangkat 

pembelajaran, dan validasi instrumen wawancara oleh validator. 

3.9.1 Validasi data 

3.9.1.1 Validasi Data Instrumen Tes Kemampuan Mathematical Creativity 

Instrumen kemampuan mathematical creativity berupa lembar tugas yang 

dikonsultasikan dan divalidasi oleh dua orang ahli, satu orang praktisi. Yang 

dimaksud ahli adalah dosen pendidikan matematika yaitu Bapak Drs. Amin 

Suyitno, M.Pd dan Bapak Bambang Eko Susilo, S.Pd, M.Pd. yang dimaksud 

praktisi adalah guru SMP yaitu Bapak Amir Fahrudi, S.Pd,M.Pd. Pemilihan guru 

dan dosen ini menjadi validator instrumen ini lebih menekankan pada tanggapan 

maupun komentar yang berkaitan dengan kesesuaian materi matematika.  

Validasi diarahkan pada kesesuaian masalah dengan kesesuaian dengan 

komponen kemampuan mathematical creativity, kesesuaian dengan pengukuran 

kemampuan siswa SMP, kesesuaian alokasi waktu dengan beban soal, ejaan dan 

struktur kalimat. Aspek yang dinilai dalam validasi instrumen tes kemampuan 

mathematical creativity dapat dilihat dalam Tabel 3.1 sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Aspek Penilaian Validasi Instrumen Tes Kemampuan  

Mathematical Creativity 

No. Aspek yang Dinilai 

1.  Kesesuaian dengan komponen kemampuan 

mathematical creativity. 

Butir soal sesuai dengan indikator kemampuan 

mathematical creativity. 

2.  Kesesuaian dengan pengukuran kemampuan siswa 

SMP. 

Butir soal sesuai dengan kemampuan siswa SMP. 

3.  Kesesuaian alokasi waktu dengan beban soal. 

Jumlah soal sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia. 
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4.  Ejaan dan struktur kalimat. 

Bahasa yang digunakan dalam instrumen soal kemampuan 

mathematical creativity telah sesuai dengan penulisan 

Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD, 

jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan persepsi 

ganda. 

 

3.9.1.2 Validasi Data Instrumen Perangkat Pembelajaran 

Validasi perangkat pembelajaran bertujuan sebagai rencana dan bahan saat 

berlangsung. Pembelajaran dilakukan secara langsung oleh peneliti sebagai sarana 

untuk mengetahui kemampuan mathematical creativity siswa dan pemecahan 

masalah. Pembelajaran menggunakan PBL dengan strategi REACT. Sebelum 

pembelajaran, perangkat pembelajaran berupa silabus, RPP, penilaian divalidasi 

oleh dua orang dosen yaitu Bapak Drs. Amin Suyitno, M.Pd dan Bapak Bambang 

Eko Susilo, S.Pd, M.Pd. dan satu orang guru SMP Bapak Amir Fahrudi, 

S.Pd,M.Pd supaya dalam pembelajaran berlangsung dapat memperoleh tujuan 

yang diinginkan. 

3.9.1.3 Validasi Data Instrumen Wawancara 

Instrumen wawancara disusun berdasarkan teori-teori proses berpikir yang 

dijadikan pedoman dalam wawancara. Pertanyaan-pertanyaan wawancara disusun 

berdasarkan pada tujuan yang akan dicapai. Wawancara dilakukan kepada semua 

subjek penelitian satu persatu, sehingga peneliti dapat memperoleh data untuk 

dianalisis. Instrumen wawancara yang telah dibuat selanjutnya divalidasi oleh ahli 

yang terdiri dari dua orang. Yang dimaksud ahli dalam hal ini adalah dosen 

pendidikan matematika yaitu Bapak Drs. Amin Suyitno, M.Pd dan Bapak 

Bambang Eko Susilo, S.Pd, M.Pd. Dosen dipilih karena dosen dipandang sebagai 
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pakar dan praktisi yang telah ahli dan berpengalaman dalam mengembangkan 

instrumen penelitian. 

3.9.2 Transkip data verbal 

Data hasil proses wawancara dengan subjek yang akan dianalisis 

terkumpul berbentuk data verbal dan disimpan dalam piranti elektronik berupa 

rekaman audio atau rekaman visual. Untuk memudahkan analisis hasil 

wawancara, maka peneliti melakukan transkip dengan memperhatikan segala 

aspek wawancara yang ada. Transkip akan memberikan data mengenai bagaimana 

kemampuan mathematical creativity siswa dalam menyelesaikan soal terbuka. 

3.9.3 Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu. Reduksi dilakukan agar peneliti mendapatkan gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, 

dan mencarinya jika diperlukan. Semua data yang berhasil dikumpulkan peneliti 

selanjutnya direduksi untuk memperoleh data yang diperlukan dan membuang 

data yang tidak diperlukan. 

3.9.4 Penyajian data 

Setelah reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, bagan alir, dan lain-lain. Melalui 

penyajian data tersebut, maka data akan terorganisir, tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, data tentang 
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perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan hambatan yang dialami oleh subjek 

penelitian akan disajikan dalam bentuk tabel. 

Dengan penyajian data, maka akan mempermudah memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 

Setelah direduksi, data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk tabel. 

3.9.5 Menarik kesimpulan atau verifikasi 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah temuan baru 

yang belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu 

objek yang sebelumnya masih belum jelas setelah diteliti menjadi jelas dan dapat 

berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Hasil yang diperoleh 

dalam seluruh proses analisis selanjutnya disimpulkan secara deskriptif 

komparatif dengan melihat data-data temuan yang ditemukan selama proses 

penelitian. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

 Pada Bab 4 dijawab pertanyaan penelitian yang diajukan pada Bab 1, yaitu 

bagaimana deskripsi kemampuan mathematical creativity siswa SMP kelas VII 

melalui penerapan pembelajaran matematika PBL dengan strategi REACT. 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada penelitian ini, prosedur yang dilaksanakan meliputi validasi, uji coba 

soal, kegiatan pembelajaran di kelas, kegiatan tes kemampuan mathematical 

creativity, pemilihan subjek, dan kegiatan wawancara. Berikut akan dijelaskan 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. 

4.1.1 Hasil Validasi 

Validasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah validasi isi dan 

validasi konstruk. Validasi isi meninjau tentang ketepatan teori-teori yang 

digunakan sebagai bahan rujukan sedangkan validasi konstruk meninjau tentang 

ketepatan dalam susunan tugas seperti butir pertanyaan jelas, dapat dimengerti, 

tidak menimbulkan penafsiran ganda (ambigu), dan benar-benar mengukur 

kemampuan mathematical creativity siswa. Validasi dalam penelitian ini meliputi 

validasi pada instrumen perangkat pembelajaran, tes kemampuan mathematical 

creativity, dan pedoman wawancara. 
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4.1.1.1 Perangkat Pembelajaran 

Validator menuliskan penilaian, saran, dan komentarnya pada lembar 

validasi perangkat pembelajaran. Adapun penilaiannya terdiri dari 5 kategori, 

yaitu: tidak baik (skor 1), kurang baik (skor 2), cukup baik (skor 3), baik (skor 4), 

dan sangat baik (skor 5). Pendeskripsian skor total dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Pendeskripsian Skor Total 

Skor Kategori 

0      50% Tidak Baik 

50%      60% Kurang Baik 

60%      70% Cukup 

70%      80% Baik 

80%      100% Sangat Baik 

 

Data hasil penilaian para ahli untuk masing-masing instrumen dianalisis 

dengan mempertimbangkan saran dan komentar para validator. Nama-nama 

validator perangkat pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.2 Daftar Nama Validator Instrumen Perangkat Pembelajaran 

No. Nama Validator Jabatan 

1. Drs. Amin Suyitno, M.Pd Dosen Unnes 

2. Bambang Eko Susilo, S.Pd, M.Pd. Dosen Unnes 

3. Amir Fahrudi, S.Pd, M.Pd Guru SMPN 3 Ungaran 

 

Penilaian perangkat pembelajaran terdapat 4 aspek yang dinilai meliputi 

perumusan tujuan pembelajaran, isi yang disajikan, bahasa, dan waktu. Pada hal 

aspek penilaian aspek tujuan pembelajaran meliputi kejelasan SK dan KD, 

kesesuaian SK dan KD dengan tujuan pembelajaran, ketepatan penjabaran KD ke 

dalam indikator, kesesuaian indikator dengan tujuan pembelajaran, dan kesesuaian 

indikator dengan tingkat perkembangan siswa. Pada aspek isi meliputi sistematika 

penyusunan RPP, kesesuaian urutan kegiatan pembelajaran Matematika SMP 
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Kelas VII pada materi bangun datar segiempat menggunakan model PBL dengan 

strategi REACT, kesesuaian uraian kegiatan siswa dan guru untuk setiap tahap 

pembelajaran Matematika SMP Kelas VII pada materi bangun datar segiempat 

menggunakan model PBL dengan strategi REACT, kesesuaian uraian kegiatan 

siswa dan guru dalam mendorong kemampuan mathematical creativity siswa, 

kesesuaian materi dalam mendorong kemampuan mathematical creativity aspek 

flexibility, fluency, originality, elaboration, kejelasan skenario pembelajaran 

(tahap-tahap kegiatan pembelajaran: awal, inti, penutup), dan kelengkapan 

instrumen evaluasi (soal, kunci, pedoman penskoran). Pada aspek bahasa meliputi 

penggunaan bahasa sesuai dengan EYD, bahasa yang digunakan komunikatif, dan 

kesederhanaan struktur kalimat. Serta aspek waktu meliputi kesesuaian alokasi 

yang digunakan, rincian waktu untuk setiap tahap pembelajaran, dan ketepatan 

penjabaran KD ke dalam indikator. Validator memberikan penilaian mengacu 4 

aspek tersebut dan hasil penilaian perangkat pembelajaran dapat dilihat pada 

Tabel 4.3 sebagai berikut. 

Tabel 4.3 Hasil Penilaian Perangkat Pembelajaran 

No. Nama Validator Hasil Validasi 

Perangkat 

Pembelajaran 

1 

Hasil Validasi 

Perangkat 

Pembelajaran 

2 

Hasil Validasi 

Perangkat 

Pembelajaran 

3 

1. Amir Fahrudi, S.Pd, 

M.Pd 

72,22% 76,67% 78,89% 

 

Hasil Validasi dari satu validator berada pada rentang 70% - 80% yang 

berarti baik yang berarti instrumen perangkat pembelajaran baik dan dapat 

digunakan. 
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4.1.1.2 Tes Kemampuan Mathematical Creativity 

Tes kemampuan mathematical creativity terdiri dari dua soal. Sebelum 

digunakan, soal matematika tersebut divalidasi oleh dua orang dosen pendidikan 

matematika dan satu orang guru matematika. Validasi diarahkan pada kesesuaian 

dengan komponen kemampuan mathematical creativity, kesesuaian dengan 

pengukuran kemampuan siswa SMP, kesesuaian alokasi waktu dengan beban 

soal, dan ejaan dan struktur kalimat. Nama-nama validator instrumen tes 

kemampuan mathematical creativity dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4 Nama Validator Instrumen Tes Kemampuan Mathematical Creativity 

No. Nama Validator Jabatan 

1. Drs. Amin Suyitno, M.Pd Dosen Unnes 

2. Bambang Eko Susilo, S.Pd, M.Pd. Dosen Unnes 

3. Amir Fahrudi, S.Pd, M.Pd Guru SMPN 3 Ungaran 

 

Pemilihan satu orang guru, yaitu Amir Fahrudi, S.Pd, M.Pd. sebagai 

validator instrumen ini lebih menekankan pada tanggapan maupun komentar yang 

berkaitan dengan kesesuaian konten dan isi materi matematika dengan apa yang 

terdapat dalam standar kelulusan, serta konstruksi kalimat dalam masalah yang 

akan diselesaikan oleh siswa. 

Adapun hasil validasi terhadap instrumen tes kemampuan mathematical 

creativity dari satu validator dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut. 

 

Tabel 4.5 Hasil Validasi Instrumen Tes Kemampuan Mathematical Creativity 

No Aspek Yang Dinilai Validator 

 

1. 
Kesesuaian dengan komponen berpikir kreatif 

Butir soal sesuai dengan indikator kemampuan berpikir 

kreatif 

 

4 
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2. 

 
Kesesuaian dengan pengukuran kemampuan siswa 

SMP 

Butir soal sesuai dengan kognitif siswa SMP 

 

4 

3. Kesesuaian alokasi waktu dengan beban soal 

Jumlah soal sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia 

 

4 

4. Ejaan dan struktur kalimat 

Bahasa yang digunakan dalam instrumen soal 

kemampuan berpikir kreatif telah sesuai dengan kaidah 

penulisan Bahasa Indonesia yang baik dan benar atau 

EYD serta mudah dipahami dan tidak menimbulkan 

persepsi ganda. 

 

3 

 Jumlah 15 

 Total skor 63 

 Rata –rata 3,75 

  

Adapun kriteria penilaiannya terdapat 4 kategori dapat dilihat pada Tabel 

4.6 

Tabel 4.6 Kriteria Penilaian 

Penilaian Kategori 

       Tidak Valid 

       Kurang Valid 

       Valid 

      Sangat Valid 

 

 Berdasarkan hasil validasi terhadap instrumen tes kemampuan 

mathematical creativity satu validator memberikan nilai 4 dalam indikator 

kesesuaian dengan komponen kemampuan mathematical creativity, kesesuaian 

dengan pengukuran kemampuan siswa SMP, kesesuaian alokasi waktu dengan 

beban soal dan memberikan nilai 3 dalam indikator ejaan dan struktur kalimat. 

Waktu yang diberikan peneliti dalam tes kemampuan mathematical creativity 

yaitu 80 menit. Secara umum berdasarkan hasil validasi terhadap instrumen tes 
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kemampuan mathematical creativity dapat disimpulkan bahwa instrumen valid 

dan dapat digunakan dengan revisi kecil. 

4.1.2  Pemilihan Subjek 

Pemilihan subjek dipilih dari siswa kelas VIIA SMP Negeri 3 Ungaran 

berdasarkan nilai tes kemampuan matehmatical creativity siswa. Untuk 

mendapatkan subjek penelitian seperti yang dijelaskan dalam Bab III, dilakukan 

tes kemampuan mathematical creativity untuk mengelompokkan siswa 

berdasarkan kemampuan mathematical creativity-nya. Tes kemampuan 

mathematical creativity di SMP Negeri 3 Ungaran dilaksanakan pada tanggal 31 

Maret 2015. Setelah peneliti mengumpulkan, mengoreksi, menilai, dan merekap 

data hasil tes kemampuan mathematical creativity pada kelas penelitian 

selanjutnya peneliti mengelompokkan siswa berdasarkan hasil tes berpikir kreatif 

tersebut ke dalam 3 kelompok yaitu kelompok tinggi, kelompok sedang, dan 

kelompok rendah sesuai kriteria yang terdapat dalam lampiran. Selanjutnya 

diperoleh data hasil tes kemampuan mathematical creativity pada kelas penelitian 

di SMP Negeri 3 Ungaran dengan pengelompokkannya seperti yang dapat dilihat 

pada Tabel 4.7 berikut. 

Tabel 4.7 Pengelompokkan Siswa Berdasarkan Data Nilai Hasil Tes Kemampuan 

Mathematical Creativity Siswa Kelas VIIA SMP Negeri 3 Ungaran 

No. TINGGI SEDANG RENDAH 

1. IFI AEP DAKD 

2. ASK DSS ADYA 

3. MSYS FMHR AMA 

4. ILAL HSS AL 

5. MHA MFR  

6. ZAP SZM  

7.  SM  
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No. TINGGI SEDANG RENDAH 

8.  DPF  

9.  FQ  

10.  RN  

11.  FHA  

12.  YSD  

13.  NIS  

14.  NRR  

15.  SS  

16.  APR  

17.  AFS  

18.  DCAN  

19.  NSPS  

20.  RIW  

 

Berdasarkan Tabel 4.7 diperoleh 6 siswa termasuk kelompok tinggi, 20 

siswa termasuk kelompok sedang, dan 4 siswa termasuk kategori rendah. Adapun 

data akumulasi pengelompokkan siswa kelas VIIA SMP Negeri 3 Ungaran 

berdasarkan hasil tes kemampuan mathematical creativity dapat dilihat pada 

Tabel 4.8 berikut. 

Tabel 4.8 Data Akumulasi Kemampuan Mathematical Creativity Siswa SMP 

Kelas VIIA SMP Negeri 3 Ungaran 

Kelompok 

Kemampuan 

Mathematical Creativity 

Banyak Persentase (%) 

Tinggi  6 20 

Sedang 20 66,67 

Rendah 4 13,33 

Jumlah 30 100 

 

Setelah didapatkan hasil pengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan 

mathematical creativity, selanjutnya untuk memberikan informasi yang lebih 

dalam maka ditentukan subjek untuk dilakukan wawancara terhadap kemampuan 
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mathematical creativity dengan pertimbangan dapat mengemukakan pendapat dan 

jalan pikirannya secara lisan maupun tulisan dengan jelas. 

Hasil pengelompokkan pada Tabel 4.7 selanjutnya dipilih 2 subjek di tiap 

kelompok tinggi, sedang, dan rendah. Mengacu pada kriteria penskoran tes 

kemampuan Mathematical Creativity. 

Tabel 4.9 Subjek Penelitian Terpilih 

No. Subjek Kelompok 

Tinggi 

Subjek Kelompok 

Sedang 

Subjek Kelompok 

Rendah 

1. ASK AEP ADYA 

2. IFI FQ DAKD 

 

4.1.3 Pembelajaran di Kelas 

Kegiatan pembelajaran dilakukan tiga kali pada kelas VIIA. Siswa pada 

kelas ini berjumlah 30 orang. Pembelajaran dilakukan untuk mengetahui dan 

mengembangkan kemampuan mathematical creativity siswa dengan diberikan 

soal-soal open ended. Pembelajaran pertemuan pertama dilakukan pada tanggal 14 

Maret 2016. Materi yang diajarkan adalah kemampuan mathematical creativity-

nya dalam menyelesaikan masalah materi luas dan keliling persegi dan persegi 

panjang. Pembelajaran pertemuan kedua dilakukan pada tanggal 17 Maret 2016. 

Materi yang diajarkan adalah kemampuan mathematical creativity-nya dalam 

menyelesaikan masalah materi luas dan keliling jajargenjang dan trapesium. 

Pembelajaran pertemuan ketiga dilakukan pada tanggal 28 Maret 2016. Materi 

yang diajarkan adalah kemampuan mathematical creativity-nya dalam 

menyelesaikan masalah materi luas dan keliling belah ketupat. 
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Dalam kegiatan pembelajaran dilakukan pengamatan terhadap peneliti saat 

mengajar dengan model pembelajaran PBL dengan strategi REACT. Pengamatan 

dilakukan dengan menggunakan lembar pengamatan dan RPP. 

4.1.3.1 Analisis Aktivitas Guru dalam Pembelajaran Model PBL dengan 

Strategi REACT 

Data pengamatan pelaksanaan pembelajaran diperoleh peneliti dari 

pengamatan pembelajaran di kelas pada waktu yang telah ditentukan. Dalam 

pengamatan pelaksanaan pembelajaran data yang diamati dari pelaksanaan 

pembelajaran PBL dengan strategi REACT diambil dari pengamatan atau 

observasi kelas, analisis foto pembelajaran yang dilaksanakan oleh subjek 

penelitian. Dalam pengamatan aktivitas guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

terdapat 7 aspek yang diamati yang meliputi kegiatan pendahuluan, fase 1 

orientasi siswa pada masalah, fase 2 mengorganisir siswa dalam belajar, fase 3 

membimbing penyelidikan individu dan kelompok, fase 4 mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya, fase 5 mengevaluasi proses pemecahan masalah, dan 

kegiatan penutup. Aspek kegiatan pendahuluan meliputi memberi salam, 

mengajak berdoa, menanyakan kabar siswa, mengecek kehadiran dan menyiapkan 

siswa untuk mengikuti pembelajaran, menjelaskan tujuan pembelajaran atau 

kompetensi dasar yang akan dicapai, mengingatkan kembali mengenai materi 

prasyarat melalui tanya jawab, memberikan motivasi belajar kepada siswa. Aspek 

fase 1 orientasi siswa pada masalah meliputi memberikan permasalahan 

konstekstual berkaitan dengan materi yang akan diberikan (Relating). Aspek fase 

2 mengorganisir siswa dalam belajar meliputi mengelompokkan siswa dalam 

beberapa kelompok, membagikan Lembar Kerja Siswa, membantu siswa dalam 
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menemukan konsep berdasarkan Lembar Kerja Siswa (Experiencing). Aspek fase 

3 membimbing penyelidikan individu dan kelompok meliputi berkeliling dan 

memantau siswa saat berdiskusi, membantu siswa apabila siswa mengalami 

kesulitan dalam pengerjaan Lembar Kerja Siswa, mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang tepat, mendorong siswa untuk melakukan 

penyelidikan untuk mencari penjelasan pemecahan masalah (Cooperating), 

memantau siswa  dalam berdiskusi dalam berdiskusi dan meminta siswa untuk 

berhenti mengerjakan apabila waktu telah selesai. Aspek fase 4 mengembangkan 

dan menyajikan hasil karya meliputi membimbing siswa dalam mengerjakan 

Lembar Kerja Siswa (Applying), meminta salah satu kelompok untuk 

menyampaikan hasil diskusi di depan kelas, meminta kelompok lain untuk 

memberikan tanggapan. Aspek fase 5 meliputi mengevaluasi proses pemecahan 

masalah meliputi bersama-sama dengan siswa membahas dan mengevaluasi 

apabila ada kesalahan, memberikan kuis untuk mengecek pemahaman siswa 

(Transferring). Aspek kegiatan penutup meliputi bersama siswa membuat 

kesimpulan melalui kegiatan tanya jawab, melakukan kegiatan refleksi tentang 

kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, memberikan Pekerjaan Rumah 

sebagai latihan, menginformasikan kepada siswa materi pembelajaran selanjutnya, 

menutup kegiatan pembelajaran tepat waktu dan mengucapkan salam. 
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Pada Gambar 4.1 memperlihatkan bahwa aktivitas guru pembelajaran 1 

sebesar 72.12%, aktivitas pembelajaran 2 sebesar 79.81%, dan aktivitas 

pembelajaran 3 sebesar 90.38% sehingga aktivitas guru terjadi peningkatan.  

 

4.1.3.2 Analisis Aktivitas Siswa 

Proses pembelajaran yang dilakukan pada kelas penelitian dilakukan 

dengan memperhatikan aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran yang 

digambarkan pada Gambar 4.2 seperti berikut. 
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Pada Gambar 4.2 memperlihatkan bahwa aktivitas siswa pembelajaran 1 

sebesar 67.86%, aktivitas pembelajaran 2 sebesar 71.43%, dan aktivitas 

pembelajaran 3 sebesar 83.93% sehingga aktivitas siswa terjadi peningkatan.  

 

4.1.4 Kegiatan Tes Kemampuan Mathematical Creativity 

Kegiatan tes kemampuan mathematical creativity dilaksanakan pada 

tanggal 31 Maret 2016 dengan waktu 80 menit dan tes ini diikuti oleh 30 orang 

siswa. Tes kemampuan mathematical creativity dilakukan secara individu. Sifat 

dalam pengerjaan soal tes kemampuan mathematical creativity bersifat close book 

yaitu siswa dilarang untuk membuka buku agar masalah yang dibuat berasal dari 

pemikiran sendiri. Kegiatan diamati langsung oleh peneliti. 

Tes kemampuan mathematical creativity inilah yang dijadikan acuan 

dalam penggolongan subjek yang hasilnya nanti akan ditriangulasi dengan hasil 

wawancara. 

4.1.5 Kegiatan Wawancara 

Setelah ditentukan subjek penelitian pada tiap kelompok berdasarkan nilai 

tes kemampuan mathematical creativity siswa yaitu siswa ASK dan IFI sebagai 

subjek siswa kelompok tinggi, siswa AEP dan FQ sebagai subjek siswa kelompok 

sedang, siswa ADYA dan DAKD sebagai subjek siswa kelompok rendah. 

Selanjutnya dillakukan wawancara terhadap subjek yang telah dipilih. Wawancara 

dilakukan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai kemampuan 

mathematical creativity siswa dengan hasil tes kemampuan mathematical 

creativity. Agar tidak ada data yang tertinggal maka digunakan alat perekam pada 

telepon untuk merekam semua info pada kegiatan wawancara. Wawancara 
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dilaksanakan pada tanggal 1-2 April 2016 pada saat semua pelajaran usai dan 

tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. 

4.1.6 Analisis Hasil Tes Kemampuan Mathematical Creativity 

Setelah dilaksanakan tes kemampuan mathematical creativity kegiatan 

selanjutnya adalah analisis kemampuan kemampuan mathematical creativity 

untuk mengkategorikan siswa ke dalam kemampuan mathematical creativity 

sangat kurang, kurang, cukup, baik, dan sangat baik dengan kriteria penskoran 

sebagai berikut: 

skor 1 – 4 : sangat kurang, 

skor 5 – 8 : kurang, 

skor 9 – 12 : cukup, 

skor 13 – 16 : baik, dan 

skor 17 – 20 : sangat baik. 

Kriteria penskoran kemampuan mathematical creativity berdasarkan 

kriteria kemampuan mathematical creativity yaitu fluency, flexibility, originality, 

dan elaboration. 

4.1.7 Analisis Data Wawancara 

Hasil analisis data wawancara dilakukan setelah analisis hasil tes 

kemampuan mathematical creativity siswa. Hasil tes kemampuan mathematical 

creativity perlu ditriangulasi dengan hasil wawancara. Hasil wawancara akan 

digunakan untuk memperkuat dugaan awal pada hasil analisis tes kemampuan 

mathematical creativity untuk mengetahui kemampuan mathematical creativity 

siswa. 
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4.1.8 Analisis Kemampuan Mathematical Creativity Siswa Kelompok Tinggi 

Model Pembelajaran PBL dengan Strategi REACT 

Bagian ini akan dianalisis kemampuan mathematical creativity siswa 

kelompok tinggi kelas VIIA SMP Negeri 3 Ungaran. Berdasarkan sumber data 

yang ada pada Tabel 4.7, dipilih masing-masing 2 siswa pada kelompok tinggi 

berdasarkan nilai tes kemampuan mathematical creativity. Subjek penelitian 

terpilih tersaji pada Tabel 4.9, yaitu siswa ASK dan siswa IFI. Berikut ini analisis 

data subjek penelitian terhadap hasil tes kemampuan mathematical creativity. Tes 

kemampuan mathematical creativity dan wawancara yang telah diselesaikan oleh 

ASK dan IFI dianalisis dengan memperhatikan 4 kriteria yaitu fluency, flexibility, 

originality, dan elaboration. Fluency mengacu kepada keberagaman (bermacam-

macam) jawaban masalah yang dibuat siswa dengan benar. Flexibility mengacu 

pada kemampuan siswa untuk memecahkan masalah dengan berbagai cara yang 

berbeda. Originality mengacu pada kemampuan siswa menjawab masalah dengan 

pemikiran sendiri dan menunjukkan sesuatu yang unik. Sedangkan elaboration 

mengacu pada kemampuan siswa untuk memperinci jawaban yang diberikan. 

Berikut analisis data subjek ASK dan IFI terhadap hasil tes kemampuan 

mathematical creativity dan wawancara. 

1. Subjek Penelitian Siswa Kelompok Tinggi ASK 

Analisis kemampuan mathematical creativity subjek penelitian siswa 

kelompok tinggi ASK meliputi hasil tes kemampuan mathematical creativity dan 

wawancara. Hasil tes kemampuan mathematical creativity dan wawancara 

dijadikan acuan untuk mengelompokkan siswa ke dalam kelompok mathematical 

creativity yang nantinya akan diberi kesimpulan dengan cara triangulasi. Berikut 



63 
 

 

ini analisis data subjek ASK terhadap tes tertulis, wawancara, dan hasil 

triangulasi. 

1. Kriteria Fluency 

Hasil tes 

ASK dapat membuat bangun datar persegi panjang dengan ukuran yang 

berbeda-beda yaitu dengan menemukan empat persegi panjang dengan ukuran 

panjang dan lebar yang berbeda-beda. 

 

Gambar 4.3 Jawaban ASK Kriteria Fluency 

Jelas ASK mempunyai fluency sangat baik berdasarkan kriteria pada Tabel 2.1 

Kriteria Penskoran Tes Kemampuan Mathematical Creativity hal 14 Bab 2. 

Wawancara 

 

 

Triangulasi 

Berdasarkan data hasil tes dan wawancara terlihat tidak terjadi perbedaan. Jadi 

data tentang fluency ASK valid. 

Kesimpulan 

Jadi ASK mempunyai fluency sangat baik. 

 

 

 

P : Coba jelaskan jawaban yang kamu buat pada nomor 1.a. 

ASK : Mencari faktor dari 42. Dengan ukuran panjang lebih panjang 

daripada ukuran lebarnya terus digambar satu persatu. 
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2. Kriteria Flexibility 

Hasil tes 

ASK dapat mengerjakan soal dengan lebih dari satu cara (dua cara) proses 

perhitungan dan hasilnya benar. 

 
Gambar 4.4 Jawaban ASK Kriteria Flexibility 

Jelas ASK mempunyai flexibility sangat baik berdasarkan kriteria pada Tabel 

2.1 Kriteria Penskoran Tes Kemampuan Mathematical Creativity hal 14 Bab 

2. 

Wawancara 

 

 

 

 

 

Triangulasi 

Berdasarkan data hasil tes dan wawancara terlihat tidak terjadi perbedaan. Jadi 

data tentang flexibility ASK valid. 

 

P : Bagaimana kamu memandang cara untuk menyelesaikan masalah 

pada nomor 2.a? 

ASK : Berarti menentukan alas segitiga dengan rumus phytagoras. Kalau 

sudah ketemu nanti luasnya berapa nanti dikali 2 karena 

segitiganya ada dua. 

P : Apakah kamu memiliki jawaban atau cara lain untuk 

menyelesaikan masalah pada nomor 2.a? 

ASK : Ada. Yaitu dengan cara luas kebun seluruhnya dikurangi luas 

kebun yang ditanami pohon jambu nanti ketemu luas kebun yang 

ditanami rumput jepang. 
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Kesimpulan 

Jadi ASK mempunyai flexibility sangat baik. 

3. Kriteria Originality 

Hasil Tes 

Tabel 4.10 Analisis Tes Subjek ASK Kriteria Originality 

No. 

Kriteria 

Mathematical 

Creativity 

Keterangan Alasan/Penjelasan 

1. Originality 1 Sangat Baik ASK dapat menemukan jawaban dengan 

caranya sendiri dengan alasan benar dan 

dapat menunjukkan sesuatu yang unik. 

 
2. Originality 2  Baik ASK dapat menemukan jawaban dengan 

caranya sendiri dengan alasan benar, 

tetapi tidak menunjukkan sesuatu yang 

unik. 

 
 

 

Wawancara 

 

 

Triangulasi 

Berdasarkan data hasil tes dan wawancara terlihat tidak terjadi perbedaan. Jadi 

data tentang originality ASK valid. 

 

P : Apakah kamu dalam menyelesaikan masalah ini menggunakan 

pemikiran sendiri? (menunjuk no 1.c dan 2.b) 

ASK : Berpikir sendiri. 
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Kesimpulan 

Jadi ASK mempunyai originality baik. 

4. Kriteria Elaboration 

Hasil Tes 

Tabel 4.11 Analisis Tes Subjek ASK Kriteria Elaboration 

No. 

Kriteria 

Mathematical 

Creativity 

Keterangan Alasan/Penjelasan 

1. Elaboration 1 Sangat Baik  ASK dapat menjawab secara lebih 

terperinci dan benar. 

 
2. Elaboration 2 Cukup  ASK dapat memberikan jawaban yang 

benar tetapi perinciannya masih kurang. 

Itu terlihat dari ab, bc, cd, ac itu sebagai 

apa tidak dijelaskan. 

  
Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORATION 1 

P : Apakah terdapat keterperincian dalam mengerjakan soal nomor 1.b? 

ASK : Ada. 

P : Bagaimanakah keterperincian dalam jawabanmu? Apakah menurutmu 

sudah rinci atau lengkap? 

ASK : Sudah karena saya menuliskan rumus keliling persegi panjang lalu saya 

substitusikan angka, lalu saya hitung hasilnya. 

ELABORATION 2 

P : Apakah terdapat keterperincian dalam mengerjakan soal nomor 2.c? 

ASK : Tidak ada. 

P : Bagaimanakah keterperincian dalam jawabanmu? Apakah menurutmu 

sudah rinci atau lengkap? 

ASK : Belum karena saya belum menuliskan rumus keliling jajargenjang yaitu 

jumlah keempat sisinya. 
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Triangulasi 

Berdasarkan data hasil tes dan wawancara terlihat tidak terjadi perbedaan. Jadi 

data tentang elaboration ASK valid. 

Kesimpulan 

Jadi ASK mempunyai elaboration baik. 

Tabel 4.12 Rekapitulasi Kemampuan Mathematical Creativity ASK 

Kode  Fluency Flexibility Originality Elaboration 

ASK Sangat Baik 

(5) 

Sangat Baik 

(5) 

Baik (4) Baik (4) 

Jelas berdasarkan hasil tes dan wawancara ASK memiliki kemampuan 

mathematical creativity sangat baik. 

2. Subjek Penelitian Siswa Kelompok Tinggi IFI 

Analisis kemampuan mathematical creativity subjek penelitian siswa 

kelompok tinggi IFI meliputi hasil tes kemampuan mathematical creativity dan 

wawancara. Hasil tes kemampuan mathematical creativity dan wawancara 

dijadikan acuan untuk mengelompokkan siswa ke dalam kelompok mathematical 

creativity yang nantinya akan diberi kesimpulan dengan cara triangulasi. Berikut 

ini analisis data subjek IFI terhadap tes tertulis, wawancara, dan hasil triangulasi. 

1. Kriteria Fluency 

Hasil tes 

IFI dapat membuat bangun datar persegi panjang dengan ukuran yang 

berbeda-beda yaitu dengan menemukan empat persegi panjang dengan ukuran 

panjang dan lebar yang berbeda-beda. 
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Gambar 4.5 Jawaban IFI Kriteria Flexibility 

Jelas IFI mempunyai fluency sangat baik berdasarkan kriteria pada Tabel 2.1 

Kriteria Penskoran Tes Kemampuan Mathematical Creativity hal 14 Bab 2. 

Wawancara 

 

 

 

Triangulasi 

Berdasarkan data hasil tes dan wawancara terlihat tidak terjadi perbedaan. Jadi 

data tentang fluency IFI valid. 

Kesimpulan 

Jadi IFI mempunyai fluency sangat baik. 

2. Kriteria Flexibility 

Hasil tes 

IFI dapat mengerjakan soal dengan lebih dari satu cara (dua cara). Tetapi cara 

1 dan cara 2 memiliki kemiripan sehingga IFI terlihat hanya dapat 

mengerjakan dengan satu cara dan proses perhitungannya benar. 

 

P : Coba jelaskan jawaban yang kamu buat pada nomor 1.a? 

IFI : Mencari faktor dari 42 yaitu 1, 2, 3, 6, 42, 21, 14, dan 7 untuk 

dibuat persegi panjang yang lain. Dengan ukuran panjang dan 

lebarnya adalah 42, 21, 14,  7 dan 1, 2, 3, 6. 
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Gambar 4.6 Jawaban IFI Kriteria Flexibility 

Jelas IFI mempunyai flexibility cukup berdasarkan kriteria pada Tabel 2.1 

Kriteria Penskoran Tes Kemampuan Mathematical Creativity hal 14 Bab 2. 

Wawancara 

 

 

 

 

Triangulasi 

Berdasarkan data hasil tes dan wawancara terlihat tidak terjadi perbedaan. Jadi 

data tentang flexibility IFI valid. 

Kesimpulan 

Jadi IFI mempunyai flexibility cukup. 

3. Kriteria Originality 

Hasil Tes 

Tabel 4.13 Analisis Tes Subjek ASK Kriteria Originality 

No. 

Kriteria 

Mathematical 

Creativity 

Keterangan Alasan/Penjelasan 

1. Originality 1 Baik IFI dapat menemukan jawaban dengan 

P : Bagaimana kamu memandang cara untuk menyelesaikan masalah 

pada nomor 2.a? 

IFI : Pada nomor 2.a saya menggunakan rumus phytagoras untuk 

mencari alas segitiga (menjelaskan jawaban). Lalu mencari luas 

segitiga karena luas rumput jepang dua kali luas segitiga. 

P : Apakah kamu memiliki jawaban atau cara lain untuk 

menyelesaikan masalah pada nomor 2.a? 

IFI : Tidak ada. 

 



70 
 

 

No. 

Kriteria 

Mathematical 

Creativity 

Keterangan Alasan/Penjelasan 

caranya sendiri dengan alasan benar 

tetapi tidak menunjukkan sesuatu yang 

unik. 

 
2. Originality 2  Baik  IFI dapat menemukan jawaban dengan 

caranya sendiri dengan alasan benar, 

tetapi tidak menunjukkan sesuatu yang 

unik. 

 
  

Wawancara 

 

 

 

 

Triangulasi 

Berdasarkan data hasil tes dan wawancara terlihat terjadi perbedaan karena 

berdasarkan hasil tes dan pengamatan IFI terlihat tidak menyontek tetapi 

ternyata berdasarkan wawancara IFI menyontek nomor 2.b yang mengukur 

originality.  

 

 

ORIGINALITY 

P : Apakah kamu dalam menyelesaikan masalah ini menggunakan 

pemikiran sendiri (menunjuk no.  1.c dan 2.b? 

IFI : Nomor 2.b menyontek. Karena terburu-buru. 

P :Waktunya kurang? 

IFI : Ya, bu. 
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Kesimpulan 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara terlihat IFI mempunyai originality 

kurang karena berdasarkan hasil wawancara ternyata IFI menyontek nomor 2b 

maka IFI mempunyai originality baik pada originality 1 dan mempunyai 

originality sangat kurang pada originality 2. 

Jadi IFI mempunyai originality kurang. 

4. Kriteria Elaboration 

Hasil Tes  

Tabel 4.14 Analisis Tes Subjek IFI Kriteria Elaboration 

No. 

Kriteria 

Mathematical 

Creativity 

Keterangan Alasan/Penjelasan 

1. Elaboration 1 Sangat Baik IFI dapat memberikan jawaban yang rinci  

dan memperoleh hasil benar. 

 
 

2. Elaboration 2 Sangat Baik IFI dapat memberikan jawaban yang 

benar dan perinciannya sudah benar yaitu 

keliling persegi panjang adalah jumlah 

keempat sisinya (s + s + s + s) 

  
 

Wawancara 

 

 

 

 

ELABORATION 1 

P : Apakah terdapat keterperincian dalam mengerjakan soal nomor 1.b? 

IFI : Ada. Disini saya menulis keliling persegi panjang 2(𝑝 + 𝑙). 2 kali 

panjangnya 7 lebarnya 6. Hasilnya 2(7+6) =26. 

P : Bagaimanakah keterperincian dalam jawabanmu? Apakah menurutmu 

sudah rinci atau lengkap? 

IFI : InsyaAllah sudah, bu. 
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Triangulasi 

Berdasarkan data hasil tes dan wawancara terlihat tidak terjadi perbedaan. Jadi 

data tentang elaboration IFI valid. 

Kesimpulan 

Jadi IFI mempunyai elaboration sangat baik. 

4.15 Tabel Rekapitulasi Kemampuan Mathematical Creativity IFI 

Kode  Fluency Flexibility Originality Elaboration 

IFI Sangat Baik 

(5) 

Cukup (3) Kurang (2) Sangat Baik 

(5) 

Jelas berdasarkan hasil tes dan wawancara IFI memiliki kemampuan 

mathematical creativity baik. 

4.1.9 Analisis Kemampuan Mathematical Creativity Siswa Kelompok 

Sedang Model Pembelajaran PBL dengan Strategi REACT 

Bagian ini akan dianalisis kemampuan mathematical creativity siswa 

kelompok sedang kelas VIIA SMP Negeri 3 Ungaran. Berdasarkan sumber data 

yang ada pada Tabel 4.7, dipilih masing-masing 2 siswa pada kelompok sedang 

berdasarkan nilai tes kemampuan mathematical creativity. Subjek penelitian 

terpilih tersaji pada Tabel 4.9, yaitu siswa AEP dan siswa FQ. Berikut ini analisis 

ELABORATION 2 

P : Apakah terdapat keterperincian dalam mengerjakan soal nomor 2.c? 

IFI : Ada. Karena saya menulis jumlah dari keempat sisinya yaitu 

sisi+sisi+sisi+sisi yaitu hasilnya 80 cm. 

P : Bagaimanakah keterperincian dalam jawabanmu? Apakah menurutmu 

sudah rinci atau lengkap? 

IFI : InsyaAllah sudah, bu. 
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data subjek penelitian terhadap hasil tes kemampuan mathematical creativity. Tes 

kemampuan mathematical creativity dan wawancara yang telah diselesaikan oleh 

AEP dan FQ dianalisis dengan memperhatikan 4 kriteria yaitu fluency, flexibility, 

originality, dan elaboration. Fluency mengacu kepada keberagaman (bermacam-

macam) jawaban masalah yang dibuat siswa dengan benar. Flexibility mengacu 

pada kemampuan siswa untuk memecahkan masalah dengan berbagai cara yang 

berbeda. Originality mengacu pada kemampuan siswa menjawab masalah dengan 

pemikiran sendiri dan menunjukkan sesuatu yang unik. Sedangkan elaboration 

mengacu pada kemampuan siswa untuk memperinci jawaban yang diberikan. 

Berikut analisis data subjek AEP dan FQ terhadap hasil tes kemampuan 

mathematical creativity dan wawancara. 

1. Subjek Penelitian Siswa Kelompok Sedang AEP 

Analisis kemampuan mathematical creativity subjek penelitian siswa 

kelompok sedang AEP meliputi hasil tes kemampuan mathematical creativity dan 

wawancara. Hasil tes kemampuan mathematical creativity dan wawancara 

dijadikan acuan untuk mengelompokkan siswa ke dalam kelompok mathematical 

creativity yang nantinya akan diberi kesimpulan dengan cara triangulasi. Berikut 

ini analisis data subjek AEP terhadap tes tertulis, wawancara, dan hasil 

triangulasi. 

1. Kriteria Fluency 

Hasil tes 

AEP dapat membuat bangun datar persegi panjang dengan ukuran yang 

berbeda-beda yaitu dengan menemukan empat persegi panjang dengan ukuran 

panjang dan lebar yang berbeda-beda. 
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Gambar 4.7 Jawaban AEP Kriteria Fluency 

Jelas AEP mempunyai fluency sangat baik berdasarkan kriteria pada Tabel 2.1 

Kriteria Penskoran Tes Kemampuan Mathematical Creativity hal 14 Bab 2. 

Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

Triangulasi 

Berdasarkan data hasil tes dan wawancara terlihat tidak terjadi perbedaan. Jadi 

data tentang fluency AEP valid. 

Kesimpulan 

Jadi AEP mempunyai fluency sangat baik. 

2. Kriteria Flexibility 

Hasil tes 

AEP dapat mengerjakan soal dengan lebih dari satu cara (tiga cara) proses 

perhitungan dan hasilnya benar. Namun cara yang 2 cenderung aneh tetapi 

hasilnya benar namun tidak punya dasar. Ada kesalahan dalam penulisan 

P : Untuk menggambarkan persegi panjang tersebut bagaimana 

caranya? 

AEP : 42 kita faktorkan menjadi berbagai faktor. 

P : Coba jelaskan jawaban yang kamu buat pada nomor 1.a. 

AEP : Disuruh untuk membuat ukuran panjang lebih panjang daripada 

ukuran lebar. (menjelaskan jawaban) 
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lambang luas persegi digambar dengan lambang luas persegi. Namun hasilnya 

dan prosesnya benar jadi aspek flexibility-nya sangat baik. 

 
Gambar 4.8 Jawaban AEP Kriteria Flexibility 

Jelas AEP mempunyai flexibility sangat baik berdasarkan kriteria pada Tabel 

2.1 Kriteria Penskoran Tes Kemampuan Mathematical Creativity hal 14 Bab 

2. 

Wawancara 

 

 

 

 

 

Triangulasi 

Berdasarkan data hasil tes dan wawancara terlihat tidak terjadi perbedaan. Jadi 

data tentang flexibility AEP valid. 

Kesimpulan 

Jadi AEP mempunyai flexibility sangat baik. 

 

P : Bagaimana kamu memandang cara untuk menyelesaikan masalah 

pada nomor 2.a? 

AEP : Saya menghitung luas jajar genjang dikurangi luas persegi. 

P : Apakah kamu memiliki jawaban atau cara lain untuk 

menyelesaikan masalah pada nomor 2.a? 

AEP : Ada. Menggunakan luas segitiga dengan mencari alas segitiga 

terlebih dahulu. (menjelaskan jawaban) 
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3. Kriteria Originality 

Hasil Tes 

Tabel 4.16 Analisis Tes Subjek AEP Kriteria Originality 

No. 

Kriteria 

Mathematical 

Creativity 

Keterangan Alasan/Penjelasan 

1. Originality 1 Baik AEP dapat menemukan jawaban dengan 

caranya sendiri dengan alasan benar dan 

tidak menunjukkan sesuatu yang unik. 

 
2. Originality 2  Kurang  AEP dapat menemukan jawaban dengan 

caranya sendiri tetapi proses 

perhitungannya tidak terarah. 

 
 

Wawancara 

 

 

 

 

Triangulasi 

Berdasarkan data hasil tes dan wawancara terlihat tidak terjadi perbedaan. Jadi 

data tentang originality AEP valid. 

Kesimpulan 

Jadi AEP mempunyai originality cukup. 

P : Apakah kamu dalam menyelesaikan masalah ini menggunakan 

pemikiran sendiri? 

AEP : Saya mengerjakan sendiri.  
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4. Kriteria Elaboration 

Hasil Tes 

Tabel 4.17 Analisis Tes Subjek AEP Kriteria Elaboration 

No. 

Kriteria 

Mathematical 

Creativity 

Keterangan Alasan/Penjelasan 

1. Elaboration 1 Sangat Baik AEP dapat menjawab dengan rinci dan 

memperoleh hasil benar. 

 
2. Elaboration 2 Cukup AEP dapat memberikan jawaban yang 

benar tetapi perinciannya masih kurang. 

Itu terlihat dari jawabannya yaitu hanya 

menuliskan jumlah sisi yang tidak ada 

keterangan sisi apa saja. 

 
Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORATION 1 

P : Apakah terdapat keterperincian dalam mengerjakan soal nomor 1.b? 

AEP : Ya. Saya mengerjakannya dengan rinci itu langsung ditulis rumusnya. 

Dan keterangannya sudah ada dalam jawaban 

P : Bagaimanakah keterperincian dalam jawabanmu? Apakah menurutmu 

sudah rinci atau lengkap? 

AEP : InsyaAllah sudah terperinci karena saya sudah menulis rumusnya 

disini. 

ELABORATION 2 

P : Apakah terdapat keterperincian dalam mengerjakan soal nomor 2.c? 

AEP : Tidak. Karena saya hanya menuliskan rumus jumlah sisi. 

P : Bagaimanakah keterperincian dalam jawabanmu? Apakah menurutmu 

sudah rinci atau lengkap? 

AEP : Belum. Karena saya belum menuliskan ukuran sisinya berapa supaya 

hasilnya 80 cm. 
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Triangulasi 

Berdasarkan data hasil tes dan wawancara terlihat tidak terjadi perbedaan. Jadi 

data tentang elaboration AEP valid. 

Kesimpulan 

Jadi AEP mempunyai elaboration baik. 

Tabel 4.18 Rekapitulasi Kemampuan Mathematical Creativity AEP 

Kode  Fluency Flexibility Originality Elaboration 

AEP Sangat Baik 

(5) 

Sangat Baik 

(5) 

Cukup (3) Baik (4) 

Jelas berdasarkan hasil tes dan wawancara AEP memiliki kemampuan 

mathematical creativity sangat baik. 

2. Subjek Penelitian Siswa Kelompok Sedang FQ 

Analisis kemampuan mathematical creativity subjek penelitian siswa 

kelompok sedang FQ meliputi hasil tes kemampuan mathematical creativity dan 

wawancara. Hasil tes kemampuan mathematical creativity dan wawancara 

dijadikan acuan untuk mengelompokkan siswa ke dalam kelompok mathematical 

creativity yang nantinya akan diberi kesimpulan dengan cara triangulasi. Berikut 

ini analisis data subjek FQ terhadap tes tertulis, wawancara, dan hasil triangulasi. 

1. Kriteria Fluency 

Hasil tes 

FQ dapat membuat bangun datar persegi panjang dengan ukuran yang 

berbeda-beda yaitu dengan menemukan empat persegi panjang dengan ukuran 

panjang dan lebar yang berbeda-beda. 
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Gambar 4.9 Jawaban FQ Kriteria Fluency 

Jelas FQ mempunyai fluency sangat baik berdasarkan kriteria pada Tabel 2.1 

Kriteria Penskoran Tes Kemampuan Mathematical Creativity hal 14 Bab 2. 

Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

Triangulasi 

Berdasarkan data hasil tes dan wawancara terlihat tidak terjadi perbedaan. Jadi 

data tentang fluency FQ valid. 

Kesimpulan 

Jadi FQ mempunyai fluency sangat baik. 

2. Kriteria Flexibility 

Hasil tes 

FQ dapat mengerjakan soal dengan lebih dari satu cara (dua cara) dengan 

proses perhitungan dan hasilnya benar.  

P : Coba jelaskan apa maksud dari masalah pada nomor 1.a ? 

FQ : Kita harus mencari panjang dan lebarnya sehingga luasnya 42 

cm
2
. Lalu nanti digambar 

P : Apakah kesulitan dalam menemukan faktor dari 42? 

FQ : Lumayan. Terutama mencari faktor 14 dan 3. 

P : Coba jelaskan jawaban yang kamu buat pada nomor 1.a? 

FQ : Karena 7 kali 6 hasilnya 42. Dan angka yang lain juga merupakan 

faktor dari 42. 
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Gambar 4.10 Jawaban FQ Kriteria Flexibility 

Jelas FQ mempunyai flexibility sangat baik berdasarkan kriteria pada Tabel 

2.1 Kriteria Penskoran Tes Kemampuan Mathematical Creativity hal 14 Bab 

2. 

Wawancara 

 

 

 

 

 

Triangulasi 

Berdasarkan data hasil tes dan wawancara terlihat tidak terjadi perbedaan. Jadi 

data tentang flexibility FQ valid. 

Kesimpulan 

Jadi FQ mempunyai flexibility sangat baik. 

 

P : Bagaimana kamu memandang cara untuk menyelesaikan masalah 

pada nomor 2.a? 

FQ : Mencari alas segitiga dengan phytagoras. Lalu mencari luas 

segitiga. (menjelaskankan jawaban) 

P : Apakah kamu memiliki jawaban atau cara lain untuk 

menyelesaikan masalah pada nomor 2.a? 

FQ : Ada. Luas jajargenjang dikurangi luas persegi. 
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3. Kriteria Originality 

Hasil Tes 

Tabel 4.19 Analisis Tes Subjek FQ Kriteria Originality 

No. 

Kriteria 

Mathematical 

Creativity 

Keterangan Alasan/Penjelasan 

1. Originality 1 Baik FQ dapat menemukan jawaban dengan 

caranya sendiri dengan alasan benar, 

tetapi tidak menunjukkan sesuatu yang 

unik. 

 
2. Originality 2  Baik  FQ dapat menemukan jawaban dengan 

caranya sendiri dengan alasan benar, 

tetapi tidak menunjukkan sesuatu yang 

unik. 

 
Wawancara 

 

 

Triangulasi 

Berdasarkan data hasil tes dan wawancara terlihat tidak terjadi perbedaan. Jadi 

data tentang originality FQ valid. 

Kesimpulan 

Jadi FQ mempunyai originality baik. 

 

P : Apakah kamu dalam menyelesaikan masalah ini menggunakan 

pemikiran sendiri? 

FQ : Mengerjakan sendiri. 



82 
 

 

4. Kriteria Elaboration 

Hasil Tes 

Tabel 4.20 Analisis Tes Subjek FQ Kriteria Elaboration 

No. 

Kriteria 

Mathematical 

Creativity 

Keterangan Alasan/Penjelasan 

1. Elaboration 1 Sangat Baik FQ dapat membuat jawaban dengan rinci 

dan memperoleh hasil benar. 

 
2. Elaboration 2 Sangat 

Kurang 

FQ dapat memberikan jawaban tidak 

diperinci dan hasilnya salah.

  
 

Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORATION 1 

P : Apakah terdapat keterperincian dalam mengerjakan soal nomor 1.b? 

FQ : Ada. 

P : Bagaimanakah keterperincian dalam jawabanmu? Apakah menurutmu 

sudah rinci atau lengkap?. 

FQ : Sudah lengkap. (menjelaskan jawaban) 

ELABORATION 2 

P : Apakah terdapat keterperincian dalam mengerjakan soal nomor 2.c? 

FQ : Tidak ada. Karena tidak ada rumusnya. 

P : Bagaimanakah keterperincian dalam jawabanmu? Apakah menurutmu 

sudah rinci atau lengkap? 

FQ : Belum, bu. 
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Triangulasi 

Berdasarkan data hasil tes dan wawancara terlihat tidak terjadi perbedaan. Jadi 

data tentang elaboration FQ valid. 

Kesimpulan 

Jadi FQ mempunyai elaboration cukup. 

Tabel 4.21 Rekapitulasi Kemampuan Mathematical Creativity FQ 

Kode  Fluency Flexibility Originality Elaboration 

FQ Sangat Baik 

(5) 

Sangat Baik 

(5) 

Baik (4) Cukup (3) 

Jelas berdasarkan hasil tes dan wawancara FQ memiliki kemampuan 

mathematical creativity sangat baik. 

4.1.10 Analisis Kemampuan Mathematical Creativity Siswa Kelompok 

Rendah Model Pembelajaran PBL dengan Strategi REACT 

Bagian ini akan dianalisis kemampuan mathematical creativity siswa 

kelompok rendah kelas VIIA SMP Negeri 3 Ungaran. Berdasarkan sumber data 

yang ada pada Tabel 4.7, dipilih masing-masing 2 siswa pada kelompok rendah 

berdasarkan nilai tes kemampuan mathematical creativity. Subjek penelitian 

terpilih tersaji pada Tabel 4.9, yaitu siswa ADYA dan siswa DAKD. Berikut ini 

analisis data subjek penelitian terhadap hasil tes kemampuan mathematical 

creativity. Tes kemampuan mathematical creativity dan wawancara yang telah 

diselesaikan oleh ADYA dan DAKD dianalisis dengan memperhatikan 4 kriteria 

yaitu fluency, flexibility, originality, dan elaboration. Fluency mengacu kepada 

keberagaman (bermacam-macam) jawaban masalah yang dibuat siswa dengan 

benar. Flexibility mengacu pada kemampuan siswa untuk memecahkan masalah 
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dengan berbagai cara yang berbeda. Originality mengacu pada kemampuan siswa 

menjawab masalah dengan pemikiran sendiri dan menunjukkan sesuatu yang 

unik. Sedangkan elaboration mengacu pada kemampuan siswa untuk memperinci 

jawaban yang diberikan. Berikut analisis data subjek ADYA dan DAKD terhadap 

hasil tes kemampuan mathematical creativity dan wawancara. 

1. Subjek Penelitian Siswa Kelompok Rendah ADYA 

Analisis kemampuan mathematical creativity subjek penelitian siswa 

kelompok rendah ADYA meliputi hasil tes kemampuan mathematical creativity 

dan wawancara. Hasil tes kemampuan mathematical creativity dan wawancara 

dijadikan acuan untuk mengelompokkan siswa ke dalam kelompok mathematical 

creativity yang nantinya akan diberi kesimpulan dengan cara triangulasi. Berikut 

ini analisis data subjek ADYA terhadap tes tertulis, wawancara, dan hasil 

triangulasi. 

1. Kriteria Fluency 

Hasil tes 

ADYA dapat membuat bangun datar persegi panjang dengan ukuran yang 

berbeda-beda namun bangun persegi panjang 3 dan 4 salah dalam ukuran 

panjang dan lebarnya. 

 

Gambar 4.11 Jawaban ADYA Kriteria Fluency 
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Jelas ADYA mempunyai fluency cukup berdasarkan kriteria pada Tabel 2.1 

Kriteria Penskoran Tes Kemampuan Mathematical Creativity hal 14 Bab 2. 

Wawancara 

 

 

 

Triangulasi 

Berdasarkan data hasil tes dan wawancara terlihat tidak terjadi perbedaan. Jadi 

data tentang fluency ADYA valid. 

Kesimpulan 

Jadi ADYA mempunyai fluency cukup. 

2. Kriteria Flexibility 

Hasil tes 

ADYA dapat mengerjakan soal dengan lebih dari satu cara (dua cara). Cara 1 

proses perhitungannya benar dan hasil benar tetapi cara 2 perhitungan salah. 

Dan terlihat ADYA hanya dapat menemukan satu cara pengerjaan soal. 

 
Gambar 4.12 Jawaban ADYA Kriteria Flexibility 

Jelas ADYA mempunyai flexibility cukup berdasarkan kriteria pada Tabel 2.1 

Kriteria Penskoran Tes Kemampuan Mathematical Creativity hal 14 Bab 2. 

P : Coba jelaskan jawaban yang kamu buat pada nomor 1.a. 

ADYA : Mencari faktor dari 42 dulu. Lalu tentukan ukuran panjang lebih 

panjang daripada ukuran lebarnya. 
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Wawancara 

 

 

 

 

 

Triangulasi 

Berdasarkan data hasil tes dan wawancara terlihat tidak terjadi perbedaan. Jadi 

data tentang flexibility ADYA valid. 

Kesimpulan 

Jadi ADYA mempunyai flexibility cukup. 

3. Kriteria Originality 

Hasil Tes 

Tabel 4.22 Analisis Tes Subjek ADYA Kriteria Originality 

No. 

Kriteria 

Mathematical 

Creativity 

Keterangan Alasan/Penjelasan 

1. Originality 1 Baik ADYA dapat menemukan jawaban 

dengan caranya sendiri dengan alasan 

benar, tetapi tidak menunjukkan sesuatu 

yang unik. 

 
2. Originality 2  Kurang  ADYA dapat menemukan jawaban 

dengan caranya sendiri tetapi proses 

perhitungannya tidak terarah atau masih 

P : Bagaimana kamu memandang cara untuk menyelesaikan masalah 

pada nomor 2.a? 

ADYA : Pertama saya mencari alas segitiga dengan phytagoras. Lalu 

mencari luas segitiga. Lalu dua kali luas segitiga.(menjelaskan 

jawaban).  

P : Apakah kamu memiliki jawaban atau cara lain untuk 

menyelesaikan masalah pada nomor 2.a? 

ADYA : Tidak ada. 
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No. 

Kriteria 

Mathematical 

Creativity 

Keterangan Alasan/Penjelasan 

kurang. 

 
Wawancara 

 

 

Triangulasi 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara terlihat tidak terjadi perbedaan. Jadi data 

tentang originality ADYA valid. 

Kesimpulan 

Jadi ADYA mempunyai originality cukup. 

4. Kriteria Elaboration 

Hasil Tes 

Tabel 4.23 Analisis Tes Subjek ADYA Kriteria Elaboration 

No. 

Kriteria 

Mathematical 

Creativity 

Keterangan Alasan/Penjelasan 

1. Elaboration 1 Sangat Baik ADYA dapat memperinci jawaban dan 

memperoleh hasil benar. 

 
2. Elaboration 2 Sangat 

Kurang 

ADYA memberikan jawaban yang tidak 

rinci dan hasil akhir salah.

 
 

P : Apakah kamu dalam menyelesaikan masalah ini menggunakan 

pemikiran sendiri? 

ADYA : Mengerjakan sendiri. 
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Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triangulasi 

Berdasarkan data hasil tes dan wawancara terlihat tidak terjadi perbedaan. Jadi 

data tentang elaboration ADYA valid. 

Kesimpulan 

Jadi ADYA mempunyai elaboration cukup. 

Tabel 4.24 Rekapitulasi Kemampuan Mathematical Creativity ADYA 

Kode  Fluency Flexibility Originality Elaboration 

ADYA Cukup (3) Cukup (3) Cukup (3) Cukup (3) 

Jelas berdasarkan hasil tes dan wawancara ADYA memiliki kemampuan 

mathematical creativity cukup. 

 

ELABORATION 1 

P : Apakah terdapat keterperincian dalam mengerjakan soal nomor 1.b? 

ADYA : Terdapat. Karena sudah ditentukan panjang dan lebarnya.  

P : Sudah menuliskan rumusnya dan memasukkan angka sudah ada atau 

belum? 

ADYA : Sudah. 

P : Bagaimanakah keterperincian dalam jawabanmu? Apakah menurutmu 

sudah rinci atau lengkap? 

ADYA : Kelihatannya sudah. 

ELABORATION 2 

P : Apakah terdapat keterperincian dalam mengerjakan soal nomor 2.c? 

ADYA : Tidak ada. Karena terburu-buru dan waktu pengerjaan kurang. 

P : Bagaimanakah keterperincian dalam jawabanmu? Apakah menurutmu 

sudah rinci atau lengkap? 

ADYA : Belum. 
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2. Subjek Penelitian Siswa Kelompok Rendah DAKD 

Analisis kemampuan mathematical creativity subjek penelitian siswa 

kelompok rendah DAKD meliputi hasil tes kemampuan mathematical creativity 

dan wawancara. Hasil tes kemampuan mathematical creativity dan wawancara 

dijadikan acuan untuk mengelompokkan siswa ke dalam kelompok mathematical 

creativity yang nantinya akan diberi kesimpulan dengan cara triangulasi. Berikut 

ini analisis data subjek DAKD terhadap tes tertulis, wawancara, dan hasil 

triangulasi. 

1. Kriteria Fluency 

Hasil tes 

DAKD dapat membuat bangun datar persegi panjang dengan ukuran yang 

berbeda-beda yaitu dengan menemukan empat persegi panjang dengan ukuran 

panjang dan lebar yang berbeda-beda. 

 

Gambar 4.13 Jawaban DAKD Kriteria Fluency 

Jelas DAKD mempunyai fluency sangat baik berdasarkan kriteria pada Tabel 

2.1 Kriteria Penskoran Tes Kemampuan Mathematical Creativity hal 14 Bab 

2. 

Wawancara 

 

 

P : Coba jelaskan jawaban yang kamu buat pada nomor 1.a? 

DAKD : Karena faktor 42 itu 1, 42, 2, 21, 3, 14, 6, 7. Lalu digambar 

dengan ukuran panjang lebih panjang daripada ukuran lebar dan 

terdapat 4 persegi panjang. 
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Triangulasi 

Berdasarkan data hasil tes dan wawancara terlihat tidak terjadi perbedaan. Jadi 

data tentang fluency DAKD valid. 

Kesimpulan 

Jadi DAKD mempunyai fluency sangat baik. 

2. Kriteria Flexibility 

Hasil tes 

DAKD mengerjakan dengan dua cara dengan proses perhitungan kurang 

lengkap dan salah tetapi hasil akhir benar. Terlihat dari jawaban DAKD 

jawabannya kurang runtut. 

 
Gambar 4.14 Jawaban DAKD Kriteria Flexibility 

Jelas DAKD mempunyai flexibility sangat kurang berdasarkan kriteria pada 

Tabel 2.1 Kriteria Penskoran Tes Kemampuan Mathematical Creativity hal 14 

Bab 2. 

Wawancara 

 

 

 

P : Bagaimana kamu memandang cara untuk menyelesaikan masalah 

pada nomor 2.a? 

DAKD : Bingung, bu. 

P : Apakah kamu memiliki jawaban atau cara lain untuk 

menyelesaikan masalah pada nomor 2.a? 

DAKD : Tidak ada. 
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Triangulasi 

Berdasarkan data hasil tes dan wawancara terlihat tidak terjadi perbedaan. Jadi 

data tentang flexibility DAKD valid. 

Kesimpulan 

Jadi DAKD mempunyai flexibility sangat kurang. 

3. Kriteria Originality 

Hasil Tes 

Tabel 4.25 Analisis Tes Subjek DAKD Kriteria Originality 

No. 

Kriteria 

Mathematical 

Creativity 

Keterangan Alasan/Penjelasan 

1. Originality 1 Sangat 

Kurang 

DAKD dapat menemukan jawaban tidak 

dengan cara sendiri.

 
2. Originality 2  Kurang  DAKD dapat menemukan jawaban 

dengan caranya sendiri tetapi proses 

perhitungannya tidak terarah atau masih 

kurang. 

 
 

Wawancara 

 

 

 

P : Apakah kamu dalam menyelesaikan masalah ini menggunakan 

pemikiran sendiri? 

DAKD : Sepertinya ada yang mencontoh teman. Nomor 1.c tetapi 

mencontoh gambarnya tetapi angkanya mencari sendiri. 
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Triangulasi 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara terlihat tidak terjadi perbedaan. Jadi data 

tentang originality DAKD valid. 

Kesimpulan 

Jadi DAKD mempunyai originality sangat kurang. 

4. Kriteria Elaboration 

Hasil Tes 

Tabel 4.26 Analisis Tes Subjek DAKD Kriteria Elaboration 

No. 

Kriteria 

Mathematical 

Creativity 

Keterangan Alasan/Penjelasan 

1. Elaboration 1 Sangat Baik DAKD dapat menemukan jawaban secara 

rinci dan memperoleh hasil benar. 

  

2. Elaboration 2 Cukup DAKD dapat memberikan jawaban yang 

tidak rinci tetapi hasil akhir benar. 

  
Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORATION 1 

P : Apakah terdapat keterperincian dalam mengerjakan soal nomor 1.b? 

DAKD : Ada. Karena rumus persegi panjang 2(p+l) = 2(14+3) = 2(17) = 34. 

P : Bagaimanakah keterperincian dalam jawabanmu? Apakah menurutmu 

sudah rinci atau lengkap? 

DAKD : Sudah. 

ELABORATION 2 

P : Bagaimanakah keterperincian dalam jawabanmu? Apakah menurutmu 

sudah rinci atau lengkap? 

DAKD : Belum karena tidak ada penjelasan rumus keliling jajargenjangnya. 
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Triangulasi 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara terlihat tidak terjadi perbedaan. Jadi data 

tentang elaboration DAKD valid. 

Kesimpulan 

Jadi DAKD mempunyai elaboration baik. 

Tabel 4.27 Rekapitulasi Kemampuan Mathematical Creativity DAKD 

Kode  Fluency Flexibility Originality Elaboration 

DAKD Sangat Baik 

(5) 

Sangat 

Kurang (1) 

Sangat 

Kurang (1) 

Baik (4) 

Jelas berdasarkan hasil tes dan wawancara DAKD memiliki kemampuan 

mathematical creativity cukup. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Kemampuan Mathematical Creativity Siswa Kelompok Tinggi Melalui 

Penerapan Pembelajaran PBL dengan Strategi REACT 

Hasil analisis kemampuan mathematical creativity siswa kelompok tinggi 

berdasarkan nilai tes kemampuan mathematical creativity adalah subjek ASK dan 

IFI. Analisis kemampuan mathematical creativity subjek ASK termasuk dalam 

kelompok yang kemampuan mathematical creativity sangat baik dan subjek IFI 

termasuk dalam kelompok yang kemampuan mathematical creativity baik. Subjek 

ASK memiliki fluency sangat baik ditunjukkan dengan ASK mampu membuat 

bangun persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar berbeda tetapi dengan 

syarat ukuran panjang lebih panjang daripada ukuran lebarnya. Subjek ASK 

memiliki flexibility sangat baik ditunjukkan dengan ASK mampu mengerjakan 

soal dengan lebih dari satu cara (dua cara) proses perhitungan dan hasilnya benar. 
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Subjek ASK originality baik ditunjukkan dengan ASK mampu menemukan 

jawaban dengan caranya sendiri dengan alasan benar dan dapat menunjukkan 

sesuatu yang unik pada soal nomor 1 tetapi pada soal nomor 2 ASK mampu 

menemukan jawaban dengan caranya sendiri dengan alasan benar, tetapi tidak 

menunjukkan sesuatu yang unik. Subjek ASK memiliki elaboration baik 

ditunjukkan dengan ASK dapat menjawab dengan rinci dan benar pada soal 

nomor 1 tetapi soal nomor 2  perinciannya masih kurang terlihat tidak dijelaskan 

ab, bc, cd, da ditunjukkan sebagai apa dan hasilnya benar. Berdasarkan hasil 

wawancara ASK mampu menyelesaikan tes kemampuan mathematical creativity 

dengan pemikiran sendiri dan ASK ini mengumpulkan hasil tes pertama di kelas. 

Subjek IFI memiliki fluency sangat baik ditunjukkan dengan IFI dapat 

membuat bangun persegi panjang dengan ukuran yang berbeda-beda dengan 

menemukan empat persegi panjang dengan ukuran panjang lebih panjang lebih 

panjang dari ukuran lebarnya. Subjek IFI memiliki flexibility cukup ditunjukkan 

dengan IFI dapat mengerjakan soal hanya dengan satu cara proses perhitungan 

dan hasilnya benar. Subjek IFI memiliki originality yang kurang ditunjukkan 

dengan IFI menemukan jawaban dengan caranya sendiri dengan alasan benar 

tetapi tidak menunjukkan sesuatu yang unik pada soal nomor 1 dan 2 berdasarkan 

hasil tes tetapi berdasarkan wawancara IFI menyontek nomor 2. Subjek IFI 

memiliki elaboration sangat baik ditunjukkan dengan dapat menjawab dengan 

rinci dan memperoleh hasil benar pada soal nomor 1 dan nomor 2. Subjek IFI 

mampu mengerjakan soal dengan pemikiran sendiri kecuali soal nomor 2 karena 

terburu-buru beralasan kalau waktunya kurang. 



95 
 

 

4.2.2 Kemampuan Mathematical Creativity Siswa Kelompok Sedang 

Melalui Penerapan Pembelajaran PBL dengan Strategi REACT 

Hasil analisis kemampuan mathematical creativity siswa kelompok sedang 

berdasarkan nilai tes kemampuan mathematical creativity adalah subjek AEP dan 

FQ. Analisis kemampuan mathematical creativity kedua subjek termasuk dalam 

kelompok yang kemampuan mathematical creativity sangat baik. Subjek AEP 

memiliki fluency sangat baik ditunjukkan dengan AEP dapat membuat empat 

gambar bangun persegi panjang dengan ukuran ukuran panjang dan lebar yang 

berbeda dengan syarat ukuran panjang lebih panjang daripada ukuran lebar. 

Subjek AEP memiliki flexibility sangat baik ditunjukkan dengan AEP dapat 

mengerjakan soal dengan lebih dari satu cara (tiga cara) proses perhitungan dan 

hasilnya benar. Namun cara yang 2 cenderung aneh tetapi hasilnya benar namun 

tidak punya dasar. Ada kesalahan dalam penulisan lambang luas persegi digambar 

dengan lambang luas persegi tetapi hasilnya dan prosesnya benar. Subjek AEP 

memiliki originality baik ditunjukkan dengan dapat menemukan jawaban dengan 

caranya sendiri dengan alasan benar tetapi tidak menunjukkan sesuatu yang unik 

pada soal nomor 1 tetapi pada pada soal nomor 2 AEP dapat menemukan jawaban 

dengan caranya sendiri tetapi proses perhitungannya tidak terarah. Subjek AEP 

memiliki elaboration baik ditunjukkan dengan AEP dapat menjawab dengan rinci 

dan memperoleh hasil benar pada soal nomor 1 tetapi pada soal nomor 2 AEP 

dapat memberikan jawaban yang benar tetapi perinciannya masih kurang. 

Subjek FQ memiliki fluency sangat baik ditunjukkan dengan FQ dapat 

membuat bangun datar persegi panjang dengan ukuran yang berbeda-beda yaitu 

dengan menemukan empat persegi panjang. Subjek FQ memiliki flexibility sangat 
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baik ditunjukkan dengan FQ dapat mengerjakan soal dengan lebih dari satu cara 

(dua cara) dengan proses perhitungan dan hasilnya benar. Subjek FQ memiliki 

originality baik ditunjukkan dengan FQ dapat menemukan jawaban dengan 

caranya sendiri dengan alasan benar tetapi tidak menunjukkan sesuatu yang unik 

pada soal nomor 1 dan pada soal nomor 2. Subjek FQ memiliki elaboration cukup 

baik ditunjukkan dengan FQ dapat memperinci jawaban dan memperoleh hasil 

benar pada soal nomor 1 dan pada soal nomor 2 FQ dapat memberikan jawaban 

tidak rinci dan hasilnya salah. 

4.2.3 Kemampuan Mathematical Creativity Siswa Kelompok Rendah 

Melalui Penerapan Pembelajaran PBL dengan Strategi REACT 

Hasil analisis kemampuan mathematical creativity siswa kelompok rendah 

berdasarkan nilai tes kemampuan mathematical creativity adalah subjek ADYA 

dan DAKD. Analisis kemampuan mathematical creativity kedua subjek termasuk 

dalam kelompok yang kemampuan mathematical creativity cukup. Subjek ADYA 

memiliki fluency cukup ditunjukkan dengan ADYA dapat membuat bangun datar 

persegi panjang dengan ukuran berbeda-beda namaun bangun persegi panjang 3 

dan 4 salah dalam ukuran panjang dan lebarnya. Subjek ADYA memiliki 

flexibility cukup ditunjukkan dengan ADYA dapat mengerjakan soal dengan lebih 

dari satu cara (dua cara) dengan cara 1 proses perhitungannya benar dan hasil 

benar tetapi cara 2 perhitungan salah dan terlihat ADYA hanya dapat menemukan 

satu cara pengerjaan soal. Subjek ADYA memiliki originality cukup ditunjukkan 

dengan ADYA dapat menemukan jawaban dengan caranya sendiri dengan alasan 

benar, tetapi tidak menunjukkan sesuatu yang unik pada soal nomor 1 tetapi pada 

soal nomor 2 ADYA menemukan jawaban dengan caranya sendiri tetapi proses 
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perhitungannya tidak terarah atau masih kurang. Subjek ADYA memiliki 

elaboration cukup baik ditunjukkan dengan ADYA dapat memperinci jawaban 

dan memperoleh hasil benar pada soal nomor 1 dan pada soal nomor 2 ADYA 

memberikan jawaban tidak rinci dan hasil akhir salah. 

Subjek DAKD memiliki fluency  sangat baik ditunjukkan dengan DAKD 

dapat membuat bangun datar persegi panjang dengan ukuran yang berbeda-beda 

yaitu dengan menemukan empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar 

yang berbeda-beda. Subjek DAKD memiliki flexibility sangat kurang ditunjukkan 

dengan DAKD dapat mengerjakan soal dengan dua cara dengan proses 

perhitungan kurang lengkap dan salah tetapi hasil akhir benar. Subjek DAKD 

memiliki originality sangat kurang ditunjukkan dengan DAKD dapat menemukan 

jawaban tidak dengan cara sendiri pada soal nomor 1 dan pada soal nomor 2 

DAKD dapat dapat menemukan jawaban dengan caranya sendiri tetapi proses 

perhitungannya tidak terarah atau masih kurang. Subjek DAKD memiliki 

elaboration baik ditunjukkan dengan DAKD dapat dapat menemukan jawaban 

secara rinci dan memperoleh hasil benar pada soal nomor 1 dan pada soal nomor 2 

DAKD memberikan jawaban yang tidak rinci tetapi hasil akhir benar. 

4.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain ditunjukkan sebagai 

berikut. 

1. Waktu penelitian singkat 

Keterbatasan penelitian dalam penelitian ini adalah waktu penelitian yang 

singkat yaitu 4 kali pertemuan (3 kali pembelajaran di kelas dan sekali tes 

kemampuan mathematical creativity).  
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2. Keadaan siswa 

Keterbatasan penelitian dalam penelitian ini adalah kondisi siswa yang 

tidak mudah dikondisikan dengan baik dan kurangnya pemahaman siswa terhadap 

materi yang disajikan sehingga peneliti kesulitan menerangkan materi karena 

siswa cenderung jarang mengerjakan soal open ended dengan berbagai solusi 

pemecahan masalah.  
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan peneliti pada 6 subjek 

penelitian, diperoleh simpulan kemampuan mathematical creativity siswa SMP 

kelas VII SMP melalui penerapan pembelajaran PBL dengan strategi REACT. 

1. Siswa ASK termasuk kelompok tinggi dalam hasil tes kemampuan 

mathematical creativity, mempunyai kemampuan mathematical creativity 

sangat baik karena berdasarkan hasil wawancara dan tes ASK memiliki 

fluency sangat baik, flexibility sangat baik, originality yang baik, dan 

elaboration baik. 

2. Siswa IFI termasuk kelompok tinggi dalam hasil tes kemampuan 

mathematical creativity, mempunyai kemampuan mathematical creativity baik 

karena berdasarkan hasil wawancara dan tes IFI memiliki fluency sangat baik, 

flexibility cukup, originality kurang, dan elaboration sangat baik. 

3. Siswa AEP termasuk kelompok sedang dalam hasil tes kemampuan 

mathematical creativity, mempunyai kemampuan mathematical creativity 

sangat baik karena berdasarkan hasil wawancara dan tes AEP memiliki 

fluency sangat baik, flexibility sangat baik, originality yang cukup, dan 

elaboration baik. 

4. Siswa FQ termasuk kelompok sdang dalam hasil tes kemampuan 

mathematical creativity, mempunyai kemampuan mathematical creativity 

sangat baik karena berdasarkan hasil wawancara dan tes FQ memiliki fluency 
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sangat baik, flexibility sangat baik, originality yang baik, dan elaboration 

cukup. 

5. Siswa ADYA termasuk kelompok rendah dalam hasil tes kemampuan 

mathematical creativity, mempunyai kemampuan mathematical creativity 

cukup karena berdasarkan hasil wawancara dan tes ADYA memiliki fluency 

cukup, flexibility cukup, originality cukup, dan elaboration cukup. 

6. Siswa DAKD termasuk kelompok rendah dalam hasil tes kemampuan 

mathematical creativity, mempunyai kemampuan mathematical creativity 

cukup karena berdasarkan hasil wawancara dan tes DAKD fluency sangat 

baik, flexibility sangat kurang, originality sangat kurang, dan elaboration baik. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas dapat diberikan saran-saran sebagai berikut. 

1. Perlu dikembangkan kemampuan mathematical creativity karena agar dapat 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut 

setiap individu agar dapat menghadapi persaingan dengan individu lain yang 

menuntut kreativitas tinggi. 

2. Perlu dikembangkan penelitian yang lain terkait dengan mathematical 

creativity dengan model pembelajaran yang lain, jenis soal yang lain, ataupun 

dengan strategi pembelajaran yang lain. 
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Lampiran 1  

DAFTAR NAMA SISWA KELAS VIIA SMPN 3 UNGARAN 

NO. KODE JENIS KELAMIN 

1 ASK PEREMPUAN  

2 AFS LAKI-LAKI 

3 AEP LAKI-LAKI 

4 APR PEREMPUAN  

5 AL LAKI-LAKI 

6 AMA LAKI-LAKI 

7 ADYA LAKI-LAKI 

8 DPF PEREMPUAN 

9 DAKD PEREMPUAN 

10 DSS PEREMPUAN 

11 DCAN LAKI-LAKI 

12 FHA PEREMPUAN 

13 FMH LAKI-LAKI 

14 FQ PEREMPUAN 

15 HSS LAKI-LAKI 

16 IFI LAKI-LAKI 

17 ILAL PEREMPUAN 

18 MSYS PEREMPUAN 

19 MFR LAKI-LAKI 

20 MHA LAKI-LAKI 

21 NSPS PEREMPUAN 

22 NIS LAKI-LAKI 

23 NRR PEREMPUAN 

24 RIW LAKI-LAKI 

25 RN PEREMPUAN 

26 SS LAKI-LAKI 

27 SM PEREMPUAN  

28 SZM LAKI-LAKI 

29 YSD PEREMPUAN 

30 ZAP PEREMPUAN 
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Lampiran 2 

DAFTAR NAMA SUBYEK 

NO KODE KELOMPOK 

1. ASK TINGGI 

2. IFI TINGGI 

3. AEP SEDANG 

4. FQ SEDANG 

5. ADY RENDAH 

6. DAKD RENDAH 
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Lampiran 3 

SILABUS 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VII/ 2 

Standar Kompetensi: 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
0
7
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator Kemampuan 

Mathematical Creativity 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

6.3 Menghitung 

keliling dan 

luas bangun 

segitiga dan 

segiempat 

serta 

menggunakan

nya dalam 

pemecahan 

masalah 

 

Segiempat: 

 Luas dan 

Keliling 

Segiempat 

Kegiatan Awal  

Menyiapkan psikis dan 

fisik siswa, menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

Langkah-langkah 

pembelajaran dengan 

model dan strategi 

pembelajaran yang 

digunakan dalam hal ini 

menggunakan 

pembelajaran PBL dengan 

strategi REACT 

Kegiatan Penutup 

Siswa dengan guru 

membuat kesimpulan 

materi. 

Siswa dapat: 

1. Menyelesaikan masalah 

dengan banyak solusi dan 

jawaban. 

2. Menyelesaikan atau 

menyatakan dalam banyak 

cara. 

3. Memeriksa berbagai 

metode penyelesaian atau 

jawaban-jawaban  

kemudian membuat metode 

lain yang berbeda. 

4. Mengembangkan 

penyelesaian masalah 

dengan memperinci detail-

detail dan memperluas 

suatu gagasan. 

Tes 

 Mengerjakan 

tes 

kemampuan 

mathematical 

creativity 

2 x 6 

JP 

Buku teks 

Matematika 

Kelas VII 

SMP, 

Lembar 

Kerja Siswa 

1
0
8
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Lampiran 4 

KISI-KISI SOAL KEMAMPUAN MATHEMATICAL CREATIVITY 

Mata Pelajaran : Matematika 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 

Kelas/ Semester : VII/2 

Alokasi Waktu : 80 menit  

Kompetensi Dasar : 6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

Materi Pokok  : Bangun Datar Segiempat 

No. Indikator Soal 

Komponen 

Mathematical 

Creativity 

Indikator Kemampuan Methematical Creativity Bentuk 

Soal 

Nomor 

Butir 

Soal 

1. Menentukan luas 

dan keliling  

bangun datar. 

1.  Fluency 

 

2.  Flexibility 

 

 

 

3.  Originality 

1. Dapat menghasilkan banyak jawaban dan penyelesaian masalah. 

 

2. Dapat memecahkan masalah dengan cara yang banyak dan 

berbeda. 

 

3. Dapat menyelesaikan masalah dengan beberapa jawaban yang 

Uraian 1,2 

1
0
9
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4. Elaboration 

berbeda-beda tetapi bernilai benar atau satu jawaban yang “tidak 

biasa” dilakukan oleh individu (siswa). 

 

4. Dapat mengembangkan penyelesaian masalah dengan 

memperinci detail-detail dan memperluas suatu gagasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
1
0
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Lampiran 5 

KARAKTERISTIK KOMPONEN MATHEMATICAL CREATIVITY 

Komponen 

mathematical 

creativity 

Karakteristik 

Fluency Kemampuan memberikan banyak 

jawaban yang benar pada suatu 

masalah. 

 Flexibility Kemampuan memberikan banyak 

cara/penyelesaian masalah tetapi 

jawaban yang diberikan tunggal. 

Originality Kemampuan memberikan 

penyelesaian masalah yang unik pada 

suatu masalah. 

 Elaboration Kemampuan untuk menyelesaikan 

masalah dengan memperinci detail-

detail dan memperluas suatu gagasan. 
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Lampiran 6 

SOAL UJI COBA MATHEMATICAL CREATIVITY  

NAMA SEKOLAH : SMPN 3 Ungaran 

MATA PELAJARAN : Matematika 

KELAS/ SEMESTER  : VII/ 2 

JUMLAH SOAL  : 4 

ALOKASI WAKTU : 80 menit 

Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. 

Petunjuk pengerjaan soal: 

1. tulislah nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawab, 

2. kerjakan dengan menggunakan bahasa, cara atau ide sendiri, 

3. kerjakan dengan menulis diketahui, ditanya, dan jawab, 

4. kerjakan dengan dengan menuliskan strategi pengerjaan soal, 

5. kerjakan dengan rinci dan teliti,  

6. jangan lupa diteliti terlebih dahulu sebelum dikumpulkan, dan 

7. jika sudah selesai, lembar soal dan jawaban wajib dikumpulkan. 

 

 

1. Diketahui daerah persegi panjang dengan luas 42 cm
2
.  

a. Gambarlah bangun persegi panjang lain dengan luas sama dengan 

ketentuan ukuran panjang lebih panjang daripada ukuran lebar dengan 

menggunakan gambar ilustrasi. 

b. Hitunglah keliling masing-masing persegi panjang yang telah kamu 

gambar pada no. (a). 

c. Gambarlah gabungan dua bangun datar dengan ukuran luas daerah sama 

dengan luas daerah persegi panjang. Dan berikan alasannya! 

2. Seorang petani mempunyai kebun berbentuk jajargenjang. Petani tersebut 

akan menanami kebunnya dengan rumput jepang dan pohon jambu. 

Ilustrasinya dapat dilihat seperti gambar di bawah.  
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a. Tentukan luas kebun yang ditanami rumput jepang oleh petani. 

Kerjakanlah dengan lebih dari satu cara. 

b. Gambarlah gabungan dua bangun datar dengan ukuran luas daerah sama 

dengan luas kebun tersebut. Dan berikan alasannya! 

3. Sebuah taman berbentuk trapesium. Di tengah-tengah taman tersebut akan 

dibuat kolam renang dan di samping taman akan ditanami bunga. Ilustrasinya 

dapat dilihat seperti gambar di bawah. 

 

 

 

 

a. Tentukan luas taman yang ditanami bunga. Kerjakan dengan lebih dari 

satu cara. 

b. Gambarlah gabungan dua bangun datar dengan ukuran luas daerah sama 

dengan luas taman tersebut. Dan berikan alasannya! 

4. Diketahui keliling persegi panjang PQRS adalah 16 cm, ABCD adalah belah 

ketupat.  

 

 

 

 

15 m 

17 m Jambu R
u

m
p

u
t 

 

R
u

m
p

u
t 

C 

D 

A 

B 

Q 

R S 

P 

Kolam 

renang 
13 m 

22 m 

12 m 



114 
 

 

a. Tentukan ukuran panjang diagonal pertama BD dan panjang diagonal 

kedua AC belah ketupat yang mungkin (dengan ukuran panjang diagonal 

pertama BD lebih panjang atau sama dengan ukuran panjang diagonal 

kedua AC belah ketupat dan merupakan bilangan bulat positif). Kemudian 

gambarlah bangun belah ketupat masing-masing tersebut dengan ukuran 

yang sudah ditentukan. 

b. Hitunglah luas daerah masing-masing belah ketupat dengan ukuran kedua 

panjang diagonal yang sudah ditentukan pada no. (a). 

c. Gambarlah gabungan dua bangun datar yang luasnya sama dengan salah 

satu luas daerah belah ketupat yang kamu hitung pada no. (b) dan berikan 

alasannya. 
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Lampiran 7 

KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA 

MATHEMATICAL CREATIVITY  

1. Diketahui: daerah persegi panjang dengan luas 42 cm
2
. 

Ditanya: 

a. Gambarlah bangun persegi panjang lain dengan luas sama dengan 

ketentuan ukuran panjang lebih panjang daripada ukuran lebar dengan 

menggunakan gambar ilustrasi. 

b. Hitunglah keliling masing-masing persegi panjang yang telah kamu 

gambar pada no. (a). 

c. Gambarlah gabungan dua bangun datar dengan ukuran luas daerah sama 

dengan luas daerah persegi panjang. Dan berikan alasannya! 

Jawab: 

a. Persegi panjang 1      cm,     cm 

Persegi panjang 2      cm,     cm 

Persegi panjang 3      cm,     cm 

Persegi panjang 4     cm,     cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Persegi panjang 1 

Keliling persegi panjang 1  =  ( +  ) 

    =  (  +  ) 

42 cm  

1 cm Persegi panjang 1 

21 cm  

2 cm Persegi panjang 2 

14 cm  

3 cm Persegi panjang 3 

7 cm  

6 cm Persegi panjang 4 
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    = 2 (  ) 

    = 86 

Jadi keliling persegi panjang 1 adalah 86 cm. 

Persegi panjang 2 

Keliling persegi panjang 2  =  ( +  ) 

    =  (  +  ) 

    = 2 (  ) 

    = 46 

Jadi keliling persegi panjang 2 adalah 46 cm. 

Persegi panjang 3 

Keliling persegi panjang 3  =  ( +  ) 

    =  (  +  ) 

    = 2 (  ) 

    = 34 

Jadi keliling persegi panjang 3 adalah 34 cm. 

Persegi panjang 4 

Keliling persegi panjang 4  =  ( +  ) 

    =  ( +  ) 

    = 2 (  ) 

    = 26 

Jadi keliling persegi panjang 4 adalah 26 cm. 

c.  

 

 

 

 

 

 

 

Jadi luas bangun tersebut adalah 42 cm
2 

dengan gabungan antara luas 

daerah segitiga 12 cm
2
 dan luas daerah persegi panjang 30 cm

2
. 

2. Diketahui: kebun berbentuk jajargenjang 

 

 

 

 

 

12 cm
2
 

30 cm
2
 

Luas daerah persegi panjang  

= luas bangun datar yang lain  

= luas daerah segitiga + luas daerah PP 

= 12 + 30 

= 42  

 

 

15 m 

17 m Jambu 

R
u

m
p

u
t 

 

R
u

m
p

u
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Ditanya: 

a. Tentukan luas kebun yang ditanami rumput jepang oleh petani. 

Kerjakanlah dengan lebih dari satu cara. 

b. Gambarlah gabungan dua bangun datar dengan ukuran luas daerah sama 

dengan luas kebun tersebut. Dan berikan alasannya! 

Jawab: 

a. Beri nama titik-titik pada kebun. 

 

 

 

 

 

 

Jelas      =         

⇔     =         

⇔      =         

⇔      =    

⇔     √   

 ⇔     8 

Jelas AD = BC dan AE = FC 

AB = AE + EB = 8 + 15 = 23 

Mencari luas kebun yang ditanami rumput jepang. 

Cara 1: 

Luas ABCD  =     

  = 23   15 

  = 345 
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Luas BEDF  =    

  =     

  = 225 

Luas kebun yang ditanami rumput jepang = luas ABCD – luas BEDF 

      = 345 –225 

      = 120 

Jadi luas kebun yang ditanami rumput jepang adalah 120 cm
2
. 

Cara 2:  

Luas kebun yang ditanami rumput jepang = luas AED + luas BCF 

      = 2   luas daerah segitiga 

      = 2  (
 

 
    ) 

      = 2  (
 

 
     ) 

      = 2   60 

      = 120 

Jadi luas kebun yang ditanami rumput jepang adalah 120 cm
2
. 

b.          

Luas bangun = 345 

Luas daerah trapesium + luas daerah 

persegi panjang 

= 145 + 200 

 

Jadi luas bangun datar yang luasnya sama adalah daerah trapesium dengan 

luas 145 cm
2
 dan daerah  persegi panjang dengan luas 200 cm

2 

3. Diketahui: 

Taman berbentuk trapesium. 

Di tengah-tengah taman akan dibuat kolam renang dan di samping taman akan 

ditanami bunga. 

 

 

 

 

145 cm
2 

200 cm
2 
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Ditanya: 

a. Tentukan luas taman yang ditanami bunga. Kerjakan dengan lebih dari 

satu cara. 

b. Gambarlah gabungan dua bangun datar dengan ukuran luas daerah sama 

dengan luas taman tersebut. Dan berikan alasannya! 

Jawab: 

a. Cara 1 

Luas taman  = luas daerah trapesium 

  = 
(   )

 
   

  = 
(     )

 
    

  = 204 

Luas kolam  = luas daerah persegi  

  =    

  =     

  = 144 

Luas taman yang ditanami bunga  = luas taman – luas kolam 

     = 204 – 144 

     = 60 

Jadi luas taman yang ditanami bunga adalah 60 m
2
. 

 

 

 

 

 

 

Kolam 

renang 
13 m 

22 m 

12 m 
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Cara 2 

Beri nama titik. 

 

 

 

 

 

 

BC = 13 

CF = 12 

Maka BF = √        

⇔ BF = √        

⇔ BF = √        

⇔ BF = √   

⇔ BF = 5 

Jelas BF = AE = 5 

Luas taman yang ditanami bunga  = 2   luas daerah segitiga 

     = 2  
   

 
 

     = 5   12 

     = 60 

Jadi luas taman yang ditanami bunga adalah 60  m
2
. 

b. Luas bangun = 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170 m
2 

34 m
2 

Kolam 

renang 
13 m 

22 m 

12 m 

A B 

C D 

E F 
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Luas bangun tersebut  = luas daerah belah ketupat + luas daerah PP 

   = 34 + 170 

   = 204 

Jadi luas bangun tersebut sama dengan luas daerah belah ketupat dengan 

luas 34 m
2
 dan luas daerah persegi panjang dengan luas 170 cm

2
. 

4. Diketahui: 

Keliling persegi panjang PQRS adalah 16 cm, ABCD adalah belah ketupat. 

 

 

 

 

 

 

 

Ditanya: 

a. Tentukan ukuran panjang diagonal pertama BD dan panjang diagonal 

kedua AC belah ketupat yang mungkin (dengan ukuran panjang diagonal 

pertama BD lebih panjang atau sama dengan ukuran panjang diagonal 

kedua AC belah ketupat dan merupakan bilangan bulat positif). Kemudian 

gambarlah bangun belah ketupat masing-masing tersebut dengan ukuran 

yang sudah ditentukan. 

b. Hitunglah luas daerah masing-masing belah ketupat dengan ukuran kedua 

panjang diagonal yang sudah ditentukan pada no. (a). 

c. Gambarlah gabungan dua bangun datar yang luasnya sama dengan salah 

satu luas daerah belah ketupat yang kamu hitung pada no. (b) dan berikan 

alasannya. 

Jawab: 

a. Keliling PQRS = keliling persegi panjang  

⇔ Keliling PQRS =  ( +  ) 

⇔ 16 =  ( +  ) 

C 

D 

A 

B 

Q 

R S 

P 
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⇔ 
  

 
 = ( +  ) 

⇔ 8 = ( +  ) 

⇔( +  )   8 

Panjang persegi panjang = panjang diagonal pertama belah ketupat 

Lebar persegi panjang = panjang diagonal kedua belah ketupat 

Maka dapat dibuat 

       =    Keterangan 

7 1 Memenuhi 

6 2 Memenuhi 

5 3 Memenuhi 

4 4 Memenuhi 

3 5 Tidak Memenuhi 

2 6 Tidak Memenuhi 

1 7 Tidak Memenuhi 

 

Daerah belah ketupat 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daerah belah ketupat 2 

 

 

 

 

 

 

C 

D 

A 

B 

7 cm 

1 cm 

C 

D 

A 

B 

6 cm 

2 cm 
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Daerah belah ketupat 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daerah belah ketupat 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Luas daerah belah ketupat 1  = 
 

 
       

= 
 

 
     

= 3,5 

 Jadi luas daerah  belah ketupat 1 adalah 3,5 cm
2
. 

Luas daerah belah ketupat 2  = 
 

 
       

= 
 

 
     

= 6 

 Jadi luas daerah  belah ketupat 2 adalah 6 cm
2
. 

Luas daerah belah ketupat 3  = 
 

 
       

= 
 

 
     

C 

D 

A 

B 

5 cm 

3 cm 

C 

D 

A 

B 

4 cm 

4 cm 
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= 7,5 

 Jadi luas daerah  belah ketupat 3 adalah 7,5 cm
2
. 

Luas daerah belah ketupat 4  = 
 

 
       

= 
 

 
     

= 8 

 Jadi luas daerah  belah ketupat 4 adalah 8 cm
2
. 

 

 

c.  

 

 

 

 

 

 

Salah satu luas daerah belah ketupat adalah 7,5 cm
2
. 

Luas daerah belah ketupat  = luas daerah jajargenjang + luas daerah PP 

    = 3 + 4,5 

    = 7, 5 

Jadi luas daerah belah ketupat luasnya sama dengan luas daerah 

jajargenjang dengan luas 3 cm
2
 dan luas daerah persegi panjang dengan 

luas 4,5 cm
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

3 cm
2
 

4,5 cm
2 

1
1
0
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Lampiran 8 

ANALISIS UJI COBA SOAL TES KEMAMPUAN MATHEMATICAL CREATIVITY 

 

No. Kode X1 X2 X3 X4 Y Y
2
 X1^

2
 X2^

2
 X3

2
 X4

2
 X1Y X2Y X3Y X4Y 

1 C-1 28 19 15 30 92 8464 784 361 225 900 2576 1748 1380 2760 

2 C-2 30 20 19 30 99 9801 900 400 361 900 2970 1980 1881 2970 

3 C-3 30 12 18 27 87 7569 900 144 324 729 2610 1044 1566 2349 

4 C-4 29 10 20 30 89 7921 841 100 400 900 2581 890 1780 2670 

5 C-5 30 15 13 8 66 4356 900 225 169 64 1980 990 858 528 

6 C-6 30 12 12 26 80 6400 900 144 144 676 2400 960 960 2080 

7 C-7 30 20 15 30 95 9025 900 400 225 900 2850 1900 1425 2850 

8 C-8 20 5 10 20 55 3025 400 25 100 400 1100 275 550 1100 

9 C-9 14 8 16 30 68 4624 196 64 256 900 952 544 1088 2040 

10 C-10 30 20 20 30 100 10000 900 400 400 900 3000 2000 2000 3000 

11 C-11 28 16 18 18 80 6400 784 256 324 324 2240 1280 1440 1440 

12 C-12 30 11 20 16 77 5929 900 121 400 256 2310 847 1540 1232 

13 C-13 21 10 8 23 62 3844 441 100 64 529 1302 620 496 1426 

14 C-14 20 12 15 3 50 2500 400 144 225 9 1000 600 750 150 

15 C-15 12 6 20 16 54 2916 144 36 400 256 648 324 1080 864 

16 C-16 30 13 13 10 66 4356 900 169 169 100 1980 858 858 660 

17 C-17 22 19 8 26 75 5625 484 361 64 676 1650 1425 600 1950 

18 C-18 29 12 8 19 68 4624 841 144 64 361 1972 816 544 1292 

19 C-19 20 10 6 8 44 1936 400 100 36 64 880 440 264 352 

20 C-20 30 14 13 27 84 7056 900 196 169 729 2520 1176 1092 2268 1
2

5
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21 C-21 24 12 12 26 74 5476 576 144 144 676 1776 888 888 1924 

22 C-22 24 15 8 26 73 5329 576 225 64 676 1752 1095 584 1898 

23 C-23 29 19 12 29 89 7921 841 361 144 841 2581 1691 1068 2581 

24 C-24 30 10 12 6 58 3364 900 100 144 36 1740 580 696 348 

25 C-25 30 20 12 26 88 7744 900 400 144 676 2640 1760 1056 2288 

26 C-26 30 19 15 26 90 8100 900 361 225 676 2700 1710 1350 2340 

27 C-27 30 10 15 25 80 6400 900 100 225 625 2400 800 1200 2000 

28 C-28 30 13 15 22 80 6400 900 169 225 484 2400 1040 1200 1760 

29 C-29 22 14 14 10 60 3600 484 196 196 100 1320 840 840 600 

30 C-30 26 11 7 6 50 2500 676 121 49 36 1300 550 350 300 

  JUMLAH 788 407 409 629 2233 173205 21468 6067 6079 15399 60130 31671 31384 50020 

    X1 X2 X3 X4 Y Y
2
 X1

2
 X2

2
 X3

2
 X4

2
 X1Y X2Y X3Y X4Y 

MEAN   26.267 13.567 13.6 20.9667 

          SKOR MAKS  30 20 20 30 

          TK   0.8756 0.6783 0.68 0.69889 

          KET   mudah sedang sedang Sedang 

          VALIDITAS 0.6363 0.7048 0.5 0.81404 

              valid valid valid Valid 

          VARIANS 25.662 18.179 16.8 73.6989 134.3 

         VARIANS TOTAL 233.18       

          RELIABILITAS 0.5654       

           

 

 

1
2

6
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KELOMPOK ATAS 

C-10 30 20 20 30 100 

C-2 30 20 19 30 99 

C-7 30 20 15 30 95 

C-1 28 19 15 30 92 

C-26 30 19 15 26 90 

C-4 29 10 20 30 89 

C-23 29 19 12 29 89 

C-25 30 20 12 26 88 

C-3 30 12 18 27 87 

C-20 30 14 13 27 84 

C-6 30 12 12 26 80 

C-11 28 16 18 18 80 

C-27 30 10 15 25 80 

C-28 30 13 15 22 80 

C-12 30 11 20 16 77 

MEAN 29.6 15.66667 15.93333 26.13333 87.33333 

 

 

 

 

1
2
7
 



128 
 

 

 

KELOMPOK BAWAH 

C-17 22 19 8 26 75 

C-21 24 12 12 26 74 

C-22 24 15 8 26 73 

C-9 14 8 16 30 68 

C-18 29 12 8 19 68 

C-5 30 15 13 8 66 

C-16 30 13 13 10 66 

C-13 21 10 8 23 62 

C-29 22 14 14 10 60 

C-24 30 10 12 6 58 

C-8 20 5 10 20 55 

C-15 12 6 20 16 54 

C-14 20 12 15 3 50 

C-30 26 11 7 6 50 

C-19 20 10 6 8 44 

MEAN 22.93333 11.46667 11.33333 15.8 61.53333 

MA-MB 6.666667 4.2 4.6 10.33333 25.8 

SKOR 

TINGGI 
30 20 20 30 

 DB 0.222222 0.21 0.23 0.344444 

 KET Cukup Cukup Cukup Cukup 

  

1
2
8
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HASIL ANALISIS UJI COBA SOAL TES KEMAMPUAN MATHEMATICAL CREATIVITY 

 

  

 

1 2 3 4 

VALIDITAS ∑   788  407  409  629 

   ∑    21468  6067  6079  15399 

   ∑    60130  31671  31384  50020 

        0.636  0.705  0.502  0.814 

             0.361     

   Kriteria  Valid Valid  Valid  Valid  

DAYA BEDA  DP 0.222  0.21   0.23  0.344 

   Kriteria Cukup  Cukup Cukup  Cukup  

TINGKAT 

KESUKARAN  Mean  26.2667 13.567  13.63  20.97  

   TK  0.87556 0.6783   0.682 0.699  

   Kriteria  Mudah Sedang  Sedang  Sedang  

RELIABILITAS      26.6622 18.179  16.77  73.7  

            134.31 

       0.56536 

          0,361 

Keterangan    Digunakan  Digunakan   Digunakan   Digunakan 

1
2
9
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Lampiran 9 

SOAL TES MATHEMATICAL CREATIVITY  

NAMA SEKOLAH : SMPN 3 Ungaran 

MATA PELAJARAN : Matematika 

KELAS/ SEMESTER  : VII/ 2 

JUMLAH SOAL  : 2 

ALOKASI WAKTU : 80 menit 

Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. 

Petunjuk pengerjaan soal: 

1. tulislah nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawab, 

2. kerjakan dengan menggunakan bahasa, cara atau ide sendiri, 

3. kerjakan dengan dengan menuliskan rumus/strategi pengerjaan soal, 

4. kerjakan dengan rinci dan teliti,  

5. jangan lupa diteliti terlebih dahulu sebelum dikumpulkan, dan 

6. jika sudah selesai, lembar soal dan jawab wajib dikumpulkan. 

 

1. Diketahui daerah persegi panjang dengan luas 42 cm
2
.  

a. Gambarlah bangun persegi panjang lain dengan luas sama dengan 

ketentuan ukuran panjang lebih panjang daripada ukuran lebar. 

b. Hitunglah keliling salah satu persegi panjang yang telah kamu buat pada 

no. (a). 

c. Gambarlah gabungan dua bangun datar dengan luas daerah sama dengan 

luas daerah persegi panjang dan tentukan ukuran-ukuran luas bangun 

tersebut. Serta berikan alasannya. 

2. Seorang petani mempunyai kebun berbentuk jajargenjang. Petani tersebut 

akan menanami kebunnya dengan rumput jepang dan pohon jambu. 

Ilustrasinya dapat dilihat seperti gambar di bawah.  
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a. Tentukan luas kebun yang ditanami rumput jepang oleh petani. 

Kerjakanlah dengan lebih dari satu cara. 

b. Gambarlah gabungan bangun datar – bangun datar yang lain yang 

luasnya sama dengan luas kebun tersebut dan tentukan ukuran-ukuran 

luas bangun tersebut. Serta berikan alasannya. 

c. Hitunglah keliling kebun tersebut. 
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Lampiran 10 

KUNCI JAWABAN SOAL 

TES KEMAMPUAN MATHEMATICAL CREATIVITY 

1. Diketahui: daerah persegi panjang dengan luas 42 cm
2
. 

Ditanya: 

a. Tentukan ukuran panjang dan lebar yang mungkin (dengan ukuran 

panjangnya lebih panjang daripada ukuran lebarnya). Dan gambarlah 

bangun persegi panjang masing-masing tersebut dengan ukuran yang 

sudah ditentukan. 

b. Hitunglah keliling masing-masing persegi panjang. 

c. Gambarlah bangun datar yang lain yang luasnya sama dengan luas daerah 

persegi panjang tersebut. 

Jawab: 

a. Persegi panjang 1      cm,     cm 

Persegi panjang 2      cm,     cm 

Persegi panjang 3      cm,     cm 

Persegi panjang 4     cm,     cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Persegi panjang 1 

Keliling persegi panjang 1  =  ( +  ) 

    =  (  +  ) 

42 cm  

1 cm Persegi panjang 1 

21 cm  

2 cm Persegi panjang 2 

14 cm  

3 cm Persegi panjang 3 

7 cm  

6 cm Persegi panjang 4 
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Keliling persegi panjang 1 = 2 (  ) 

    = 86 

Jadi keliling persegi panjang 1 adalah 86 cm. 

Persegi panjang 2 

Keliling persegi panjang 2  =  ( +  ) 

    =  (  +  ) 

    = 2 (  ) 

    = 46 

Jadi keliling persegi panjang 2 adalah 46 cm. 

Persegi panjang 3 

Keliling persegi panjang 3  =  ( +  ) 

    =  (  +  ) 

    = 2 (  ) 

    = 34 

Jadi keliling persegi panjang 3 adalah 34 cm. 

Persegi panjang 4 

Keliling persegi panjang 4  =  ( +  ) 

    =  ( +  ) 

    = 2 (  ) 

    = 26 

Jadi keliling persegi panjang 4 adalah 26 cm. 

c.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Luas daerah persegi panjang = 42 cm
2
 

Luas daerah segitiga  = 
 

 
     

    = 
 

 
     

    = 12  

Luas daerah jajargenjang  =     

    =      

    = 30  

 

Luas daerah persegi  = 42 

   = luas daerah segitiga + luas daerah jajargenjang 

   = 12 + 30 



134 
 

 

Luas daerah persegi = 42 

Jadi luas bangun tersebut adalah 42 cm
2 

dengan gabungan antara luas 

daerah segitiga 12 cm
2
 dan luas daerah jajargenjang 30 cm

2
. 

 

2. Diketahui: kebun berbentuk jajargenjang 

 

 

 

 

 

Ditanya: 

a. Tentukan luas kebun yang ditanami rumput jepang oleh petani. 

Kerjakanlah dengan berbagai cara. 

b. Gambarlah bangun datar yang lain yang luasnya sama dengan bangun 

tersebut dan tentukan ukuran-ukuran luas bangun tersebut. 

Jawab: 

a. Beri nama titik-titik pada kebun. 

 

 

 

 

 

 

Jelas      =         

⇔     =         

⇔      =         

⇔      =    

15 m 

17 m Jambu 

R
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F 
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⇔     √   

 ⇔     8 

Jelas AD = BC dan AE = FC 

AB = AE + EB = 8 + 15 = 23 

Mencari luas kebun yang ditanami rumput jepang. 

Cara 1: 

Luas ABCD  =     

  = 23   15 

  = 345 

 

Luas BEDF  =    

  =     

  = 225 

 

Luas kebun yang ditanami rumput jepang = luas ABCD – luas BEDF 

      = 345 –225 

      = 120 

Jadi luas kebun yang ditanami rumput jepang adalah 120 cm
2
. 

Cara 2:  

Luas kebun yang ditanami rumput jepang = luas AED + luas BCF 

      = 2   luas daerah segitiga 

      = 2  (
 

 
    ) 

      = 2  (
 

 
     ) 

      = 2   60 

      = 120 

Jadi luas kebun yang ditanami rumput jepang adalah 120 cm
2
. 
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c.       

 

 

 

    

 

 

 

 

Luas bangun = 345 

Luas daerah belah ketupat  = 
 

 
       

    = 
 

 
       

    = 150 

Luas daerah trapesium = 
 

 
                       

    = 
 

 
 (  +   )     

    = 195 

Luas bangun  = luas daerah belah ketupat + luas daerah trapesium 

  = 150 + 195 

  = 345 

Jadi luas bangun datar yang luasnya sama adalah daerah belah ketupat 

dengan luas 150 cm
2
 dan daerah  trapesium dengan luas 195 cm

2 
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Lampiran 11 
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Lampiran 12 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

Pertemuan ke-1 

Sekolah  : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VII (tujuh)/ 2 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit ( 1 pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi  

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan 

ukurannya. 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

 

C. Indikator Pencapaian 

6.3.1 Tumbuhnya kemampuan mathematical creativity siswa dalam 

menyelesaikan masalah materi luas dan keliling persegi. 

6.3.2 Tumbuhnya kemampuan mathematical creativity siswa dalam 

menyelesaikan masalah materi luas dan keliling persegi panjang. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model Problem Based Learning (PBL) dengan strategi REACT 

berbantuan Lembar Kerja Siswa diharapkan: 

1. Siswa tumbuh kemampuan mathematical creativity-nya dalam 

menyelesaikan masalah materi luas dan keliling persegi. 
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2. Siswa tumbuh kemampuan mathematical creativity-nya dalam 

menyelesaikan masalah materi luas dan keliling persegi panjang. 

E. Materi Ajar 

Materi pembelajaran dimulai dengan permasalahan berikut: 

Diketahui keliling persegi panjang 40 cm. Hitunglah luas daerah persegi 

panjang tersebut (ukuran panjang lebih panjang dari ukuran lebarnya). Dengan 

ukuran panjang dan lebarnya bilangan bulat positif. 

 

 

 

Jawaban alternatif : 

Untuk menghitung luas daerah persegi panjang digunakan rumus    , 

sedangkan ukuran panjang dan lebarnya belum diketahui. 

Karena diketahui keliling persegi panjang tersebut adalah 40 cm, maka 

kemungkinan panjang dan lebarnya, dengan ukuran panjang lebih panjang 

ukurannya dari pada ukuran lebarnya. 

 ( +  )     

⇔ ( +  )  
  

 
 

⇔ ( +  )     

      

Panjang Lebar Perhitungan keliling Luas 

19 1 2 (19 + 1) = 40 19 x 1 = 19 

18 2 2 (18 + 2) = 40 18 x 2 = 36 

17 3 2 (17 + 3) = 40 17 x 3 = 51 

16 4 2 (16 + 4) = 40 16 x 4 = 64 

15 5 2 (15 + 5) = 40 15 x 5 = 75 

Dst    
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Kecuali lebarnya berukuran 10 atau kurang dari 10 karena apabila panjang 

sisinya sama maka bukan sebuah persegi panjang tetapi persegi dan apabila 

ukuran lebarnya kurang dari 10 maka tidak memenuhi syarat pengerjaan soal. 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran  : Pembelajaran Problem Based Learning. 

2. Metode Pembelajaran : Diskusi, tanya jawab, dan pemberian tugas. 

3. Strategi Pembelajaran  : REACT (Relating Experiencing Applying 

Cooperating Transferring). 

 

G. Skenario/ Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Pendahuluan 1. Guru memberi salam dan mengajak siswa 

berdoa. 

2. Guru menanyakan kabar siswa. 

3. Guru mengecek kehadiran dan menyiapkan 

siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

4. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau 

kompetensi dasar yang akan dicapai. 

5. Melalui kegiatan tanya jawab guru 

mengingatkan kembali mengenai konsep 

persegi dan persegi panjang. 

6. Guru memberi motivasi belajar kepada 

siswa mengenai manfaat dan aplikasi materi 

persegi dan persegi panjang dalam 

kehidupan sehari-hari. 

10 menit 

Kegiatan Inti Tahap 1 (Orientasi Siswa pada Masalah) 

1. Siswa diminta memberikan contoh benda-

benda di lingkungan sekitar yang berbentuk 

persegi dan persegi panjang. (Relating) 

(Eksplorasi) 

60 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

2. Guru memberikan permasalahan 

kontekstual yang berhubungan dengan 

masalah kehidupan sehari-hari berkaitan 

dengan mathematical creativity luas dan 

keliling persegi dan persegi panjang. 

(Eksplorasi) 

Tahap 2 (Mengorganisir Siswa dalam Belajar) 

3. Guru mengelompokkan siswa dalam 

beberapa kelompok. Dalam setiap 

kelompok beranggotakan 4 atau 5 orang 

siswa. (Eksplorasi) 

4. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa 

yang akan didiskusikan secara kelompok 

dan diberikan batasan waktu. 

5. Guru membantu siswa dalam menemukan 

konsep berdasarkan Lembar Kerja Siswa 

yang diberikan. (Experiencing) 

(Eksplorasi) 

Tahap 3 (Membimbing Penyelidikan Individu 

dan Kelompok) 

6. Guru berkeliling dan memantau siswa saat 

berdiskusi. 

7. Siswa dalam kelompok bekerjasama 

menyelesaikan Lembar Kerja Siswa yang 

diberikan oleh guru. (Cooperating) 

(Elaborasi) 

8. Guru membantu siswa apabila ada siswa 

yang mengajukan pertanyaan tentang 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

informasi yang tidak dipahami Lembar 

Kerja Siswa yang diberikan. 

9. Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang tepat. 

10. Guru mendorong siswa untuk melakukan 

penyelidikan untuk mencari penjelasan dan 

pemecahan masalah.  

11. Guru memantau siswa dalam berdiskusi dan 

meminta setiap kelompok untuk berhenti 

mengerjakan soal apabila waktu telah 

selesai. 

Tahap 4 (Mengembangkan dan Menyajikan 

Hasil Karya) 

12. Guru membimbing siswa dalam 

mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

(Applying) 

13. Guru meminta salah satu kelompok untuk 

menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. 

14. Guru meminta kelompok lain untuk 

memberikan tanggapan. 

Tahap 5 (Mengevaluasi Proses Pemecahan 

Masalah)  

15. Guru bersama-sama dengan siswa 

membahas dan mengevaluasi apabila ada 

kesalahan. (Konfirmasi) 

16. Guru memberikan kuis untuk mengecek 

pemahaman siswa mengenai materi yang 

diberikan secara individu. (Transferring)  
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Penutup 1. Melalui kegiatan tanya jawab, Guru dan 

siswa membuat kesimpulan. 

2. Siswa dan Guru melakukan refleksi tentang 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan hari 

ini. 

3. Guru memberikan pekerjaan rumah sebagai 

latihan. 

4. Guru menginformasikan kepada siswa materi 

pembelajaran selanjutnya yaitu tentang luas 

dan keliling jajargenjang dan trapesium. 

5. Guru memberikan motivasi agar siswa terus 

bersemangat untuk belajar. 

6. Guru menutup kegiatan pembelajaran tepat 

waktu dengan mengucapkan salam. 

10 menit 

 

H. Sumber Pembelajaran 

Sumber Pembelajaran. 

1. Buku Matematika kelas 7. 

2. Power Point. 

3. Lembar Kerja Siswa 

I. Penilaian Hasil Belajar 

Diketahui bangun datar persegi panjang seperti gambar dibawah ini! 

 

 

 

 

 

35 cm 

15 cm 
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Tentukan: 

a. luas daerah persegi panjang tersebut, 

b. keliling persegi panjang tersebut. 

Kerjakanlah dengan lebih dari satu cara. 

J. Pedoman Penskoran 

Jawaban Skor 

Diketahui: 

bangun datar persegi panjang seperti gambar dibawah ini! 

 

 

 

 

 

 

20 

Ditanya: 

a. Luas  daerah persegi panjang tersebut. 

b. Keliling persegi panjang tersebut. 

Kerjakanlah dengan lebih dari satu cara. 

20 

Jawab: 

Beri nama titik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Cara 1  

Luas  daerah persegi panjang = Luas ABCD 

=     

      

35 cm 

15 cm 

D F C 

B 
35 cm 

15 cm 

A E 
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luas  daerah persegi panjang =        

= 35   15 

= 525 

Jadi luas  daerah persegi panjang tersebut adalah 525 cm
2
. 

Cara 2 

AE = AB –EB = 35 – 15 = 20 

Luas  daerah persegi panjang = Luas ABCD 

= luas AEFD + luas EBCF 

= luas daerah persegi 

panjang  + luas daerah 

persegi 

= (   ) +    

= (     ) +     

= (20   15 ) +     

= 525 

Jadi luas  daerah persegi panjang tersebut adalah 525 cm
2
. 

b. Cara 1 

keliling persegi panjang = AB + BC + CD + DA 

= 35 + 15 + 35 + 15 

= 100 

Jadi keliling  persegi panjang tersebut adalah 100 cm. 

Cara 2 

keliling persegi panjang =  ( +  ) 

= (  +   ) 

= 2(35 + 15) 

= 100 

Jadi keliling  persegi panjang tersebut adalah 100 cm 

30 

Total Skor 100 
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Mengetahui 

Guru Matematika, 

 

Amir Fahrudi, S.Pd, M.Pd 

19720423 199802 1 001 

 Ungaran, Maret 2016 

Peneliti, 

 

Dini Rahmawati 

4101412044 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA PERTEMUAN 1 
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1. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran 25 m   10 m. Di 

tengah-tengah taman akan dibangun  sebuah kolam ikan berbentuk persegi 

berukuran 10 m   10 m. Sisa luas taman akan ditanami bunga. Berapa luas 

taman yang ditanami bunga? (kerjakan dengan lebih dari 1 cara) 

 

 

 

 

 

2. Sebuah taman yang berbentuk persegi yang di dalamnya terdapat kolam yang 

berbentuk persegi. Ilustrasi dapat dilihat seperti gambar berikut. 

Apabila taman tersebut mempunyai luas 529 m
2
, tentukan: 

a. keliling kolam tersebut, 

b. sisa luas taman. 

 

KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA  

25 m 

Kolam 

Ikan 
10 m 

10 m 

8 m 

Kolam 

Nama  anggota kelompok :  ........   Kelas : .......... 

 

Mata Pelajaran : Matematika  

Jejang Pendidikan : SMP Kelas VII Semester II 

Materi Pokok : Bangun Datar Segiempat 

Alokasi Waktu : 40 Menit 

Petunjuk 

1. Kerjakan lembar kerja dibawah ini dalam kelompok diskusi. 

2. Kerjakan lembar kerja siswa ini pada lembar jawab yang telah disediakan. 

 

Standar Kompetensi: 

Memahami konsep segiempat dan 

segitiga serta menentukan ukurannya. 
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PERTEMUAN 1 

1. Diketahui: 

Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran 25 m   10 m.  

Di tengah-tengah taman akan dibangun sebuah kolam ikan berbentuk persegi 

berukuran 10 m   10 m.  

Sisa luas taman akan ditanami bunga. 

Ditanya:  

Berapa luas taman yang ditanami bunga? (kerjakan dengan lebih dari 1 cara) 

Jawab: 

 

 

 

 

 

 

Cara 1 

Luas seluruh taman  = 25    10 = 250 

Luas kolam   = 10   10 = 100  

Luas taman yang ditanami bunga = luas seluruh taman – luas kolam 

     = 250 -100 

     = 150 

Jadi luas taman yang ditanami bunga adalah 150 m
2
. 

Cara 2 

Luas taman yang ditanami bunga = 2   luas daerah persegi panjang 

     = 2  (   ) 

     = 2  (      ) 

     = 2     

     = 150 

Jadi luas taman yang ditanami bunga adalah 150 m
2
. 

 

2. Diketahui:  

25 m 

Kolam 

Ikan 10 m 

10 m 

7,5 m 7,5 m 
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Sebuah taman berbentuk persegi seperti gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

Luas taman = 529 m
2
 

Kolam berbentuk persegi. 

Ditanya: 

a. keliling kolam tersebut, 

b. sisa luas taman. 

Jawab: 

a.  

 

 

 

 

 

 

Luas taman   = luas daerah persegi  

   = 529 

Luas daerah persegi =    

⇔ 529 =    

⇔    √     

⇔      

Jelas AE = BF = CG = DH = 8 

D C 

B 
8 m 

Kolam 

A E 

F 

G 

H 

8 m 

Kolam 
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EB = FC = GD = HA = 15 

Menghitung sisi kolam 

       +     

⇔       +     

⇔      +     

⇔      +     

⇔        

⇔   √    

⇔      

Keliling kolam  = keliling persegi 

   = 4    

   = 4 17 

   = 68 

Jadi keliling kolam tersebut adalah 68 m. 

b. Cara 1: 

Luas sisa taman = luas taman – luas kolam 

   = 529 –      

   = 529 – 289 

   = 240 

Cara 2: 

Luas sisa taman  = 4   luas daerah segitiga 

   = 4  ( 
 

 
    ) 

   = 4  ( 
 

 
     ) 

   = 240 

Jadi luas sisa taman tersebut adalah 240 m
2
. 

PEKERJAAN RUMAH 
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PERTEMUAN 1 

Diketahui luas daerah persegi panjang 36 cm
2
. Hitunglah keliling persegi panjang 

tersebut (ukuran panjang lebih panjang dari ukuran lebarnya). Dengan ukuran 

panjang dan lebarnya bilangan bulat positif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNCI JAWABAN PEKERJAAN RUMAH 
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PERTEMUAN 1 

Jawaban Skor 

Diketahui: 

Luas daerah persegi panjang = 36 

10 

Ditanya:  

Keliling persegi panjang tersebut (ukuran panjang 

lebih panjang dari ukuran lebarnya). Dengan ukuran 

panjang dan lebarnya bilangan bulat positif. 

10 

Jawab: 

Kemungkinan panjang dan lebarnya adalah 

Persegi panjang 1      cm,     cm 

Persegi panjang 2      cm,     cm 

Persegi panjang 3      cm,     cm 

Persegi panjang 4     cm,     cm 

30 

Persegi panjang 1 

Keliling persegi panjang 1  =  ( +  ) 
    =  (  +  ) 
    = 2 (  ) 
    = 74 

Persegi panjang 2 

Keliling persegi panjang 2  =  ( +  ) 
    =  (  +  ) 
    = 2 (  ) 
    = 40 

Persegi panjang 3 

Keliling persegi panjang 3  =  ( +  ) 
    =  (  +  ) 
    = 2 (  ) 
    = 30 

Persegi panjang 4 

Keliling persegi panjang 4  =  ( +  ) 
    =  ( +  ) 
    = 2 (  ) 
    = 26 

 

40 

Jadi keliling persegi panjang 1 adalah 74 cm. 

Jadi keliling persegi panjang 2 adalah 40 cm. 

Jadi keliling persegi panjang 3 adalah 30 cm. 

Jadi keliling persegi panjang 4 adalah 26 cm. 

10 
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Jawaban Skor 

Total Skor 100 
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Lampiran 13 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

Pertemuan ke-2 

Sekolah  : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VII (tujuh)/ 2 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit ( 1 pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi  

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan 

ukurannya. 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

 

C. Indikator Pencapaian 

6.3.1 Tumbuhnya kemampuan mathematical creativity siswa dalam 

menyelesaikan masalah materi luas dan keliling jajargenjang. 

6.3.2 Tumbuhnya kemampuan mathematical creativity siswa dalam 

menyelesaikan masalah materi luas dan keliling trapesium. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model Problem Based Learning (PBL) dengan strategi REACT 

berbantuan Lembar Kerja Siswa diharapkan: 

1. Siswa tumbuh kemampuan mathematical creativity-nya dalam 

menyelesaikan masalah materi luas dan keliling jajargenjang . 
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2. Siswa tumbuh kemampuan mathematical creativity-nya dalam 

menyelesaikan masalah materi luas dan keliling trapesium. 

E. Materi Ajar 

Materi pembelajaran dimulai dengan permasalahan berikut: 

 

 

 

Perhatikan gambar di atas! 

Jika keliling jajar genjang adalah 24 cm, tingginya 2 cm (panjang alas lebih 

panjang dari panjang tingginya). Berapa luas jajargenjang tersebut. 

Jawaban alternatif : 

Untuk menghitung luas jajargenjang maka rumus luasnya adalah alas x tinggi 

Karena tingginya sudah didapatkan maka tinggal mencari alasnya (panjang 

alas lebih panjang dari panjang tingginya). 

Karena keliling jajargenjang 24 cm maka didapat sebagai berikut. 

Alas Lebar/sisi 

miring 

Perhitungan keliling Luas 

3 9 3+3+9+9 = 24 3 x 2 = 6 

4 8 4+4+8+8 = 24 4 x 2 = 8 

5 7 5+5+7+7 = 24 5 x 2 = 10 

6 6 6+6+6+6 = 24 6 x 2 = 12 

7 5 7+7+5+5 = 24 7 x 2 = 14 

Dst    

Kecuali sisi miringnya sama dengan 2 atau kurang dari 2 karena tidak 

mungkin dalam sebuah jajargenjang tinggi dan sisi miringnya ukurannya 

sama. 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran  : Pembelajaran Problem Based Learning. 

2. Metode Pembelajaran : Diskusi, tanya jawab, dan pemberian tugas. 

2 cm 
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3. Strategi Pembelajaran  : REACT (Relating Experiencing Applying 

Cooperating Transferring). 

G. Skenario/ Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Pendahuluan 1. Guru memberi salam dan mengajak siswa 

berdoa. 

2. Guru menanyakan kabar siswa. 

3. Guru mengecek kehadiran dan menyiapkan 

siswa untuk mengikuti pembelajaran serta 

membahas PR yang sulit. 

4. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau 

kompetensi dasar yang akan dicapai. 

5. Melalui kegiatan tanya jawab guru 

mengingatkan kembali mengenai konsep 

jajargenjang dan trapesium.  

6. Guru memberi motivasi belajar siswa 

mengenai manfaat dan aplikasi materi 

jajargenjang dan trapesium dalam 

kehidupan sehari-hari. 

10 menit 

Kegiatan Inti Tahap 1 (Orientasi Siswa pada Masalah) 

1. Siswa diminta memberikan contoh benda-

benda di lingkungan sekitar yang berbentuk 

jajargenjang dan trapesium. (Relating) 

(Eksplorasi) 

2. Guru memberikan permasalahan 

kontekstual yang berhubungan dengan 

masalah kehidupan sehari-hari berkaitan 

dengan mathematical creativity luas dan 

keliling jajargenjang dan trapesium. 

(Eksplorasi) 

60 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Tahap 2 (Mengorganisir Siswa dalam Belajar) 

3. Guru mengelompokkan siswa dalam 

beberapa kelompok. Dalam setiap 

kelompok beranggotakan 4 atau 5 orang 

siswa. (Eksplorasi) 

4. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa 

yang akan didiskusikan secara kelompok 

dan diberikan batasan waktu. 

5. Guru membantu siswa dalam menemukan 

konsep berdasarkan Lembar Kerja Siswa 

yang diberikan. (Experiencing)  

(Eksplorasi) 

Tahap 3 (Membimbing Penyelidikan Individu 

dan Kelompok) 

6. Guru berkeliling dan memantau siswa saat 

berdiskusi. 

7. Siswa dalam kelompok bekerjasama 

menyelesaikan Lembar Kerja Siswa yang 

diberikan oleh guru. (Cooperating) 

(Elaborasi) 

8. Guru membantu siswa apabila ada siswa 

yang mengajukan pertanyaan tentang 

informasi yang tidak dipahami Lembar 

Kerja Siswa yang diberikan. 

9. Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang tepat. 

10. Guru mendorong siswa untuk melakukan 

penyelidikan untuk mencari penjelasan dan 

pemecahan masalah.  
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

11. Guru memantau siswa dalam berdiskusi dan 

meminta setiap kelompok untuk berhenti 

mengerjakan soal apabila waktu telah 

selesai. 

Tahap 4 (Mengembangkan dan Menyajikan 

Hasil Karya) 

12. Guru membimbing siswa dalam 

mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

(Applying) 

13. Guru meminta salah satu kelompok untuk 

menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. 

14. Guru meminta kelompok lain untuk 

memberikan tanggapan. 

Tahap 5 (Mengevaluasi Proses Pemecahan 

Masalah)  

15. Guru bersama-sama dengan siswa 

membahas dan mengevaluasi apabila ada 

kesalahan. (Konfirmasi) 

16. Guru memberikan kuis untuk mengecek 

pemahaman siswa mengenai materi yang 

diberikan secara individu. (Transferring)  

Penutup 1. Melalui kegiatan tanya jawab, Guru dan siswa 

membuat kesimpulan. 

2. Siswa dan Guru melakukan refleksi tentang 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan hari 

ini. 

3. Guru memberikan pekerjaan rumah sebagai 

latihan. 

10 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

4. Guru menginformasikan kepada siswa materi 

pembelajaran selanjutnya adalah luas dan 

keliling belah ketupat. 

5. Guru memberikan motivasi agar siswa terus 

bersemangat untuk belajar. 

6. Guru menutup kegiatan pembelajaran tepat 

waktu dengan mengucapkan salam. 

 

H. Sumber Pembelajaran 

Sumber Pembelajaran. 

1. Buku Matematika Kelas 7. 

2. Power point. 

3. Lembar Kerja Siswa. 

 

I. Penilaian Hasil Belajar 

Diketahui keliling jajargenjang adalah 36 cm. Tentukan luas jajargenjang, 

jika tingginya 4 cm (panjang alas lebih panjang dari tingginya). 

 

J. Pedoman Penskoran 

Jawaban Skor 

Diketahui: 

Keliling jajargenjang = 36.  

Tinggi jajargenjang = 4. 

Panjang alas lebih panjang dari tingginya. 

15 

Ditanya: 

Luas jajargenjang. 

15 

Jawab: 

  = panjang sepasang sisi sejajar pertama (alas). 

  = panjang sepasang sisi sejajar kedua (miring). 

60 
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Jawaban Skor 

Keliling jajar genjang =  ( +  ) 

⇔    ( +  ) 

⇔
  

 
 ( +  ) 

⇔   ( +  ) 

⇔( +  )     

Jika   = 5, maka   = 13, maka luasnya = 5   4 = 20 

Jika   = 6, maka   = 12, maka luasnya = 6   4 = 24 

Jika   = 7, maka   = 11, maka luasnya = 7   4 = 28 

Jika   = 8, maka   = 10, maka luasnya = 8   4 = 32 

Jika   = 9, maka   = 9, maka luasnya = 9   4 = 36 

Jika   = 10, maka   = 8, maka luasnya = 10   4 = 40 

Jika   = 11, maka   = 7, maka luasnya = 11   4 = 44 

Jika   = 12, maka   = 6, maka luasnya = 12   4 = 48 

Jika   = 13, maka   = 5, maka luasnya = 13   4 = 52 

Jika   = 14, maka   = 4, maka luasnya = 14   4 = 20 

(tidak memenuhi) karena tidak mungkin tinggi dan sisi 

miring jajar genjang panjangnya sama. 

Jadi terdapat banyak kemungkinan keliling jajargenjang 

tersebut. 

10 

Total Skor 100 

 

Mengetahui 

Guru Matematika, 

 

Amir Fahrudi, S.Pd, M.Pd 

19720423 199802 1 001 

 Ungaran, Maret 2016 

Peneliti, 

 

Dini Rahmawati 

4101412044 



163 
 

 

LEMBAR KERJA SISWA PERTEMUAN 2 

 

 

 

Mata Pelajaran : Matematika  

Jejang Pendidikan : SMP Kelas VII Semester II 

Materi Pokok : Bangun Datar Segiempat 

Alokasi Waktu : 40 Menit 

Standar Kompetensi: 

Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

Petunjuk 

1. Kerjakan lembar kerja dibawah ini dalam kelompok diskusi. 

2. Kerjakan lembar kerja siswa ini pada lembar jawab yang telah disediakan. 

3. Tulis diketahui, ditanya, jawab, dan strategi. 

 

 

1. Diketahui sebuah kebun berbentuk trapesium seperti gambar dibawah ini. 

      

 

 

 

 

Tentukan: 

a. luas kebun tersebut, 

b. keliling kebun tersebut. 

2. Bu Nita memiliki tanah berbentuk trapesium, salah satu panjang sepasang sisi 

yang sejajar adalah 25 m dan tingginya 30 m. Salah satu sisi sejajarnya lebih 

panjang dari sisi yang diketahui tetapi kurang dari tingginya dan merupakan 

bilangan bulat positif.  

a. Tentukan luas daerah trapesium tersebut. 

b. Gambarlah trapesium dengan ukurannya berdasarkan no.(a) 

c. Tentukan bangun datar lain yang luas sama dengan salah satu trapesium 

yang kamu buat pada no. (b) 

30 m 

25 m 
24 m 

Nama  anggota kelompok :  ........   Kelas : .......... 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA  

PERTEMUAN 2 

1. Diketahui: 

Sebuah kebun berbentuk trapesium seperti gambar dibawah ini. 

      

 

 

 

 

Ditanya: 

a. luas kebun tersebut, 

b. keliling kebun tersebut. 

Jawab: 

Beri nama titik. 

 

 

 

 

 

a. Perhatikan bangun I 

AD = BC = 25  

            

⇔            

⇔            

⇔       

⇔   √  
 

 

30 m 

25 m 
24 m 

B A

 

I 

30 m 

25 m 
24 m 

II 

C D E 
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⇔     

Cara 1: 

Luas kebun = Luas I + Luas II 

  = Luas daerah segitiga + luas daerah jajar genjang 

  = (
 

 
    ) + (   ) 

  = (
 

 
      ) + (     ) 

  =(
 

 
     ) + (     ) 

  = 84 + 720 

  = 804 

Jadi luas kebun tersebut adalah 804 m
2
. 

Cara 2: 

Luas kebun = luas daerah trapesium  

  = (
   

 
)   

  = (
     

 
)   

  = (
     

 
)    

  = 804 

Jadi luas kebun tersebut adalah 804 m
2
. 

b. Keliling kebun  = keliling trapesium 

= AB + BC + CE + EA 

= 30 + 25 + 37 + 24 

= 116 

Jadi keliling kebun tersebut adalah 116 m. 

2. Diketahui: 

Sebidang tanah berbentuk trapesium. 

Panjang sisi sejajar yang pertama =   = 25 m. 

Tinggi = 30 m. 

Salah satu sisi sejajarnya lebih panjang dari sisi yang diketahui tetapi kurang 

dari tingginya dan merupakan bilangan bulat positif. 

Ditanya: 

a. Tentukan luas daerah trapesium tersebut. 
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b. Gambarlah trapesium dengan ukurannya berdasarkan no.(a) 

c. Tentukan bangun datar lain yang luas sama dengan salah satu trapesium 

yang kamu buat pada no. (b) 

Jawab: 

a. Trapesium 1  

Panjang sisi sejajar yang pertama =   = 25 m. 

Panjang sisi sejajar yang kedua =   = 26 m. 

Tinggi = 30 cm. 

Luas daerah trapesium 1 = 
(   )

 
   

    = 
(     )

 
    

    = 765 
 

Jadi luas daerah trapesium 1 adalah 765 m
2
. 

Trapesium 2  

Panjang sisi sejajar yang pertama =   = 25 m. 

Panjang sisi sejajar yang kedua =   = 27 m. 

Tinggi = 30 cm. 

Luas daerah trapesium 2 = 
(   )

 
   

    = 
(     )

 
    

    = 780 
 

Jadi luas daerah trapesium 2 adalah 780 m
2
. 

Trapesium 3 

Panjang sisi sejajar yang pertama =   = 25 m. 

Panjang sisi sejajar yang kedua =   = 28 m. 

Tinggi = 30 cm. 

Luas daerah trapesium 3 = 
(   )

 
   

    = 
(     )

 
    

    = 795 
 

Jadi daerah luas trapesium 3 adalah 795 m
2
. 

Trapesium 4 

Panjang sisi sejajar yang pertama =   = 25 m. 
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Panjang sisi sejajar yang kedua =   = 29 m. 

Tinggi = 30 cm. 

Luas daerah trapesium 4 = 
(   )

 
   

    = 
(     )

 
    

    = 810 
 

Jadi luas daerah trapesium 4 adalah 810 m
2
. 

b.   Trapesium 1    Trapesium 2 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

  Trapesium 3    Trapesium  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Salah satu trapesium luasnya = 780 m
2
 

 

 

 

26 m 

25 m 

30 m 

27 m 

25 m 

30 m 

28 m 

25 m 

30 m 

29 m 

25 m 

30 m 
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Jadi luas daerah trapesium tersebut sama dengan luas daerah lingkaran 

dengan luas 280 m
2
 dan luas daerah persegi panjang dengan luas 500 m

2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 m
2
 

280 m
2
 

Luas trapesium  = L daerah lingkaran + L 

daerah PP 

 = 280 + 500 
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PEKERJAAN RUMAH 

PERTEMUAN 2 

Diketahui bangun persegi panjang seperti gambar dibawah ini. 

      

 

 

 

 

 

 

Tentukan: 

a. luas daerah persegi panjang tersebut, 

b. keliling persegi panjang tersebut. 

Kerjakan dengan lebih dari satu cara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 cm 

 17 cm 15 cm 



170 
 

 

KUNCI JAWABAN PEKERJAAN RUMAH 

PERTEMUAN 2 

Jawaban Skor 

Diketahui bangun persegi panjang seperti gambar dibawah ini. 

      

 

 

 

 

15 

Ditanya: 

a. luas daerah persegi panjang tersebut, 

b. keliling persegi panjang tersebut. 

Kerjakan dengan lebih dari satu cara. 

15 

Jawab: 

Beri nama titik. 

 

 

 

 

 

 

AD = BC = 17  

            

⇔            

⇔            

⇔       

⇔   √  
 

 

⇔     

 

20 

25 cm 

 17 cm 15 cm 

F D C 

A 25 cm 

 17 cm 15 cm 

B E 
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Jawaban Skor 

a. Cara 1 

Luas daerah persegi panjang = Luas AECF 

Luas daerah persegi panjang =     

= AE   AF 

= 33   15 

= 495 

Jadi luas daerah persegi panjang tersebut adalah 495 cm
2
. 

Cara 2 

Luas daerah persegi panjang   = Luas AECF 

 = luas AFD + luas ABCD +    

luas BEC 

 = luas daerah   + luas daerah 

jajar genjang + luas daerah 

  

    = ( 2   luas daerah   ) + luas 

daerah jajar genjang 

 = ( 2   
   

 
 ) +(    ) 

 = ( 2   
     

 
 ) + (     ) 

 = ( 8   15 ) + ( 25   15 )  

 = 120 + 375 

 = 495 

Jadi luas daerah persegi panjang tersebut adalah 495 cm
2
. 

25 

b. Cara 1  

keliling persegi panjang   =  ( +  ) 

  =  (  +   ) 

  = 2 ( 33 + 15) 

  = 96 

Jadi keliling persegi panjang  tersebut adalah 96 cm. 

 

 

25 
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Jawaban Skor 

Cara 2 

keliling persegi panjang  = keliling AECF 

= AE + EC + CF + FA 

= 33 + 15 + 33 + 15 

= 96 

Jadi keliling persegi panjang  tersebut adalah 96 cm. 

Total Skor 100 
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Lampiran 14 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

Pertemuan ke-3 

Sekolah  : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VII (tujuh)/ 2 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit ( 1 pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi  

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan 

ukurannya. 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segiempat dan menggunakannya 

dalam pemecahan masalah. 

 

C. Indikator Pencapaian 

6.3.3 Tumbuhnya kemampuan mathematical creativity siswa dalam 

menyelesaikan masalah materi luas dan keliling belah ketupat. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model Problem Based Learning (PBL) dengan strategi REACT 

berbantuan Lembar Kerja Siswa diharapkan: 

Siswa tumbuh kemampuan mathematical creativity-nya dalam 

menyelesaikan masalah materi luas dan keliling belah ketupat. 

E. Materi Ajar 

Materi pembelajaran dimulai dengan permasalahan berikut: 
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Keliling persegi panjang ABCD adalah 10 cm, KLMN adalah belah ketupat. 

Hitunglah luas daerah belah ketupat tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keliling persegi panjang adalah 10  

 ( +  )     

⇔( +  )    

Jadi dapat dibuat 

    

1 4 

2 3 

3 2 

4 1 

Luas daerah belah ketupat KLMN dengan diagonal LN = panjang persegi 

panjang dan diagonal KM = lebar persegi panjang. 

Maka diperoleh: 

      Luas belah ketupat (
 

 
      ) 

1 4 2 

2 3 3 

3 2 3 

4 1 2 

 

 

L 

M 

N 

K A B 

C D 
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F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran  : Pembelajaran Problem Based Learning. 

2. Metode Pembelajaran : Diskusi, tanya jawab, dan pemberian tugas. 

3. Strategi Pembelajaran  : REACT (Relating Experiencing Applying 

Cooperating Transferring). 

 

G. Skenario/ Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Pendahuluan 1. Guru memberi salam dan mengajak siswa 

berdoa. 

2. Guru menanyakan kabar siswa. 

3. Guru mengecek kehadiran dan 

menyiapkan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran serta membahas PR yang 

sulit. 

4. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

atau kompetensi dasar yang akan dicapai. 

5. Melalui kegiatan tanya jawab guru 

mengingatkan kembali mengenai konsep 

belah ketupat. 

6. Guru memberi motivasi belajar kepada 

siswa mengenai manfaat dan aplikasi 

materi belah ketupat dalam kehidupan 

sehari-hari. 

10 menit 

Kegiatan Inti Tahap 1 (Orientasi Siswa pada Masalah) 

1. Siswa diminta memberikan contoh benda-

benda di lingkungan sekitar yang 

berbentuk belah ketupat. (Relating) 

(Eksplorasi) 

2. Guru memberikan permasalahan 

kontekstual yang berhubungan dengan 

60 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

masalah kehidupan sehari-hari berkaitan 

dengan mathematical creativity luas dan 

keliling belah ketupat. (Eksplorasi) 

Tahap 2 (Mengorganisir Siswa dalam 

Belajar) 

3. Guru mengelompokkan siswa dalam 

beberapa kelompok. Dalam setiap 

kelompok beranggotakan 4 atau 5 orang 

siswa. (Eksplorasi) 

4. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa 

yang akan didiskusikan secara kelompok 

dan diberikan batasan waktu. 

5. Guru membantu siswa dalam menemukan 

konsep berdasarkan Lembar Kerja Siswa 

yang diberikan. (Experiencing) 

(Eksplorasi) 

Tahap 3 (Membimbing Penyelidikan Individu 

dan Kelompok) 

6. Guru berkeliling dan memantau siswa saat 

berdiskusi. 

7. Siswa dalam kelompok bekerjasama 

menyelesaikan Lembar Kerja Siswa yang 

diberikan oleh guru. (Cooperating) 

(Elaborasi) 

8. Guru membantu siswa apabila ada siswa 

yang mengajukan pertanyaan tentang 

informasi yang tidak dipahami Lembar 

Kerja Siswa yang diberikan. 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

9. Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang tepat. 

10. Guru mendorong siswa untuk melakukan 

penyelidikan untuk mencari penjelasan 

dan pemecahan masalah.  

11. Guru memantau siswa dalam berdiskusi 

dan meminta setiap kelompok untuk 

berhenti mengerjakan soal apabila waktu 

telah selesai. 

Tahap 4 (Mengembangkan dan Menyajikan 

Hasil Karya) 

12. Guru membimbing siswa dalam 

mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

(Applying) 

13. Guru meminta salah satu kelompok untuk 

menyampaikan hasil diskusi di depan 

kelas. 

14. Guru meminta kelompok lain untuk 

memberikan tanggapan. 

Tahap 5 (Mengevaluasi Proses Pemecahan 

Masalah)  

15. Guru bersama-sama dengan siswa 

membahas dan mengevaluasi apabila ada 

kesalahan. (Konfirmasi) 

16. Guru memberikan kuis untuk mengecek 

pemahaman siswa mengenai materi yang 

diberikan secara individu. (Transferring)  

Penutup 1. Melalui kegiatan tanya jawab, Guru dan 10 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

siswa membuat kesimpulan. 

2. Siswa dan Guru melakukan refleksi tentang 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan hari 

ini. 

3. Guru memberikan pekerjaan rumah sebagai 

latihan. 

4. Guru menginformasikan kepada siswa 

materi pembelajaran selanjutnya yaitu tes 

kemampuan mathematical creativity. 

5. Guru memberikan motivasi agar siswa terus 

bersemangat untuk belajar. 

6. Guru menutup kegiatan pembelajaran tepat 

waktu dengan mengucapkan salam. 

 

H. Sumber Pembelajaran 

Sumber Pembelajaran. 

1. Buku Matematika kelas 7. 

2. Power Point. 

3. Lembar Kerja Siswa. 

I. Penilaian Hasil Belajar 

Diketahui keliling persegi panjang KLMN adalah 18 cm, PQRS adalah 

belah ketupat. Hitunglah luas daerah belah ketupat tersebut.  

 

 

 

 

 

 

R 

S 

P 

Q 

L 

M N 

K 
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J. Pedoman Penskoran 

Jawaban Skor 

Diketahui: 

Diketahui keliling persegi panjang KLMN adalah 18 cm, 

PQRS adalah belah ketupat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Ditanya: 

Luas daerah belah ketupat tersebut. 

20 

 ( +  )     

⇔( +  )    

Jawab: 

Keliling persegi panjang adalah 18 

Jadi dapat dibuat 

    

1 8 

2 7 

3 6 

4 5 

5 4 

6 3 

7 2 

8 1 
 

30 

Luas daerah belah ketupat KLMN dengan diagonal 

QS = panjang persegi panjang dan diagonal PR = 

30 

R 

S 

P 

Q 

L 

M N 

K 



180 
 

 

 

                                                                                 

 

 

 

Mengetahui 

Guru Matematika, 

 

Amir Fahrudi, S.Pd, M.Pd 

19720423 199802 1 001 

 Ungaran, Maret 2016 

Peneliti, 

 

Dini Rahmawati 

4101412044 

 

 

 

lebar persegi panjang. 

Maka diperoleh: 

      

Luas belah ketupat 

(
 

 
      ) 

1 8 4 

2 7 7 

3 6 9 

4 5 10 

5 4 10 

6 3 9 

7 2 7 

8 1 4 
 

Total Skor 100 
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LEMBAR KERJA SISWA PERTEMUAN 3 

 

 

 

 

Mata Pelajaran : Matematika  

Jejang Pendidikan : SMP Kelas VII Semester II 

Materi Pokok : Bangun Datar Segiempat 

Alokasi Waktu : 40 Menit 

Standar Kompetensi: 

Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

Petunjuk 

1. Kerjakan lembar kerja dibawah ini dalam kelompok diskusi. 

2. Kerjakan lembar kerja siswa ini pada lembar jawab yang telah disediakan. 

 

1. Diketahui ABCD adalah belah ketupat dengan keliling 52 cm.  

Jika panjang DE 12 cm, hitunglah luas daerah belah ketupat ABCD. 

 

 

 

 

 

2. Keliling persegi panjang ABCD adalah 20 cm, PQRS adalah belah ketupat. 

Hitunglah luas daerah belah ketupat tersebut. 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

E 

D 

Q 

R 

S 

P A B 

C D 

Nama  anggota kelompok :  ........   Kelas : .......... 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA  

PERTEMUAN 3 

1. Diketahui: 

ABCD adalah belah ketupat dengan keliling 52 cm. 

Jika panjang DE 12 cm. 

 

 

 

 

 

Ditanya: 

Luas daerah belah ketupat ABCD. 

Kerjakan dengan lebih dari satu cara. 

Jawab: 

AB = BC = CD = AD =   

Keliling belah ketupat  = 4    

⇔  52   = 4    

⇔  
  

 
  =   

⇔  13  =   

⇔     = 13 

Diperoleh AB = BC = CD = AD = 13 

Untuk menghitung luas daerah ABCD perlu dihitung CE 

            

⇔       +     

⇔            

⇔       

A 

B 

C 

E 

D 
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⇔   √   

⇔     

Diperoleh CE = 5 

Diperoleh BD = 2    DE = 24 dan AC = 2    CE = 10 

Cara 1 

Luas daerah belah ketupat ABCD  = 4   luas daerah segitiga CDE  

      = 4  
   

 
 

      = 4  
     

 
 

      = 4  
    

 
 

      = 120 

Jadi luas daerah belah ketupat ABCD adalah 120 cm
2
. 

Cara 2 

Luas daerah belah ketupat ABCD  = 
 

 
       

      = 
 

 
       

      = 
 

 
       

      = 120 

Jadi luas daerah belah ketupat ABCD adalah 120 cm
2
. 

2. Diketahui: 

Keliling persegi panjang ABCD adalah 20 cm, PQRS adalah belah ketupat. 

Ditanya: 

Luas daerah belah ketupat  

Jawab: 

Keliling persegi panjang adalah 20  

 ( +  )     

⇔ ( +  )     

 

 

Q 

R 

S 

P A B 

C D 
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Jadi dapat dibuat 

    

1 9 

2 8 

3 7 

4 6 

5 5 

6 4 

7 3 

8 2 

9 1 

 

Luas daerah belah ketupat PQRS dengan diagonal QS = panjang persegi 

panjang dan diagonal PR = lebar persegi panjang. 

Maka diperoleh: 

      Luas belah ketupat (
 

 
      ) 

1 9 4,5 

2 8 8 

3 7 10,5 

4 6 12 

5 5 12,5 

6 4 12 

7 3 10,5 

8 2 8 

9 1 4,5 
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PEKERJAAN RUMAH 

PERTEMUAN 3 

 

Diketahui PQRS adalah daerah belah ketupat dengan keliling 68 cm.  

Jika panjang ST 15 cm, hitunglah luas daerah belah ketupat PQRS. 

Kerjakan dengan lebih dari satu cara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

Q 

T 



186 
 

 

KUNCI JAWABAN PEKERJAAN RUMAH 

PERTEMUAN 3 

Jawaban Skor 

Diketahui: 

PQRS adalah daerah belah ketupat dengan keliling 68 cm. 

Panjang ST 15 cm. 

15 

Ditanya: 

Luas daerah belah ketupat PQRS. 

Kerjakan dengan lebih dari satu cara. 

15 

Jawab: 

PQ = QR = RS = PS =  . 

Keliling belah ketupat  = 4    

⇔  68  = 4    

⇔  
  

 
  =   

⇔  17  =   

⇔     = 17 

Diperoleh PQ = QR = RS = PS = 17. 

Untuk menghitung luas PQRS perlu dihitung RT. 

            

⇔            

⇔            

⇔       

⇔   √  
 

 

⇔     

Diperoleh RT = 8. 

Diperoleh QS = 2    ST = 30 dan PR = 2   RT = 16. 

20 

Cara 1 

Luas daerah belah ketupat PQRS  = 4   luas daerah segitiga 

25 

P 

Q 

T 
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Jawaban Skor 

RST 

     = 4  
   

 
 

     = 4  
     

 
 

     = 4  
    

 
 

     = 240 

Jadi luas daerah belah ketupat PQRS adalah 240 cm
2
. 

Cara 2 

Luas daerah belah ketupat PQRS               = 
 

 
       

      = 
 

 
       

      = 
 

 
       

      = 240 

Jadi luas daerah belah ketupat PQRS adalah 240 cm
2
. 

25 

Total Skor 100 
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Lampiran 15 
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Lampiran 16 
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Lampiran 17 
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Lampiran 18 

 



201 
 

 

 



202 
 

 

 



203 
 

 

Lampiran 19 



204 
 

 

 



205 
 

 

 

 



206 
 

 

Lampiran 20 



207 
 

 

 



208 
 

 

 

 

 

 



209 
 

 

Lampiran 21 



210 
 

 

 



211 
 

 

Lampiran 22 



212 
 

 

 



213 
 

 

Lampiran 23 



214 
 

 

 



215 
 

 

Lampiran 24 

DATA HASIL TES KEMAMPUAN MATHEMATICAL CREATIVITY 

 

No. 
Kode 

Siswa 
Flu El 1 Or 1 Fle Or 2 El 2 

Skor 

Total 
Nilai (X) X

2 
Kelompok 

1 ASK 5 5 5 5 4 3 27 90 8100 Tinggi 

2 AFS 5 3 3 3 2 3 19 63.3333 4011.11 Sedang 

3 AEP 5 5 4 5 2 3 24 80 6400 Sedang 

4 APR 5 5 2 2 2 3 19 63.3333 4011.11 Sedang 

5 AL 5 3 3 2 2 1 16 53.3333 2844.44 Rendah 

6 AMA 4 3 3 2 2 3 17 56.6667 3211.11 Rendah 

7 ADYA 3 5 4 3 2 1 18 60 3600 Rendah 

8 DPF 5 5 3 3 3 3 22 73.3333 5377.78 Sedang 

9 DAKD 5 5 1 1 2 3 17 56.6667 3211.11 Rendah 

10 DSS 5 5 5 5 1 3 24 80 6400 Sedang 

11 DCAN 5 3 3 3 2 3 19 63.3333 4011.11 Sedang 

12 FHA 5 5 2 2 5 2 21 70 4900 Sedang 

13 FMHR 5 5 3 5 3 3 24 80 6400 Sedang 

14 FQ 5 5 4 5 4 1 24 80 6400 Sedang 

15 HSS 5 5 3 5 3 3 24 80 6400 Sedang 

16 IFI 5 5 4 3 4 5 26 86.6667 7511.11 Tinggi 

17 ILAL 5 5 3 5 4 3 25 83.3333 6944.44 Tinggi 

2
1
5
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No. 
Kode 

Siswa 
Flu El 1 Or 1 Fle Or 2 El 2 

Skor 

Total 
Nilai (X) X

2 
Kelompok 

18 MSYS 5 5 3 5 5 3 26 86.6667 7511.11 Tinggi 

19 MFR 5 5 3 5 3 3 24 80 6400 Sedang 

20 MHA 5 5 3 4 5 3 25 83.3333 6944.44 Tinggi 

21 NSPS 5 5 1 3 2 3 19 63.3333 4011.11 Sedang 

22 NIS 5 5 2 3 2 3 20 66.6667 4444.44 Sedang 

23 NRR 5 5 1 5 3 1 20 66.6667 4444.44 Sedang 

24 RIW 5 5 2 3 3 1 19 63.3333 4011.11 Sedang 

25 RN 5 5 3 1 3 5 22 73.3333 5377.78 Sedang 

26 SS 4 5 3 3 2 3 20 66.6667 4444.44 Sedang 

27 SM 5 5 3 5 2 3 23 76.6667 5877.78 Sedang 

28 SZM 5 5 5 3 3 3 24 80 6400 Sedang 

29 YSD 5 5 2 1 3 5 21 70 4900 Sedang 

30 ZAP 5 5 3 5 2 5 25 83.3333 6944.44 Tinggi 

Jumlah 2180 161444   

Rata-rata 72.6667 5381.48   

Standar Deviasi (SD) 10.0517 

 

  

 

 

 

 2
1
6
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Keterangan 

Flu  : Fluency   Fle  : Flexibility  Kelompok tinggi > 82.7184 

El 1 : Elaboration 1  El 2 : Elaboration 2 Kelompok sedang 62. 6149 - 82. 7184 

Or 1 : Originality 1   Or 2 : Originality 2  Kelompok rendah < 62.6149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
1
7
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Lampiran 31 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Tujuan Wawancara: 

Memperoleh deskripsi tingkatan kemampuan mathematical creativity siswa 

dengan kriteria fluency, flexibility, originality, dan elaboration dengan melakukan 

investigasi (wawancara) hasil tes kemampuan mathematical creativity pada 

pembelajaran dengan model Problem Based Learning dengan strategi REACT. 

Metode Wawancara: 

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara klinis tak terstruktur, 

dengan ketentuan: 

1. Pertanyaan wawancara yang diajukan disesuaikan dengan hasil tes 

kemampuan mathematical creativity siswa. 

2. Pertanyaan yang diajukan tidak harus sama, namun memuat pokok masalah 

yang sama. 

3. Apabila siswa mengalami kesulitan dengan pertanyaan tertentu, siswa akan 

diberikan pertanyaan yang lebih sederhana tanpa menghilangkan inti 

permasalahan. 

Pelaksanaan: 

Siswa diminta menyelesaikan tes kemampuan mathematical creativity siswa. 

Setelah beberapa waktu, sejumlah siswa diwawancara berkaitan dengan tes 

kemampuan mathematical creativity siswa yang telah dilakukan dengan 

pertanyaan sebagai berikut. 

1 Apakah kamu pernah menyelesaikan masalah ini? 

(menunjuk salah satu soal)  

Jika sudah pernah, kapan kamu menyelesaikan masalah ini? 

Keaslian 

soal 
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2 Coba kamu jelaskan apa maksud dari masalah ini? Fluency 

3 Ketika kamu menyelesaikan masalah ini apakah kamu 

mengalami kesulitan? 
Fluency 

4 Coba jelaskan jawaban apa maksud jawaban yang kamu 

buat? 
Fluency 

5 Apakah kamu yakin jawaban ini benar? (menunjuk salah 

satu jawaban) 
Fluency 

6 Bagaimana kamu memandang cara untuk menyelesaikan 

masalah ini? 
Flexibility 

7 Apakah kamu memiliki jawaban atau cara lain untuk 

menyelesaikan masalah ini? 
Flexibility 

8 Apakah jawaban kamu merupakan hal yang “berbeda” atau 

hanya “beragam” dengan jawaban lain? 

(“Berbeda” memiliki arti gabungan beberapa bangun datar 

yang berbeda) 

(“Beragam” memiliki arti bangun datar yang serupa dengan 

ukuran lain, atau gabungan beberapa bangun datar yang 

sama) 

Originality 

9 Apakah cara, konsep, atau prosedur yang kamu gunakan 

dalam menyelesaikan masalah merupakan hal yang “baru” 

atau belum pernah terpikir sebelumnya atau teman-teman 

kamu? 

Jika iya, mengapa? 

Originality 

10 Apakah terdapat keterperincian dalam mengerjakan soal 

tersebut? 

Elaboration 

11 Bagaimanakah keterperincian dalam jawabanmu? Apakah 

menurutmu sudah rinci dan lengkap? 
Elaboration 

12 Apakah kamu dalam menyelesaikan masalah ini 

menggunakan pemikiran sendiri? 
Originality 
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Lampiran 32 

KUTIPAN WAWANCARA 

WAWANCARA SUBJEK  ASK 

P : Apakah kamu pernah menyelesaikan soal pada nomor 1 dan 2? 

ASK : Belum pernah. Baru kali ini. 

P : Coba jelaskan apa maksud dari masalah pada nomor 1.a ? 

ASK : Nomor 1.a Kita disuruh menggambar persegi panjang dengan luas sama 

dengan soal dengan syarat ukuran panjang lebih panjang dari ukuran 

lebarnya.  

P : Ketika kamu menyelesaiakan masalah pada nomor 1.a apakah kamu 

mengalami kesulitan? 

ASK : Tidak ada. 

P : Coba jelaskan jawaban yang kamu buat pada nomor 1.a. 

ASK : Mencari faktor dari 42. Dengan ukuran panjang lebih panjang daripada 

ukuran lebarnya terus digambar satu persatu. 

P : Apakah kamu yakin jawaban yang kamu buat benar?  

ASK : Yakin. (dengan ragu-ragu) 

P : Apakah terdapat keterperincian dalam mengerjakan soal nomor 1.b? 

ASK : Ada. 

P :Bagaimanakah keterperincian dalam jawabanmu? Apakah menurutmu 

sudah rinci atau lengkap? 

ASK : Sudah karena saya menuliskan rumus keliling persegi panjang lalu saya 

masukin angka, lalu saya hitung hasilnya. 

P : Apakah jawaban kamu merupakan hal yang “berbeda” atau hanya 

“beragam” dengan jawaban lain? 

(“Berbeda” memiliki arti gabungan beberapa bangun datar yang 

berbeda) 

(“Beragam” memiliki arti bangun datar yang serupa dengan ukuran lain, 

atau gabungan beberapa bangun datar yang sama) (menunjuk nomor 1.c) 

ASK : Berbeda.  
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P : Apakah cara, konsep, atau prosedur yang kamu gunakan dalam 

menyelesaikan masalah merupakan hal yang “baru” atau belum pernah 

terpikir sebelumnya atau teman-teman kamu? 

Jika iya, mengapa? (menunjuk nomor 1.c) 

ASK : Belum pernah terpikir sebelumnya. Karena tidak tahu menggambarnya 

kepikirannya kesitu. 

P : Kenapa menggambar bangun datar yang lain? 

ASK : Karena rumusnya lebih singkat. 

P : Bagaimana kamu memandang cara untuk menyelesaikan masalah pada 

nomor 2.a? 

ASK : Berarti menentukan alas segitiga dengan rumus phytagoras. Kalau sudah 

ketemu nanti luasnya berapa nanti dikali 2 karena segitiganya ada dua. 

P : Apakah kamu memiliki jawaban atau cara lain untuk menyelesaikan 

masalah pada nomor 2.a? 

ASK : Ada. Yaitu dengan cara luas kebun seluruhnya dikurangi luas kebun yang 

ditanami pohon jambu nanti ketemu luas kebun yang ditanami rumput 

jepang. 

 P : Apakah jawaban kamu merupakan hal yang “berbeda” atau hanya 

“beragam” dengan jawaban lain? 

(“Berbeda” memiliki arti gabungan beberapa bangun datar yang 

berbeda) 

(“Beragam” memiliki arti bangun datar yang serupa dengan ukuran lain, 

atau gabungan beberapa bangun datar yang sama) (menunjuk nomor 2.b) 

ASK : Beragam. 

P : Apakah cara, konsep, atau prosedur yang kamu gunakan dalam 

menyelesaikan masalah merupakan hal yang “baru” atau belum pernah 

terpikir sebelumnya atau teman-teman kamu? 

Jika iya, mengapa? (menunjuk nomor 2.b) 

ASK : Tidak. Karena gabungan bangun datar yang saya buat sudah ada pada 

soal. 

P : Apakah terdapat keterperincian dalam mengerjakan soal nomor 2.c ? 

ASK : Tidak ada. 

P : Bagaimanakah keterperincian dalam jawabanmu? Apakah menurutmu 

sudah rinci dan lengkap? 

ASK : Belum karena saya belum menuliskan rumus keliling jajargenjang yaitu 

jumlah keempat sisinya. 
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P : Apakah kamu dalam menyelesaikan masalah ini menggunakan pemikiran 

sendiri? 

ASK : Berpikir sendiri. 

 

WAWANCARA SUBJEK IFI 

P : Apakah kamu pernah menyelesaikan soal pada nomor 1 dan 2? 

Jika sudah pernah, kapan kamu menyelesaikan masalah ini? 

IFI : Sudah pernah. Kelas 6 SD nomor 1 dan 2. 

P : Coba jelaskan apa maksud dari masalah pada nomor 1.a ? 

IFI : Nomor 1.a menggambar bangun persegi panjang lain dengan luasnya 

sama dengan 42 cm
2
 dengan ukuran panjang lebih panjang daripada 

ukuran lebar. 

P : Ketika kamu menyelesaiakan masalah pada nomor 1.a apakah kamu 

mengalami kesulitan? 

IFI : Tidak. 

P : Apakah kesulitan dalam menemukan faktor dari 42? 

IFI : Tidak ada kesulitan. 

P : Coba jelaskan jawaban yang kamu buat pada nomor 1.a? 

IFI : Mencari faktor dari 42 yaitu 1, 2, 3, 6, 42, 21, 14, dan 7 untuk dibuat 

persegi panjang yang lain. Dengan ukuran panjang dan lebarnya adalah 

42, 21, 14,  7 dan 1, 2, 3, 6. 

P : Apakah kamu yakin jawaban yang kamu buat benar?  

IFI : Ya. 

P : Apakah terdapat keterperincian dalam mengerjakan soal nomor 1.b? 

IFI : Ada. Disini saya menulis keliling persegi panjang 2( +  ). 2 kali 

panjangnya 7 lebarnya 6. Hasilnya 2(7+6) =26. 

P : Bagaimanakah keterperincian dalam jawabanmu? Apakah menurutmu 

sudah rinci atau lengkap? 

IFI : InsyaAllah sudah, bu. 

P : Apakah jawaban kamu merupakan hal yang “berbeda” atau hanya 

“beragam” dengan jawaban lain? 
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(“Berbeda” memiliki arti gabungan beberapa bangun datar yang 

berbeda) 

(“Beragam” memiliki arti bangun datar yang serupa dengan ukuran lain, 

atau gabungan beberapa bangun datar yang sama) (menunjuk nomor 1.c) 

IFI : Berbeda. 

P : Apakah cara, konsep, atau prosedur yang kamu gunakan dalam 

menyelesaikan masalah merupakan hal yang “baru” atau belum pernah 

terpikir sebelumnya atau teman-teman kamu? 

Jika iya, mengapa? (menunjuk nomor 1.c) 

IFI : Tidak. Karena saya sudah pernah mengerjakan soal-soal tersebut. 

P : Bagaimana kamu memandang cara untuk menyelesaikan masalah pada 

nomor 2.a? 

IFI : Pada nomor 2.a saya menggunakan rumus phytagoras untuk mencari alas 

segitiga (menjelaskan jawaban). Lalu mencari luas segitiga karena luas 

rumput jepang dua kali luas segitiga. 

P : Apakah kamu memiliki jawaban atau cara lain untuk menyelesaikan 

masalah pada nomor 2.a? 

IFI : Tidak ada. 

P : Apakah jawaban kamu merupakan hal yang “berbeda” atau hanya 

“beragam” dengan jawaban lain? 

(“Berbeda” memiliki arti gabungan beberapa bangun datar yang 

berbeda) 

(“Beragam” memiliki arti bangun datar yang serupa dengan ukuran lain, 

atau gabungan beberapa bangun datar yang sama) (menunjuk nomor 2.b) 

IFI  : Berbeda. Karena satu bangun segitiga dan satunya bangun persegi 

panjang. (menjelaskan jawabannya) 

P : Kenapa kamu tidak terpikir untuk menggambar bangun datar yang lain 

selain bangun yang kamu gambar? 

IFI : Karena cara ini yang mudah. 

P : Apakah terdapat keterperincian dalam mengerjakan soal nomor 2.c? 

IFI : Ada. Karena saya menulis jumlah dari keempat sisinya yaitu 

sisi+sisi+sisi+sisi yaitu hasilnya 80 cm. 

P : Bagaimanakah keterperincian dalam jawabanmu? Apakah menurutmu 

sudah rinci atau lengkap? 

IFI : InsyaAllah sudah, bu. 
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P : Apakah kamu dalam menyelesaikan masalah ini menggunakan pemikiran 

sendiri? 

IFI : Nomor 2.b menyontek. Karena terburu-buru. 

P :Waktunya kurang? 

IFI : Ya, bu. 

P : Menurutmu soal ini sulit atau mudah? 

IFI : Lumayan, bu. 

WAWANCARA SUBJEK AEP 

P : Apakah kamu pernah menyelesaikan soal pada nomor 1 dan 2? Jika 

sudah pernah. Kapan kamu menyelesaikan masalah ini? 

AEP : SD Kelas 6. Nomor 1.b sama 1.c. Kalau nomor 2 belum pernah. 

P : Coba jelaskan apa maksud dari masalah pada nomor 1.a ? 

AEP : Kita disuruh menggambarkan bangun persegi panjang lain dengan luas 

sama dengan ketentuan ukuran panjang lebih panjang daripada ukuran 

lebar. Maka kita harus menggunakan kreativitas kita untuk membuat 

gambar persegi panjang yang luasnya 42 cm
2
. 

P : Untuk menggambarkan persegi panjang tersebut bagaimana caranya? 

AEP : 42 kita faktorkan menjadi berbagai faktor. 

P : Ketika kamu menyelesaiakan masalah pada nomor 1.a apakah kamu 

mengalami kesulitan? 

AEP : Tidak karena saya telah memfaktorkan luas yang 42 cm
2
. 

P : Seperti yang ibu amati kemarin sepertinya kamu susah untuk 

mengerjakannya. 

AEP : InsyaAllah mudah. 

P : Coba jelaskan jawaban yang kamu buat pada nomor 1.a. 

AEP : Disuruh untuk membuat ukuran panjang lebih panjang daripada ukuran 

lebar. (menjelaskan jawaban) 

P : Apakah kamu yakin jawaban yang kamu buat benar pada nomor 1.a?  

AEP : benar. Saya yakin 100% 

P : Apakah terdapat keterperincian dalam mengerjakan soal nomor 1.b? 
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AEP : Ya. Saya mengerjakannya dengan rinci itu langsung ditulis rumusnya. 

Dan keterangannya sudah ada dalam jawaban 

P : Bagaimanakah keterperincian dalam jawabanmu? Apakah menurutmu 

sudah rinci atau lengkap? 

AEP : InsyaAllah sudah terperinci karena saya sudah menulis rumusnya disini. 

P : Apakah jawaban kamu merupakan hal yang “berbeda” atau hanya 

“beragam” dengan jawaban lain? 

(“Berbeda” memiliki arti gabungan beberapa bangun datar yang 

berbeda) 

(“Beragam” memiliki arti bangun datar yang serupa dengan ukuran lain, 

atau gabungan beberapa bangun datar yang sama) (menunjuk nomor 1.c) 

AEP : Berbeda. Karena memilki arti gabungan beberapa bangun datar yang 

berbeda. Karena saya mengambar persegi dan segitiga. 

P : Apakah cara, konsep, atau prosedur yang kamu gunakan dalam 

menyelesaikan masalah merupakan hal yang “baru” atau belum pernah 

terpikir sebelumnya atau teman-teman kamu? 

Jika iya, mengapa? (menunjuk nomor 1.c) 

AEP : Ya. Sayang menggunakan konsep yang tidak dimiliki oleh orang lain 

karena saya pada saat kelas 6 diajarkan untuk menghitung keliling dan 

luas bangun datar. 

P : Bagaimana kamu memandang cara untuk menyelesaikan masalah pada 

nomor 2.a? 

AEP : Saya menghitung luas jajar genjang dikurangi luas persegi. 

P : Apakah kamu memiliki jawaban atau cara lain untuk menyelesaikan 

masalah pada nomor 2.a? 

AEP : Ada. Menggunakan luas segitiga dengan mencari alas segitiga terlebih 

dahulu. (menjelaskan jawaban) 

P : Bagaimana cara kamu mengerjakan cara 2? 

AEP : (menjelaskan jawaban) Peneliti mengganggap jawaban AEP ini tidak 

masuk akal. 

P : Apakah jawaban kamu merupakan hal yang “berbeda” atau hanya 

“beragam” dengan jawaban lain? 

(“Berbeda” memiliki arti gabungan beberapa bangun datar yang 

berbeda) 

(“Beragam” memiliki arti bangun datar yang serupa dengan ukuran lain, 

atau gabungan beberapa bangun datar yang sama) (menunjuk nomor 2.b) 

AEP : Beragam. Karena saya menggambar persegi panjang dan persegi. 
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P : Apakah cara, konsep, atau prosedur yang kamu gunakan dalam 

menyelesaikan masalah merupakan hal yang “baru” atau belum pernah 

terpikir sebelumnya atau teman-teman kamu? 

Jika iya, mengapa? (menunjuk nomor 2.b) 

AEP : Bukan. Karena saya telah diajari oleh guru saya. 

P : Apakah terdapat keterperincian dalam mengerjakan soal nomor 2.c? 

AEP : Tidak. Karena saya hanya menuliskan rumus jumlah sisi. 

P : Bagaimanakah keterperincian dalam jawabanmu? Apakah menurutmu 

sudah rinci atau lengkap? 

AEP : belum. 

P : Apakah kamu dalam menyelesaikan masalah ini menggunakan pemikiran 

sendiri? 

AEP : Saya mengerjakan sendiri.  

WAWANCARA SUBJEK FQ 

P : Apakah kamu pernah menyelesaikan soal pada nomor 1 dan 2? 

Jika sudah pernah, kapan kamu menyelesaikan masalah ini? 

FQ : Belum pernah. 

P : Coba jelaskan apa maksud dari masalah pada nomor 1.a ? 

FQ : Kita harus mencari panjang dan lebarnya sehingga luasnya 42 cm
2
. Lalu 

nanti digambar 

P : Ketika kamu menyelesaikan masalah pada nomor 1.a apakah kamu 

mengalami kesulitan? 

FQ : Tidak ada. 

P : Apakah kesulitan dalam menemukan faktor dari 42? 

FQ : Lumayan. Terutama mencari faktor 14 dan 3. 

P : Coba jelaskan jawaban yang kamu buat pada nomor 1.a? 

FQ : Karena 7 kali 6 hasilnya 42. Dan bilangan yang lain juga merupakan 

faktor dari 42. 

P : Apakah kamu yakin jawaban yang kamu buat benar?  

FQ : Benar. Optimis. 

P : Apakah terdapat keterperincian dalam mengerjakan soal nomor 1.b? 
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FQ : Ada. 

P : Bagaimanakah keterperincian dalam jawabanmu? Apakah menurutmu 

sudah rinci atau lengkap?. 

FQ : Sudah lengkap. (menjelaskan jawaban) 

P : Apakah jawaban kamu merupakan hal yang “berbeda” atau hanya 

“beragam” dengan jawaban lain? 

(“Berbeda” memiliki arti gabungan beberapa bangun datar yang 

berbeda) 

(“Beragam” memiliki arti bangun datar yang serupa dengan ukuran lain, 

atau gabungan beberapa bangun datar yang sama) (menunjuk nomor 1.c) 

FQ : Beragam. Karena bangun yang saya gambar ada di nomor 1. 

P : Bangun datar ada banyak seperti layang-layang, belah ketupat, trapesium, 

persegi. Tidak terpikir untuk menggambar bangun datar yang lain? 

FQ : Tidak. Karena biar cepet selesai dan mudah mencarinya. 

P : Rumus luas trapesium, layang-layang hafal tidak. Kenapa tidak 

menggambar bangun yang lain yang kamu gambar. 

FQ : Tidak kepikiran sampai situ. 

P : Apakah cara, konsep, atau prosedur yang kamu gunakan dalam 

menyelesaikan masalah merupakan hal yang “baru” atau belum pernah 

terpikir sebelumnya atau teman-teman kamu? 

Jika iya, mengapa? (menunjuk nomor 1.c) 

FQ : Bukan. Karena ini sudah diajarin guru waktu SD dulu. 

P : Bagaimana kamu memandang cara untuk menyelesaikan masalah pada 

nomor 2.a? 

FQ : Mencari alas segitiga dengan phytagoras. Lalu mencari luas segitiga. 

(menjelaskankan jawaban) 

P : Apakah kamu memiliki jawaban atau cara lain untuk menyelesaikan 

masalah pada nomor 2.a? 

FQ : Ada. Luas jajargenjang dikurangi luas persegi. 

P : Kenapa kamu terpikir untuk menulis rumusnya padahal yang lain tidak 

terpikir untuk menulis rumusnya? 

FQ : Karena memang harus begitu. 

P : Apakah jawaban kamu merupakan hal yang “berbeda” atau hanya 

“beragam” dengan jawaban lain? 
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(“Berbeda” memiliki arti gabungan beberapa bangun datar yang 

berbeda) 

(“Beragam” memiliki arti bangun datar yang serupa dengan ukuran lain, 

atau gabungan beberapa bangun datar yang sama) (menunjuk nomor 2.b) 

FQ : Beragam. Karena saya menggambar dau bangun persegi panjang. 

P : Apakah terdapat keterperincian dalam mengerjakan soal nomor 2.c? 

FQ : Tidak ada Karena tidak ada rumusnya. 

P : Bagaimanakah keterperincian dalam jawabanmu? Apakah menurutmu 

sudah rinci atau lengkap? 

FQ : Belum, bu. 

P : Apakah kamu dalam menyelesaikan masalah ini menggunakan pemikiran 

sendiri? 

FQ : Mengerjakan sendiri. 

WAWANCARA SUBJEK ADYA 

P : Apakah kamu pernah menyelesaikan soal pada nomor 1 dan 2? 

ADY : Kalau nomor 1.b, 1.c, 2. Pada saat kelas 5 dan 6 SD. 

P : Coba jelaskan apa maksud dari masalah pada nomor 1.a ? 

ADY : Caranya memfaktorkan 42.  

P : Berapa aja? 

ADY : 1, 3, 6,7, 14, 21, 41 

P : Itu kenapa nulisnya 41? Kurang teliti atau bagaimana? 

ADY : Kurang teliti. 

P : Ketika kamu menyelesaiakan masalah pada nomor 1.a apakah kamu 

mengalami kesulitan? 

ADY : Menggambarnya mudah. 

P : Coba jelaskan jawaban yang kamu buat pada nomor 1.a. 

ADY : Mencari faktor dari 42 dulu. Lalu tentukan ukuran panjang lebih panjang 

daripada ukuran lebarnya. 

P : Apakah kamu yakin jawaban yang kamu buat benar?  

ADY : Pertamanya yakin tetapi setelah diteliti kurang yakin karena ada yang 

salah. 
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P : Apakah terdapat keterperincian dalam mengerjakan soal nomor 1.b? 

ADY : Terdapat. Karena sudah ditentukan panjang dan lebarnya.  

P : Sudah menuliskan rumusnya dan memasukkan angka sudah ada atau 

belum? 

ADY : Sudah. 

P : Bagaimanakah keterperincian dalam jawabanmu? Apakah menurutmu 

sudah rinci atau lengkap? 

ADY : Kelihatannya sudah. 

P : Apakah jawaban kamu merupakan hal yang “berbeda” atau hanya 

“beragam” dengan jawaban lain? 

(“Berbeda” memiliki arti gabungan beberapa bangun datar yang 

berbeda) 

(“Beragam” memiliki arti bangun datar yang serupa dengan ukuran lain, 

atau gabungan beberapa bangun datar yang sama) (menunjuk nomor 1.c) 

ADY : Beragam karena saya menggambar dua bangun segitiga dan satu persegi 

panjang.  

P : Apakah cara, konsep, atau prosedur yang kamu gunakan dalam 

menyelesaikan masalah merupakan hal yang “baru” atau belum pernah 

terpikir sebelumnya atau teman-teman kamu? 

Jika iya, mengapa? (menunjuk nomor 1.c) 

ADY : Kelihatannya tidak. Karena sudah pernah dijelaskan waktu SD. 

P : Bagaimana kamu memandang cara untuk menyelesaikan masalah pada 

nomor 2.a? 

ADY : Pertama saya mencari alas segitiga dengan phytagoras. Lalu mencari luas 

segitiga. Lalu dua kali luas segitiga.(menjelaskan jawaban).  

P : Apakah kamu memiliki jawaban atau cara lain untuk menyelesaikan 

masalah pada nomor 2.a? 

ADY : Tidak ada. 

P : Apakah jawaban kamu merupakan hal yang “berbeda” atau hanya 

“beragam” dengan jawaban lain? 

(“Berbeda” memiliki arti gabungan beberapa bangun datar yang 

berbeda) 

(“Beragam” memiliki arti bangun datar yang serupa dengan ukuran lain, 

atau gabungan beberapa bangun datar yang sama) (menunjuk nomor 2.b) 

ADY : Beragam. Karena jawaban saya sudah diajarkan oleh ibu. 
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P : Apakah cara, konsep, atau prosedur yang kamu gunakan dalam 

menyelesaikan masalah merupakan hal yang “baru” atau belum pernah 

terpikir sebelumnya atau teman-teman kamu? 

Jika iya, mengapa? (menunjuk nomor 2.b) 

ADY : Tidak. Karena sudah pernah dijelaskan. 

P : Apakah terdapat keterperincian dalam mengerjakan soal nomor 2.c? 

ADY : Tidak ada. Karena terburu-buru dan waktu pengerjaan kurang. 

P : Waktu mau ulangan belajar tidak? 

ADY : Tetapi belajar cuma sebentar. 

P : Kenapa kamu yang nomor 2.a tidak kepikiran untuk menggambar belah 

ketupat, layang-layang? 

ADY : Biar simple dan biar cepat. 

P : Bagaimanakah keterperincian dalam jawabanmu? Apakah menurutmu 

sudah rinci atau lengkap? 

ADY : Belum. 

P : Apakah kamu dalam menyelesaikan masalah ini menggunakan pemikiran 

sendiri? 

ADY : Mengerjakan sendiri. 

WAWANCARA SUBJEK DAKD 

P : Apakah kamu pernah menyelesaikan soal pada nomor 1 dan 2? 

Jika sudah pernah, kapan kamu menyelesaikan masalah ini? 

DAKD : Sudah pernah momor 1.a dan 1.b. Waktu SD. 

P : Coba jelaskan apa maksud dari masalah pada nomor 1.a ? 

DAKD : Disuruh  menggambar bangun persegi panjang yang luasnya 42 cm
2
 

dengan syarat ukuran panjang lebih panjang daripada ukuran lebar. 

P : Ketika kamu menyelesaiakan masalah pada nomor 1.a apakah kamu 

mengalami kesulitan? 

DAKD : Ya. Mencari panjang dan lebarnya dengan memfaktorkan 42 mencari 

angka 14 dan 3. Karena 7 kali 6  sudah sering, 21 kali 2 juga sudah 

sering dengar tetapi kalau 14 kali 3 jarang. 

P : Coba jelaskan jawaban yang kamu buat pada nomor 1.a? 
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DAKD : Karena faktor 42 itu 1, 42, 2, 21, 3, 14, 6, 7. Lalu digambar dengan 

ukuran panjang lebih panjang daripada ukuran lebar dan terdapat 4 

persegi panjang. 

P : Apakah kamu yakin jawaban yang kamu buat benar?  

DAKD : Yakin. 

P : Apakah terdapat keterperincian dalam mengerjakan soal nomor 1.b? 

DAKD : Ada. Karena rumus persegi panjang 2(p+l) = 2(14+3) = 2(17) = 34. 

P : Bagaimanakah keterperincian dalam jawabanmu? Apakah menurutmu 

sudah rinci atau lengkap? 

DAKD : Sudah. 

P : Apakah jawaban kamu merupakan hal yang “berbeda” atau hanya 

“beragam” dengan jawaban lain? 

(“Berbeda” memiliki arti gabungan beberapa bangun datar yang 

berbeda) 

(“Beragam” memiliki arti bangun datar yang serupa dengan ukuran lain, 

atau gabungan beberapa bangun datar yang sama) (menunjuk nomor 1.c) 

DAKD : Beragam. Karena persegi panjang yang sama dengan soal nomor 1. 

P : Kenapa tidak terpikir untuk menggambar bangun datar yang lain yang 

tidak ada dalam soal? 

DAKD : Karena bingung. 

P : Apakah cara, konsep, atau prosedur yang kamu gunakan dalam 

menyelesaikan masalah merupakan hal yang “baru” atau belum pernah 

terpikir sebelumnya atau teman-teman kamu? 

Jika iya, mengapa? (menunjuk nomor 1.c) 

DAKD : Sudah terpikir. 

P : Bagaimana kamu memandang cara untuk menyelesaikan masalah pada 

nomor 2.a? 

DAKD : Bingung, bu. 

P : Apakah kamu memiliki jawaban atau cara lain untuk menyelesaikan 

masalah pada nomor 2.a? 

DAKD : Tidak ada. 

P : Apakah jawaban kamu merupakan hal yang “berbeda” atau hanya 

“beragam” dengan jawaban lain? 

(“Berbeda” memiliki arti gabungan beberapa bangun datar yang 

berbeda) 
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(“Beragam” memiliki arti bangun datar yang serupa dengan ukuran lain, 

atau gabungan beberapa bangun datar yang sama) (menunjuk nomor 2.b) 

DAKD : Beragam. 

P : Apakah terdapat keterperincian dalam mengerjakan soal nomor 2.c? 

DAKD : Tidak ada. Karena tidak pakai rumus. 

P : Bagaimanakah keterperincian dalam jawabanmu? Apakah menurutmu 

sudah rinci atau lengkap? 

DAKD : Belum karena tidak ada penjelasan rumus keliling jajargenjang. 

P : Apakah kamu dalam menyelesaikan masalah ini menggunakan pemikiran 

sendiri? 

DAKD : Sepertinya ada yang mencontoh teman. Nomor 1.c tetapi mencontoh 

gambarnya tetapi angkanya mencari sendiri. 
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Lampiran 33 
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Lampiran 34 
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Lampiran 35 
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Lampiran 36 
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Lampiran 37 

Uji Coba Soal     Kegiatan Pendahuluan 

  

Kegiatan Inti 

  

 

 

   

 

Orientasi siswa pada masalah 

(Relating) 

Mengorganisir siswa dalam 

belajar (Experiencing) 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

(Applying) 

Membimbing penyelidikan 

individu dan kelompok 

(Cooperating) 



250 
 

 

 

  

 

 

Kegiatan Penutup    

 

 

Tes Kemampuan Mathematical Creativity 

 

 

Mengevaluasi proses pemecahan 

masalah (Transferring) 
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Wawancara Subjek  ASK  Wawancara Subjek  FQ 

 

 

Wawancara Subjek  DAKD  Wawancara Subjek  AEP 

 

 

Wawancara Subjek  ADYA  Wawancara Subjek  IFI 

 

 

 


