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ABSTRAK 

Aesyiati, A.S. 2016. Analisis Kemanpuan Berpikir Kreatif Matematis Melalui 

Pembelajaran Model CORE Ditinjau dari Kemandirian Siswa. Skripsi. Jurusan 

Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Utama Drs. Sugiman, M.Si, dan Pembimbing 

Pendamping Dra. Emi Pujiastuti, M. Pd. 

 

Kata kunci: kemampuan berpikir kreatif matematis, CORE, kemandirian belajar 

siswa. 

 

Kemampuan berpikir kreatif matematis menjadi salah satu fokus 

pembelajaran yang penting  dikembangkan dalam pembelajaran matematika. 

Salah satu pembelajaran matematika yang efektif untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa adalah pembelajaran model CORE. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi tingkat kemampuan 

berpikir kreatif matematis dari masing-masing subjek berdasarkan kemandirian 

belajarnya melalui pembelajaran model CORE.  

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 

siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Muntilan masing-masing 2 siswa yang berasal 

dari kategori kemandirian belajar tinggi, kategori kemandirian belajar sedang, dan 

kategori kemandirian belajar rendah. Pemilihan subjek ini didasari dengan 

menggunakan instrumen skala kemandirian belajar. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah tes berpikir kreatif matematis dan wawancara. Analisis 

tes berpikir kreatif matematis mengacu pada tiga komponen berpikir kreatif yaitu 

kefasihan, keluwesan, dan kebaruan. Analisis data dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: tahap reduksi, tahap penyajian data, tahap membuat 

simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) subjek pada kategori 

kemandirian belajar tinggi termasuk dalam klasifikasi TKBK 4 (Sangat Kreatif) 

dan TKBK 3 (Kreatif); (2) subjek pada kategori kemandirian belajar sedang 

termasuk dalam klasifikasi TKBK 3 (Kreatif); dan (3) subjek pada kategori 

kemandirian belajar rendah termasuk dalam klasifikasi TKBK 1 (Kurang Kreatif).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek pertama pada kategori 

kemandirian belajar tinggi hanya memenuhi dua indikator kemampuan berpikir 

kreatif matematis kefasihan dan keluwesan. Subjek kedua pada kategori 

kemandirian belajar tinggi memenuhi ketiga indikator kemampuan berpikir kreatif 

matematis kefasihan, keluwesan, dan kebaruan. Subjek pada kategori kemandirian 

belajar sedang hanya memenuhi dua indikator kemampuan berpikir kreatif 

matematis kefasihan dan keluwesan. Subjek pada kategori kemandirian belajar 

rendah hanya memenuhi satu indikator kemampuan berpikir kreatif matematis 

kefasihan. Oleh Karena itu, peneliti menyarankan kepada guru untuk perlu 

memperbanyak latihan soal yang mampu mengembangkan indikator kemampuan 

berpikir kreatif matematis siswa. Selain itu, akan lebih baik jika guru matematika 

dapat mengimplementasikan pembelajaran model CORE untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi kemajuan suatu negara karena 

merupakan salah satu faktor yang mendukung perubahan intelektual manusia. 

Dengan sistem pendidikan yang baik akan dihasilkan sumber daya manusia yang 

baik pula. Berdasarkan UU. Nomor 20 Tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang mendasari perkembangan   

teknologi modern dan mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu. 

Diperlukan penguasaan matematika yang kuat sehingga mata pelajaran ini perlu  

diberikan kepada semua siswa mulai dari sekolah dasar. Melalui pembelajaran 

matematika, siswa diharapkan memiliki kemampuan logis, analitis, sistematis, 

kritis, dan kreatif, serta memiliki kemampuan bekerja sama (Depdiknas, 2006). 

Saat ini pengembangan kemampuan berpikir kreatif telah menjadi salah 

satu fokus pembelajaran yang penting dikembangkan dalam pembelajaran 

matematika. Dalam pembelajaran matematika siswa sering menghadapi kesulitan 

dalam menyelesaikan soal yang rumit atau permasalahan yang tidak rutin. Oleh 

karena itu berpikir kreatif dalam pembelajaran matematika sangat dibutuhkan
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untuk menyelesaikan soal yang rumit dan bervariasi. Dengan mengembangkan 

kemampuan berpikir kreatif, siswa akan mampu menyelesaikan masalah 

matematika dengan berbagai alternatif cara. Selain itu, siswa dapat 

mengaplikasikannya untuk menyelesaiakan permasalahan matematis yang rumit 

di dunia nyata dengan berbagai alternatif cara. Menurut Setiyani (2013) 

kemampuan berpikir kreatif seseorang diperlukan untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta menjadi penentu kesuksesan individu dalam 

menghadapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks. 

Pehkonen sebagaimana dikutip dalam  Siswono (2010), berpikir kreatif 

matematis sebagai kombinasi dari berpikir logis dan divergen yang didasarkan 

pada intuisi namun masih dalam kesadaran. Ketika siswa menerapkan berpikir 

kreatif untuk memecahkan masalah, maka pemikiran divergen akan menghasilkan 

ide atau gagasan baru. Berpikir logis melibatkan proses rasional dan sistematis 

untuk memeriksa dan membuat simpulan. Sedangkan berpikir divergen dianggap 

sebagai kemampuan berpikir untuk mencari berbagai ide untuk menyelesaikan 

masalah. 

Menurut Silver (1997), hubungan kreativitas dengan pemecahan masalah 

yang meliputi tiga komponen kreativitas yaitu siswa memberikan jawaban 

masalah yang beragam dan benar (kefasihan), siswa menyelesaikan masalah 

dengan suatu cara kemudian  menggunakan cara lain (keluwesan), dan siswa 

menjawab masalah dengan beberapa jawaban yang berbeda-beda tetapi bernilai 

benar atau satu jawaban yang “tidak biasa” dilakukan oleh individu (siswa ) pada 

tingkat pengetahuannya (kebaruan). 
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Solso sebagaimana dikutip dalam Siswono (2007), pada hakekatnya 

kebanyakan orang adalah kreatif, namun derajat kreativitas masing-masing 

individu berbeda. Hal ini menunjukkan eksistensi tingkat kemampuan berpikir 

kreatif seseorang berbeda. Tingkat kemampuan berpikir kreatif (TKBK) 

didefinisikan Siswono (2008) sebagai jenjang berpikir yang hierarkhis dengan 

dasar pengkategoriannya berdasar produk berpikir kreatif (kreativitas). TKBK 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian Siswono (2008) yang 

mengelompokkan siswa berdasarkan kriteria kefasihan, keluwesan, dan kebaruan 

menjadi lima TKBK yaitu sangat kreatif, kreatif, cukup kreatif, kurang kreatif, 

dan tidak kreatif. Acuan TKBK ini dapat digunakan jika siswa belum pernah 

menyelesaikan masalah dan menggunakan ide pemikiran sendiri (keaslian) yang 

diungkap melalui wawancara.  

Menurut Hayati (2012), terdapat hubungan yang positif antara kemandirian 

belajar matematika dengan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. 

Kemandirian belajar sangat diperlukan karena dapat menambah pengetahuan 

siswa. Dengan banyaknya pengetahuan yang siswa miliki maka siswa mampu 

menjawab masalah dengan cara mereka sendiri tidak harus dengan cara yang baku 

atau cara yang sudah biasa, hal ini mendorong siswa berpikir kreatif dalam 

menyelesaikan masalah matematika.  

Kemandirian belajar merupakan kemampuan seseorang untuk mengarahkan 

diri sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajarnya dengan upaya sendiri atau 

sedikit bantuan orang lain, memiliki kemauan serta bertanggung jawab sendiri 

dalam menyelesaikan masalah belajarnya. 
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Identifikasi kemandirian belajar siswa oleh guru merupakan hal yang 

sangat penting. Hal ini dikarenakan kemandirian belajar siswa mendorong untuk 

berprestasi, berinisiatif dan berkreatifitas. Dengan demikian kemandirian 

mengantarkan siswa menjadi kreatif dan selalu ingin maju. Sehingga dalam 

pembelajaran matematika siswa yang memiliki kemandirian belajar tinggi akan 

memiliki tingkat kreativitas yang lebih baik dibandingkan siswa yang memiliki 

kemandirian belajar sedang dan rendah. 

Hasil survey lembaga internasional Programme for International Students 

Assement (PISA) tahun 2012 menempatkan Indonesia di urutan ke-64 dari 65 

negara. Indonesia mendapatkan skor 375 dalam bidang matematika, sedangkan 

China berbeda jauh menduduki posisi pertama dengan nilai 630. Sedangkan 

menurut Trends in International Mathematics and Science Study (TIMMS) untuk 

siswa kelas 8 menempatkan indonesia di posisi 38 dari 42 negara. Indonesia 

mendapat skor 386 yang masih berada di bawah standard TIMSS yaitu 500. 

Menurut Wardani & Rumiyati (2011) hasil evaluasi PISA dan TIMSS ini 

sekaligus menunjukkan rendahnya tingkat kreativitas siswa dalam matematika 

karena soal-soal yang diujikan dalam PISA dan TIMSS adalah soal kontekstual, 

menuntut penalaran, argumentasi dan kreativitas dalam penyelesaiannya.   

SMP Negeri 2 Muntilan adalah salah satu Sekolah Menengah Pertama di 

Kabupaten Magelang yang telah menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Namun hasil belajar perserta didik di SMP yang terletak di 

Jalan Wates Muntilan Kabupaten Magelang ini belum maksimal, khusunya dalam 

pembelajaran matematika. 
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Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 23 januari 2016 dengan salah 

satu guru matematika kelas VIII SMP Negeri 2 Muntilan diperoleh bahwa 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa masih belum berkembang jika 

dihadapkan dalam soal-soal non-routine. Guru juga menyatakan bahwa hanya 

menggunakan permasalahan pemecahan masalah yang biasa tanpa memperhatikan 

kreativitas atau kemampuan berpikir kreatif siswa. Sehingga siswa belum terbiasa 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dalam menyelesaikan 

masalah, serta belum terbiasa menyelesaikan soal dengan cara atau jawaban yang 

bervariasi. Masih belum berkembangnya kemampuan berpikir kreatif matematis 

siswa menunjukkan bahwa tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 

masih rendah. Selain itu, guru juga menyatakan bahwa kemandirian siswa dalam 

pembelajaran matematika masih kurang. Hal ini ditunjukkan dengan siswa yang 

masih bekerja sama saat mengerjakan tes dan tidak mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, pembelajaran 

matematika yang dilakukan di sekolah menggunakan pembelajaran yang bersifat 

konvensional dan berpusat pada guru. Pembelajaran dimulai dengan apersepsi, 

menyampaikan materi pelajaran, memberikan contoh, latihan soal dan tugas 

kepada siswa. Hal ini mengakitbatkan siswa kurang aktif dalam pembelajaran di 

kelas. Kegiatan pembelajaran tersebut kurang memberikan kesempatan bagi siswa 

untuk memunculkan ide-ide kreatif dalam memecahkan masalah sehari-hari. Hal 

ini menyebabkan rendahnya kreativitas siswa dalam belajar, karena siswa tidak 

diberikan kesempatan untuk mengembangkan ide-ide dan potensinya. 
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Sejalan dengan pentingnya kemampuan berpikir kreatif siswa, maka 

pendidik tentu harus mengusahakan agar siswa mencapai hasil yang optimal 

dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Berbagai upaya dapat 

diusahakan oleh pendidik, diantaranya dapat dengan memberikan media 

pembelajaran yang baik, atau dengan memberikan metode mengajar yang sesuai 

bagi siswa.  

Menurut Beladina et al., (2013), salah satu pembelajaran matematika yang 

efektif untuk mengembangkan kreativitas siswa adalah pembelajaran model 

CORE. Pembelajaran model CORE memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

aktif berpendapat, berdiskusi, dan membangun pengetahuannya sendiri. CORE 

merupakan singkatan dari Connecting, Organizing, Reflecting, dan Extending. 

Connecting (C) merupakan kegiatan mengoneksikan informasi lama dan 

informasi baru antar konsep, Organizing (O) merupakan kegiatan 

mengorganisasikan ide-ide untuk memahami materi, Reflecting (R) merupakan 

kegiatan untuk memikirkan kembali, mendalami, dan menggali informasi yang 

sudah didapat, dan Extending (E) merupakan kegiatan untuk mengembangkan, 

memperluas, menggunakan, dan menemukan (Suyatno, 2009: 67). 

Tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis yang masing kurang perlu 

dikaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana tingkat kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa yang ditinjau dari kemandiriannya. Agar deskripsi tingkat 

kemampuan berikir kreatif siswa dapat diketahui dengan baik, maka dalam 

penelitian ini siswa diarahkan untuk memenuhi indikator kemampuan berpikir 

kreatif matematis yang diberikan melalui pembelajaran model CORE. 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perlu adanya penelitian lebih 

lanjut mengenai “Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Melalui 

Pembelajaran Model CORE Ditinjau dari Kemandirian Siswa”. Penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi kajian yang mendalam mengenai tingkat kemampuan 

berpikir kreatif matematis siswa konteks pembelajaran model CORE. 

1.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah menganalisis kemampuan berpikir kreatif 

matematis ditinjau dari kemandirian siswa. Analisis ini melalui pembelajaran 

model CORE dengan materi Bangun Ruang Sisi Datar pada siswa Kelas VIII 

SMP Negeri 2 Muntilan. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Bagaimana kualitas pembelajaran matematika dengan model CORE 

terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa? 

(2) Bagaimana tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 

berdasarkan kemandirian belajarnya melalui pembelajaran model CORE? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

(1) Mendeskripsikan kualitas pembelajaran matematika dengan model CORE 

terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. 

(2) Mendeskripsikan tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

berdasarkan kemandirian belajarnya melalui pembelajaran model CORE. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1. Dapat menjadi referensi untuk penelitian lanjutan. 

2. Dapat menjadi referensi model pembelajaran yang dapat digunakan di 

kelas dalam upaya menganalisis tingkat kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa. 

3. Dapat menjadi referensi dalam mengukur tingkat kemampuan berpikir 

kreatif matematis dan memperoleh tingkat kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa. 

4. Dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di 

sekolah. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Dapat mengaplikasikan materi perkuliahan yang didapatkan. 

2. Dapat memperoleh pelajaran dan pengalaman dalam menganalisis 

tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis. 

3. Dapat menambah pengalaman mengajar di lingkungan sekolah dengan 

menggunakan pembelajaran model CORE sesuai dengan langkah-

langkahnya. 

4. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha perbaikan 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan 

Indonesia. 
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1.6 Penegasan Istilah 

Agar diperoleh pengertian yang sama tentang istilah dalam penelitian ini 

dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dari pembaca, maka perlu 

adanya penegasan istilah. Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1.6.1 Analisis 

Secara umum analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah 

bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Sedangkan Pusat 

Bahasa Depdiknas (2008:60) menyebutkan bahwa analisis adalah penguraian 

suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta 

hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman 

arti keseluruhan. 

Dalam penelitian ini analisis yang dimaksudkan adalah analisis kemampuan 

berpikir kreatif matematis kelas VIII SMP Negeri 2 Muntilan dalam pembelajaran 

model CORE yang ditinjau dari kemandirian siswa. 

1.6.2 Kemampuan Berpikir Kreatif 

Kemampuan berpikir kreatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kemampuan berpikir kreatif matematis yang merupakan kemampuan untuk 

memecahkan persoalan matematika, mengajukan gagasan atau memberikan 

pandangan baru terhadap persoalan matematika pada materi luas permukaan dan 

volume prisma dan limas. Indikator kemampuan berpikir kreatif yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi fluency (kefasihan),  flexibility (keluwesan), dan 

novelty (kebaruan).  
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1.6.3 Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis merupakan tahapan berpikir 

kreatif ketika memecahkan masalah matematika. Tingkat kemampuan berpikir 

kreatif yang digunakan pada penelitian ini adalah hasil penelitian Siswono (2008) 

yang mengkategorikan siswa berdasarkan ketercapaian indikator kefasihan, 

keluwesan, dan kebaruan. Siswono (2008) membagi Tingkat Kemampuan 

Berpikir Kreatif (TKBK) menjadi lima tingkatan, yaitu TKBK 4 (Sangat Kreatif), 

TKBK 3 (Kreatif), TKBK 2 (Cukup Kreatif), TKBK 1 (Kurang Kreatif), TKBK 0 

(Tidak Kreatif). Acuan TKBK ini dapat terpenuhi jika siswa belum pernah 

menyelesaikan masalah dan menggunakan ide pemikirannya sendiri untuk 

menyelesaikan masalah (keaslian) yang dapat diketahui melalui kegiatan 

wawancara. 

1.6.4 Kemandirian Siswa 

 Kemandirian siswa yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

kemandirian belajar matematika siswa. Indikator kemandirian belajar yang 

digunakan adalah hasil penelitian Hidayati & Listyani (2010) yang merumuskan 

ada 6 indikator yaitu, (1) ketidakbergantungan dengan orang lain; (2) memiliki 

kepercayaan diri; (3) berperilaku disiplin; (4) memiliki rasa tanggung jawab; (5) 

berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri; dan (6) kontrol diri. 

1.6.5 Pembelajaran Model CORE 

CORE merupakan singkatan dari empat kata yang memiliki kesatuan fungsi 

dalam proses pembelajaran yaitu connecting, organizing, reflecting, dan 

extending. Elemen-elemen tersebut digunakan untuk menghubungkan informasi 
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lama dengan informasi baru, mengorganisasikan sejumlah materi yang bervariasi, 

merefleksikan segala sesuatu yang siswa pelajari, dan mengembangkan 

lingkungan belajar. 

1.6.6 Kualitas Pembelajaran 

Kualitas dapat diartikan sebagai tingkat baik buruknya sesuatu. Dalam 

penelitian ini, kualitas pembelajaran dengan model CORE ditentukan oleh hasil 

lembar pengamatan kemampuan guru yang meliputi validasi RPP, penampilan 

mengajar, penerapan model CORE, dan kesesuaian antara perangkat pembelajaran 

dengan proses pembelajaran model CORE. 

1.6.7 Materi Pokok Bangun Ruang Sisi Datar 

 Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) kelas VIII SMP, bangun ruang sisi datar 

merupakan salah satu materi yang harus dipelajari dan dikuasai oleh siswa. 

Kompetensi dasar bangun ruang sisi datar dalam penelitian ini meliputi luas 

permukaan prisma dan limas, serta volume prisma dan limas.  

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian  

awal, bagian isi, dan bagian akhir yang masing-masing diuraikan sebagai berikut. 

1.7.1 Bagian Awal 

Bagian  ini  terdiri  dari  halaman  judul,  halaman  pengesahan,  pernyataan, 

motto  dan  persembahan,  kata  pengantar,  abstrak,  daftar  isi,  daftar  

tabel,  daftar gambar dan daftar lampiran. 
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1.7.2 Bagian Isi 

Bagian ini merupakan bagian pokok skripsi yang terdiri dari 5 bab,  yaitu: 

Bab 1 Pendahuluan 

 Berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan 

skripsi. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka 

 Berisi  tentang  teori-teori  yang  melandasi  permasalahan  skripsi  dan 

penjelasan  yang  merupakan  landasan  teoritis  yang  diterapkan  dalam skripsi, 

kajian peneitian yang relevan, dan kerangka berpikir. 

Bab 3 Metode Penelitian 

 Berisi tentang desain  penelitian, latar penelitian, data dan sumber 

penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis instrumen 

penelitian, keabsahan data, dan teknik analisis data. 

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya. 

Bab 5 Penutup 

Berisi tentang simpulan hasil penelitian dan saran dari peneliti. 

1.7.3 Bagian Akhir 

Merupakan bagian yang terdiri  dari daftar  pustaka dan lampiran  yang 

digunakan dalam penelitian. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

4.1  Landasan Teori 

Teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini meliputi belajar,  

kemampuan berpikir kreatif, tingkat kemampuan berpikir kreatif, kemandirian 

siswa, pembelajaran model CORE, teori belajar yang mendukung, dan tinjauan 

materi bangun ruang sisi datar. 

2.1.1 Belajar  

Belajar adalah lebih dari sekedar mengingat. Siswa yang memahami dan 

mampu menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari, mereka harus mampu 

memecahkan masalah, menemukan sesuatu untuk dirinya sendiri dan berkutat 

dengan berbagai alasan. Inti sari belajar dalam kontruktivisme adalah bahwa 

siswa harus menemukan dan mentransformasikan informasi kompleks ke dalam 

dirinya. Siswa dalam hal ini dipandang sebagai individu yang selalu memeriksa 

informasi baru yang berlawanan dengan prinsip-prinsip yang telah ada dan 

merevisi prinsip-prinsip tersebut apabila sudah dianggap tidak bisa digunakan lagi 

(Rifa’I & Anni, 2012: 114). Proses belajar, hasil belajar, cara belajar, dan strategi 

belajar akan mempengaruhi perkembangan tata piker dan skema berpikir 

seseorang. Sebagai upaya memperoleh pemahaman atau pengetahuan, siswa 

mengkonstruksi atau membangun pemahamannya terhadap fenomena yang 

ditemui dengan menggunakan pengalaman dan keyakinan yang dimiliki. 

Belajar menurut teori konstruktivisme bukanlah sekedar menghafal, akan 

tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Pengetahuan 

13 
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bukanlah hasil pemberian dari orang lain seperti guru, akan tetapi hasil dari proses 

mengkonstruksi yang dilakukan setiap individu. Pengetahuan hasil dari pemberian 

tidak akan bermakna. Adapun pengetahuan yang diperoleh melalui proses 

mengkonstruksi pengetahuan itu oleh setiap individu akan memberikan makna 

mendalam atau lebih dikuasai dan lebih lama tersimpan/diingat dalam setiap 

individu. 

Menurut Rifa’i & Anni (2012) terdapat empat asumsi tentang belajar 

dalam kontruktivisme, sebagai berikut. 

1) Pengetahuan secara fisik dikontruksikan oleh siswa yang terlibat dalam 

belajar aktif. 

2) Pengetahuan secara simbolik dikontruksikan oleh siswa yang membuat 

representasi atau kegiatannya sendiri. 

3) Pengetahuan secara sosial dikontruksikan oleh siswa yang menyampaikan 

maknanya kepada orang lain. 

4) Pengetahuan secara teoritik dikontruksikan oleh siswa yang mencoba 

menjelaskan objek yang benar-benar tidak dipahami. 

2.1.2 Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Berpikir merupakan suatu bagian yang dialami seseorang bila mereka 

dihadapkan pada suatu masalah atau situasi yang harus dipecahkan (Siswono, 

2008). Berpikir terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah berpikir kreatif. 

Menurut Martin sebagaimana dikutip dalam Prianggono (2012), kemampuan 

berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide atau cara baru dalam 

menghasilkan suatu produk. Bishop sebagaimana dikutip dalam Pehkonen (1997), 
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seorang harus memiliki dua komponen berpikir yang berbeda dalam berpikir 

matematis, yaitu berpikir kreatif yang bersifat intuitif dan berpikir analitik yang 

bersifat logis. 

Krulik dan Rudnik, sebagaimana dikutip Siswono (2007), menyatakan 

bahwa berpikir kreatif merupakan salah satu tingkat tertinggi seorang dalam 

berpikir, yaitu dimulai ingatan (recall), berpikir dasar (basic thinking), berpikir 

kritis (critical thinking), dan berpikir kreatif (creative thinking). Berpikir yang 

tingkatannya diatas ingatan (recall) dinamakan penalaran (reasoning). Sementara 

berpikir yang tingkatnya di atas berpikir dasar dinamakan berpikir tingkat tinggi 

(high order thinking). Secara hierarkhis, tingkat berpikir menurut Krulik dan 

Rudnik tersebut disajikan pada gambar 2.1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Pehkonen sebagaimana dikutip dalam Siswono (2010) mengatakan  

berpikir kreatif matematis sebagai kombinasi dari berpikir logis dan divergen 

yang didasarkan pada intuisi namun masih dalam kesadaran. Ketika seseorang 

menerapkan berpikir kreatif untuk memecahkan masalah, maka pemikiran 

divergen akan menghasilkan ide atau gagasan baru. Berpikir logis melibatkan 

proses rasional dan sistematis untuk memeriksa dan membuat simpulan. 

Ingatan 

Dasar 

Kritis 

Kreatif 

Penalaran 

(reasoning) 

Berpikir 

Tingkat 

Tinggi 

Gambar 2.1. Hirarki Berpikir 
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Sedangkan berpikir divergen dianggap sebagai kemampuan berpikir untuk 

mencari ide-ide untuk menyelesaikan masalah. 

Menurut Siswono (2008) berpikir kreatif merupakan suatu kegiatan 

mental yang digunakan untuk membangun suatu ide atau gagasan baru. 

Sedangkan menurut Munandar (2012) berpikir kreatif adalah kemampuan untuk 

melihat atau memikirkan hal-hal yang luar biasa, yang tidak lazim, memadukan 

informasi yang tampaknya tidak berhubungan dan mencetuskan solusi atau 

gagasan-gagasan baru yang menunjukan kelancaran (fluency), keluwesan 

(flexibility), orisinalitas dalam berpikir (originality) dan elaboration. 

Menurut Silver (1997) menyebutkan bahwa untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis tingkat kreativitas matematis dalam pemecahan masalah dan 

pengajuan masalah pada umumya digunakan tiga aspek kreativitas matematis 

yang merupakan tiga komponen utama dalam “The Torrance Test of Creative 

Thinking (TTCT)” yaitu flexibility (keluwesan), fluency (kefasihan), dan novelty 

(kebaruan). 

Pemecahan masalah merupakan salah cara yang digunakan oleh Silver 

untuk mengembangkan kreativitas matematis siswa. Silver (1997) menjelaskan 

bahwa menggunakan masalah terbuka dapat memberi siswa banyak sumber 

pengalaman dalam menafsirkan masalah, dan mungkin pembangunan solusi 

berbeda dihubungkan dengan penafsiran yang berbeda. Siswa tidak hanya dapat 

menjadi fasih dalam membangun banyak masalah dari sebuah situasi, tetapi 

mereka dapat juga mengembangkan fleksibilitas dengan mereka membangkitkan 
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banyak solusi pada sebuah masalah. Melalui cara ini siswa juga dapat 

dikembangkan dalam menghasilkan pemecahan yang baru. 

Tabel 2.1 Hubungan Pemecahan Masalah dengan Komponen Kreativitas 

Matematis. 

 

Indikator Pemecahan Masalah 

Kefasihan 

 (fluency) 

Siswa menyelesaikan masalah dengan beragam ide penyelesaian 

yang disajikan secara lengkap dan benar. 

Keluwesan 

(flexibility) 

Siswa menyelesaikan masalah dengan satu cara (metode), 

kemudian dengan cara (metode) penyelesaian yang lain. 

Kebaruan 

(novelty) 

Siswa mampu memberikan jawaban dari masalah dengan satu 

cara (metode) penyelesaian yang tidak biasa dilakukan oleh 

individu (siswa) pada tingkat pengetahuannya. 

Sumber: Silver (1997) 

Indikator kemampuan berpikir kreatif yang digunakan pada penelitian ini 

meliputi kefasihan (fluency), keluwesan (flexibility), dan kebaruan (novelty). 

Masing-masing indikator kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pemecahan 

masalah memiliki karakteristik. Kefasihan dalam pemecahan masalah mengacu 

pada kemampuan siswa memberi jawaban masalah yang beragam dan benar. 

Beberapa jawaban masalah dikatakan beragam, bila jawaban-jawaban tampak 

berlainan dan mengikuti pola tertentu, seperti jenis bangun ruang yang sama 

tetapi ukurannya berbeda. Produktivitas siswa untuk menghasilkan jawaban yang 

beragam dan benar, serta kesulitan dalam menyelesaikan masalah juga akan 

dieksplor untuk menambah hasil deskripsi tingkat kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa. 

Keluwesan dalam pemecahan masalah mengacu pada kemampuan siswa 

memecahkan masalah dengan berbagai cara yang berbeda. Siswa memecahkan 
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(menyatakan) masalah dalam satu cara penyelesaian kemudian dalam cara 

penyelesaian yang lain. Siswa diharapkan mampu menjelaskan cara penyelesaian 

yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Produktivitas siswa untuk 

mengubah sudut pandang atau cara penyelesaian juga akan dieksplor untuk 

menambah hasil deskripsi tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. 

Kebaruan dalam pemecahan masalah mengacu pada kemampuan siswa 

menjawab masalah dengan beberapa jawaban yang berbeda-beda tetapi bernilai 

benar atau satu jawaban yang “tibak biasa” dilakukan oleh individu (siswa) pada 

tingkat pengetahuannya. Beberapa jawaban dikatakan berbeda, bila jawaban itu 

tampak berlainan dan tidak mengikuti pola tertentu, seperti bangun ruang yang 

merupakan gabungan dari beberapa macam bangun ruang. 

Menurut Silver sebagaimana dikutip dalam Siwono (2007), dari ketiga 

komponen kemampuan berpikir kreatif matematis jika diberi bobot maka 

kebaruan menempati posisi tertinggi berikutnya secara berurutan keluwesan dan 

kefasihan. Kebaruan ditempatkan pada posisi tertinggi karena merupakan ciri 

utama dalam menilai suatu produk pemikiran kreatif, yaitu harus berbeda dengan 

sebelumnya dan sesuai dengan permintaan tugas. Keluwesan ditempatkan sebagai 

posisi penting berikutnya karena menunjukkan pada produktivitas ide (banyaknya 

ide-ide) yang digunakan untuk menyelesaikan tugas. Kefasihan lebih 

menunjukkan pada kelancaran siswa memproduksi ide yang beragam dan sesuai 

permintaan tugas. 
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2.1.3 Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Solso sebagaimana dikutip dalam Siswono (2007), semua orang dapat 

diasumsikan memiliki kreativitas, namun derajat dari kreativitas tersebut berbeda-

beda. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki tingkat kreativitas yang 

berbeda. Gagasan mengenai tingkat berpikir kreatif matematis telah dikemukakan 

oleh beberapa peneliti sebelumnya. 

Gagasan tentang tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

mempunyai banyak versi. Beberapa peneliti yang melakukan penelitian terkait 

tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis adalah Krulik & Rudnik, De Bono 

dan Gotoh. Krulik & Rudnik sebagaimana dikutip dalam Siswono (2007) 

menyebutkan bahwa penalaran merupakan bagian dari berpikir yang tingkatnya di 

atas pengingatan (recall). Dalam penalaran dikategorikan dalam berpikir dasar 

(basic), berpikir kritis (criticall), dan berpikir kreatif (creative). De Bono 

sebgaimana dikutip dalam Siswono (2007) mendefinisikan 4 tingkatan pencapaian 

dari perkembangan ketrampilan berpikir kreatif yang meliputi kesadaran berpikir, 

observasi berpikir, strategi berpikir dan refleksi berpikir. Sedangkan Gotoh 

sebagaimana dikutip dalam Siswono (2007) menyatakan tingkat berpikir kreatif 

matematis terdiri dari 3 tingkatan yang dinamakan aktivitas ritmik (informal), 

algoritmis (formal) dan kontruktif (kreatif). 

Penelitian ini menggunakan penjenjangan level tingkat berpikir kreatif 

matematis hasil penelitian yang dilakukan Siswono. Siswono (2008) 

mengklasifikasikan tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang 

terdiri dari lima tingkat yaitu, TKBK 4 (Sangat Kreatif), TKBK 3 (Kreatif), 
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TKBK 2 (Cukup Kreatif), TKBK 1 (Kurang Kreatif), dan TKBK 0 (Tidak 

Kreatif). Acuan penjenjangan ini dapat digunakan jika siswa belum pernah 

menyelesaikan masalah atau menggunakan ide pemikirannya sendiri untuk 

menyelesaikan masalah (keaslian). Keaslian dapat diketahui melalui kegiatan 

wawancara. Jika ditemukan siswa tidak pernah menyelesaikan masalah atau tidak 

menggunkan ide pemikirannya untuk menyeleaikan masalah, maka siswa tersebut 

tergolong tidak kreatif (TKBK 0). 

Keterangan lebih lengkapnya untuk level Tingkat Kemampuan Berpikir 

Kreatif (TKBK) hasil penelitian Siswono (2008) dapat dilihat pada tabel 2.2 

berikut ini. 

Tabel 2.2 Karakteristik Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif 

Level TKBK Keterangan 

Level 4 

(Sangat Kreatif) 

Siswa mampu menyelesaikan suatu masalah 

dengan lebih dari satu alternatif jawaban maupun 

cara penyelesaian yang berbeda (“baru”) dengan 

lancar (fasih) dan fleksibel atau siswa hanya 

mampu mendapat satu jawaban yang “baru (tidak 

biasa dibuat siswa pada tingkat berpikir 

umumnya)” tetapi dapat menyelesaikan dengan 

berbagai cara (fleksibel). Siswa cenderung 

mengatakan bahwa mencari cara yang lain lebih 

sulit daripada mencari jawaban yang lain. 

Level 3 

(Kreatif) 

Siswa mampu membuat satu jawaban yang “baru” 

dengan fasih, tetapi tidak dapat menyusun cara 

berbeda (fleksibel) untuk mendapatkannya atau 

siswa dapat menyusun cara yang berbeda 

(fleksibel) untuk mendapatkan jawaban yang 

beragam, meskipun jawaban tersebut tidak “baru”. 

Selain itu, siswa dapat membuat masalah yang 

berbeda (“baru”) dengan lancar (fasih) meskipun 

cara penyelesaian masalah itu tunggal atau dapat 

membuat masalah yang beragam dengan cara 

penyelesaian yang berbeda-beda, meskipun 

masalah tersebut tidak “baru”. 

  



21 
 

 
 

Level TKBK Keterangan 

Level 2 

(Cukup Kreatif) 

Siswa mampu membuat satu jawaban atau 

membuat masalah yang berbeda dari kebiasaan 

umum (“baru”) meskipun tidak dengan fleksibel 

ataupun fasih, atau siswa mampu menyusun 

berbagai cara penyelesaian yang berbeda meskipun 

tidak fasih dalam menjawab maupun membuat 

masalah dari jawaban yag dihasilkan tidak “baru”. 

Level 1 

(Kurang 

Kreatif) 

Siswa mampu menjawab atau membuat masalah 

yang beragam (fasih), tetapi tidak mampu membuat 

jawaban atau membuat masalah yang berbeda 

(baru), dan tidak dapat menyelesaikan masalah 

dengan cara berbeda-beda (fleksibel). 

Level 0 

(Tidak Kreatif) 

Siswa tidak mampu membuat alternatif jawaban 

maupun cara penyelesaian atau membuat masalah 

yang berbeda dengan lancar (fasih) dan fleksibel. 

Kesalahan penyelesain suatu masalah disebabkan 

karena konsep yang terkait dengan masalah 

tersebut (dalam hal ini rumus luas atau volume) 

tidak dipahami atau diingat dengan benar. 

 

2.1.4 Kemandirian Belajar Siswa 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 982), mandiri adalah 

keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain. Kemandirian 

berasal dari kata dasar mandiri yang diberi imbuhan ke-an yang artinya 

mempunyai ciri atau sifat. Jadi, kemandirian artinya mempunyai ciri atau sifat 

dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain. 

Istilah yang berkaitan dengan kemandirian diantaranya adalah self 

regulated learning. Menurut Hargis (2000) mendefinisikan kemandirian sebagai 

self regulated learning yakni memperdalam dan memanipulasi jaringan asosiatif 

dalam suatu bidang tertentu, dan memantau serta meningkatkan proses 

pendalaman yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa self regulated 
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learning merupakan proses perancangan dan pemantauan diri yang seksama 

terhadap proses kognitif dan afektif dalam menyelesaikan tugas akademik. 

 Kemandirian siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kemandirian siswa dalam belajar matematika. Kemandirian belajar siswa adalah 

kemampuan seseorang untuk mengarahkan diri sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan belajarnya dengan upaya sendiri atau sedikit bantuan orang lain, 

memiliki kemauan serta bertanggung jawab sendiri dalam menyelesaikan masalah 

belajarnya. 

Istilah yang sering disamakan dengan dengan kemandirian belajar adalah 

Self-Directed Learning (SDL). SDL didefinisikan oleh Knowles sebagai berikut: 

In its broadest meaning, “self-directed learning” describes a 

process in which individuals take the initiative, with or without the 

help of others, in diagnosing their learning needs, formulating 

learning goals, identifying human and material resources for 

learning, choosing and implementing appropriate learning 

strategies, and evaluating learning outcomes. (Scott, 2006: 2) 

 

yang artinya adalah SDL adalah proses yang mana individu mengambil inisiatif, 

dengan atau tanpa bantuan orang lain, dalam mendiagnosa kebutuhan belajar, 

merumuskan target belajar, mengidentifikasi sumber manusia dan bahan untuk 

belajar, memilih dan mengimplementasikan strategi belajar yang sesuai dan 

mengevaluasi hasil belajar. Sehingga kemandirian belajar akan terwujud apabila 

siswa aktif mengontrol sendiri segala sesuatu yang dikerjakan, mengevaluasi dan 

selanjutnya merencanakan sesuatu yang lebih dalam pembelajaran yang dilalui 

dan siswa juga mau aktif dalam proses pembelajaran.  
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2.1.4.1 Pentingnya Pengembangan Kemandirian Belajar Siswa 

 Kemandirian sangat penting untuk ditanamkan pada siswa sejak dini, 

karena jika kelak mereka dewasa, mereka harus mampu mengurus diri sendiri 

serta memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dari orang lain seperti yang 

selama ini mereka dapatkan (Hidayati et al., 2013). Apalagi kelak kehidupan yang 

akan siswa hadapi semakin kompleks. Laju perkembangan teknologi dan arus 

kehidupan global yang sulit atau semakin tak terbendung mengisyaratkan bahwa 

kehidupan di masa mendatang akan sarat pilihan yang rumit (Ali & Asrori, 2011: 

107). Sehingga selain mandiri dalam memenuhi kebutuhan dirinya, pada siswa 

hendaknya ditanamkan kemandirian dalam mengambil keputusan dan tanggung 

jawab atas konsekuensi dari keputusan yang diambil. 

 Menurut Hurlock, sebagaimana dikutip oleh Ali & Asrori (2011: 107), 

situasi kehidupan seperti itu memiliki pengaruh kuat terhadap dinamika 

kehidupan remaja yang secara psikologis berada pada pencarian jati diri. Pengaruh 

kompleksitas kehidupan sudah terlihat dari fenomena akhir-akhir ini, antara lain 

tawuran antar pelajar, penyalahgunaan obat dan alkohol, dan berbagai perilaku 

yang mengarah ke tindak kriminal. Berdasarkan pendapat Hurlock tersebut dapat 

disimpulkan bahwa siswa hendaknya mampu menentukan sikapnya sendiri agar 

tidak mudah terpengaruh dan terjerumus pada tawuran, narkoba, dan tindakan 

kriminal lainnya.  

 Dalam konteks proses belajar, gejala negatif yang nampak adalah kurang 

mandiri dalam belajar, kebiasaan belajar yang kurang baik yaitu tidak tahan lama 

dan baru belajar menjelang ujian, membolos, menyontek, dll. Sebagai gambaran, 
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siswa yang menyontek sebenarnya sedang mengalami krisis kemandirian karena 

dengan menyontek bukan saja menunjukkan bahwa mereka tidak jujur, tetapi juga 

tidak mandiri. Mereka tidak mampu menyelesaikan masalah yang diberikan atau 

tidak percaya diri dengan jawabannya sendiri. Tidak mampu menata dirinya 

sendiri untuk belajar lebih giat dan juga kurang disiplin serta bertanggung jawab 

dalam belajar.   

2.1.4.2 Indikator Kemandirian Belajar Siswa 

 Menurut Hidayati & Listyani (2010), merumuskan ada 6 indikator 

kemandirian belajar siswa sebagai berikut. 

(1) ketidakbergantungan dengan orang lain; 

(2) memiliki kepercayaan diri; 

(3) berperilaku disiplin; 

(4) memiliki rasa tanggung jawab; 

(5) berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri; dan 

(6) kontrol diri. 

 Berdasarkan pada indikator yang dikemukakan oleh Hidayati & Listyani 

(2010), maka indikator kemandirian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

(1) ketidakbergantungan dengan orang lain. 

a. menyiapkan diri sebelum pembelajaran; 

b. mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan kemampuan sendiri. 

(2) memilki kepercayaan diri. 

a. berani menyampaikan pendapat saat pembelajaran; 

b. berani berkomunikasi dengan teman untuk menyelesaikan masalah; 
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c. yakin terhadap diri sendiri. 

(3) berperilaku disiplin. 

a. mengikuti pemebelajaran tepat waktu; 

b. mengumpulkan tugas tepat waktu. 

(4) memiliki rasa tanggung jawab. 

a. menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab; 

b. ikut aktif dan bersungguh-sungguh dalam belajar; 

c. memiliki kesadaran diri dalam belajar. 

(5) berperilaku berdasarkan insiatif sendiri. 

a. mengulangi bahan pelajaran; 

b. berusaha mencari alternatif dalam menyelesaikan masalah; 

c. memiliki regulasi dalam pembelajaran. 

(6) melakukan kontrol diri 

a. pantang menyerah untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan; 

b. melakukan evaluasi diri. 

2.1.5 Pembelajaran Model CORE  

Pembelajaran model CORE merupakan salah satu tipe pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat membangun pengetahuannya 

sendiri. CORE merupakan singkatan dari connecting, organizing, reflecting, dan 

extending (Azizah et al., 2012). Model CORE ini menggabungkan empat unsur 

penting konstruktivis, yaitu terhubung ke pengetahuan siswa, mengatur konten 

(pengetahuan) baru siswa, memberikan kesempatan bagi siswa untuk 



26 
 

 
 

merefleksikannya, dan memberi kesempatan siswa untuk memperluas 

pengetahuan. (Calfee, 2010) 

Miller & Calfee (2004) menyatakan bahwa model CORE pada awalnya 

dikembangkan sebagai representasi dari gaya membaca dan menulis dimana 

kedua hal tersebut saling berhubungan dan dapat memperkuat satu sama lain. 

Model CORE kemudian dikembangkan dalam pembelajaran yang berbasis 

pengalaman. Model CORE merupakan gabungan dari empat elemen yaitu sebagai 

berikut. 

The CORE Model incorporates four elements: Connect, Organize, 

Reflect,      and Extend. The elements can be used for designing a 

sequence of instructional activities. Students first connect what 

they already know about a topic to new science content or 

experience. Then they organize on the collection of “stuff” by 

discussing it with others in preparation for the writing task. 

Finally, completion of the project serves to “stretch” or extend the 

learning. 

Miller & Calfee (2004) menguraikan fase dalam model CORE sebagai berikut. 

Tabel 2.3 Fase dalam pembelajaran model CORE 

Fase Perilaku Guru Perilaku Siswa 

Fase 1 

Connecting 

Knowledge 

Guru membantu siswa 

mengamati dan 

mengingat kembali 

informasi lama yang 

berhubungan dengan 

informasi baru  yang 

dilakukan melalui 

diskusi kelompok.  

Siswa memikirkan 

keterkaitan antara 

informasi lama dan 

informasi baru. 

Fase 2 

Organizing 

Information 

Guru membimbing siswa 

menyusun strategi dalam 

merumuskan akhir dari 

informasi baru yang 

dibahas bersama dalam 

kelompok. 

Siswa mengambil ide-ide 

mereka dan secara aktif 

mengatur atau 

mengorganisasikan 

kembali pengetahuan 

mereka. 

Fase 3 

Reflecting on 

Learning 

Guru membantu siswa 

merefleksi pembelajaran 

dalam kelompok dan  

Siswa memikirkan secara 

mendalam terhadap 

konsep yang dipelajari.  
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membantu siswa 

memperbaiki 

kesalahpahaman ilmu  

pengetahuan dan 

memantapkan 

pengetahuan siswa. 

 

Siswa mengendapkan apa 

yang baru dipelajarinya 

sebagai stuktur 

pengetahuan yang baru, 

yang merupakan 

pengayaan dari 

pengetahuan sebelumnya. 

Siswa menyimpulkan  

dengan bahasa sendiri 

tentang apa yang mereka 

peroleh dari kegiatan 

pembelajaran. 

Fase 4 

Extending the 

Experience 

Guru memberikan 

latihan mandiri untuk 

mengukur kemampuan 

individu dalam 

menyerap informasi baru 

dan pemberian tugas 

rumah untuk lebih 

mengasah kemampuan 

masing-masing siswa. 

Siswa mengerjakan 

latihan dan tugas yang 

diberikan oleh guru 

dengan pengetahuannya 

yang diperoleh dalam 

pembelajaran. 

Menurut Azizah et al., (2012: 102), dalam model pembelajaran CORE 

terdapat empat hal yang dibahas, yaitu (1) diskusi menentukan koneksi untuk 

belajar; (2) diskusi membantu mengorganisasikan pengetahuan; (3) diskusi yang 

baik dapat meningkatkan berpikir reflektif; (4) diskusi membantu memperluas 

pengetahuan siswa. Menurut Suyatno (2009: 67) sintaks model pembelajaran 

CORE adalah: (1) koneksi informasi lama-baru dan antar konsep (C); (2) 

organisasi ide untuk memahami materi (O); (3) memikirkan kembali, mendalami, 

dan menggali (R); (4) mengembangkan, memperluas, menggunakan, dan 

menemukan (E). Pada pelaksanaannya disini, pembelajaran model CORE 

dilaksanakan melalui empat tahap tersebut yang dijabarkan sebagai berikut. 

(1) Connecting (C), merupakan kegiatan mengkoneksikan informasi lama dan 

informasi baru. Penerapan dalam hal ini berupa kegiatan mengingat 

Fase Perlaku Guru Perilaku Siswa 
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kembali informasi lama yang kemudian dihubungkan dengan informasi 

baru sehingga didapat suatu keterkaitan antara keduanya. 

(2) Organizing (O), merupakan kegiatan mengorganisasikan ide-ide untuk 

memahami materi sehingga didapat simpulan akhir. Penerapan dalam hal 

ini berupa kegiatan diskusi untuk menyusun langkah-langkah menemukan 

suatu simpulan. 

(3) Reflecting (R), merupakan kegiatan memikirkan kembali, mendalami, dan 

menggali informasi yang sudah diperoleh. Penerapan dalam hal ini berupa 

kegiatan diskusi bersama antara siswa dengan dibimbing oleh guru 

bersama-sama meluruskan kekeliruan siswa dalam mengorganisasikan 

pengetahuan. 

(4) Extending (E), merupakan kegiatan untuk mengembangkan, memperluas, 

menggunakan dan menemukan. Penerapan dalam hal ini dapat berupa 

kegiatan menggunakan dan megembangkan pengetahuan yang telah 

diperoleh melalui latihan soal dan kuis untuk melihat kemampuan siswa. 

2.1.6 Teori Belajar yang Mendukung Pembelajaran Model CORE 

Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori belajar dalam pendidikan. 

Teori- teori yang terkait dengan pembelajaran model CORE diantaranya adalah 

teori belajar Piaget, teori belajar Vygotsky, dan teori belajar Bruner. 

2.1.6.1 Teori Belajar Piaget 

Menurut Suherman (2003: 37), teori belajar Piaget mengemukakan bahwa 

perkembangan kognitif atau kemampuan berpikir kreatif seorang individu 

mengalami perkembangan secara bertahap. Makin seorang individu dewasa 
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makin meningkat pula kemampuan berpikirnya. Selain itu perkembangan kognitif 

seorang individu dipengaruhi pula oleh lingkungan dan transmisi sosialnya. 

Menurut Piaget, sebagaimana dikutip oleh Dimyati & Mudjiono (2002: 

14) pengetahuan dibentuk oleh individu. Walaupun ada perbedaan individual 

dalam hal kemajuan perkembangan, tetapi teori Piaget mengasumsikan bahwa 

seluruh siswa tumbuh dan melewati urutan perkembangan yang sama, namun 

pertumbuhan itu berlangsung pada kecepatan yang berbeda. 

Menurut Piaget, sebagaimana dikutip oleh Rifa’I & Anni (2012: 170-171) 

mengemukakan tiga prinsip utama pembelajaran yaitu (1) belajar aktif, (2) belajar 

melaui interaksi sosial, dan (3) belajar melalui pengalaman sendiri.  

Berdasarkan teori belajar Piaget, maka pembelajaran model CORE yang 

memuat empat tahapan yaitu connecting, organizing, reflecting, dan extending 

sejalan dengan teori belajar Piaget. Pada prinsip pertama siswa belajar aktif 

dengan cara melakukan connecting dan organizing yaitu dengan berdiskusi dalam 

menggunakan pengetahuan lama untuk menemukan pengetahuan baru. Kegiatan 

yang sejalan dengan prinsip kedua yaitu reflecting. Pada kegiatan ini siswa 

berinteraksi dengan siswa lain dan guru untuk merefleksikan hasil diskusi. 

Sedangkan pada prinsip ketiga sejalan dengan kegiatan extending yaitu belajar 

melalui pengalaman sendiri. Pengalaman sendiri yang dimaksud dalam hal ini 

yaitu mengerjakan latihan-latihan soal dan kuis. 

2.1.6.2 Teori Belajar Vygotsky 

Vygotsky mengemukakan bahwa kemampuan kognitif siswa berasal dari 

hubungan sosial dan kebudayaan. Oleh karena itu perkembangan anak tidak bisa 
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dipisahkan dari kegiatan sosial dan kultural (Rifa’I & Anni, 2012: 39). Hal ini erat 

kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran model CORE dimana siswa 

melakukan diskusi untuk memahami materi yang diberikan. 

Menurut Vygotsky, sebagaimana dikutip oleh Arends (2013: 105), siswa 

memiliki dua tingkat perkembangan yang berbeda, yaitu: tingkat perkembangan 

aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual 

menentukan fungsi intelektual siswa saat ini dan kemampuan untuk mempelajari 

sendiri hal-hal tertentu. Sedangkan tingkat perkembangan potensial adalah tingkat 

yang dapat difungsikan atau dicapai oleh siswa dengan bantuan orang lain 

misalnya guru, orang tua atau teman sebaya siswa yang lebih mampu. 

Implementasi dari teori Vygotsky pada pembelajaran model CORE adalah 

pada kegiatan diskusi dimana kelompok perlu dirancang oleh guru agar terbentuk 

kelompok dengan kemampuan anggota yang heterogen. Dengan perbedaan 

kemampuan ini maka proses diskusi dapat berlangsung lebih baik karena akan 

timbul ketergantungan positif antar anggota kelompok dalam proses 

pembelajaran. Peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator dan 

pendukung dalam proses diskusi.  

2.1.6.3 Teori Belajar Bruner 

Menurut Suherman et al., (2003: 44), teori Bruner menekankan pada 

pentingnya pemahaman terhadap struktur materi (ide kunci) dari suatu ilmu yang 

dipelajari. Untuk melekatkan ide tertentu dalam pikirannya, anak harus aktif dan 

terlibat langsung dalam kegiatan mempelajari konsep yang dilakukan dengan 

menyusun representasi konsep tersebut, agar anak lebih mudah memahaminya. 
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Berdasarkan teori Bruner, tahapan belajar siswa harus diperhatikan mulai 

dari enaktif, ikonik, kemudian simbolik. 

(1) Tahap Enaktif 

Pada tahap ini pengetahuan disajikan secara konkret, siswa melihat 

langsung objek dan memanipulasinya. Pada tahap ini penerapan tahap enaktif 

dilakukan dengan melihat benda-benda sekitar yang berhubungan dengan materi 

bangun ruang sisi datar, misalnya siswa menyebutkan benda-benda yang 

berbentuk limas dan prisma. 

(2) Tahap Ikonik 

Pada tahap ini penyajian pengetahuan dilakukan berdasarkan pada pikiran 

internal melalui gambar atau grafik. Pada penelitian ini penerapan tahap ikonik 

dilakukan melalui penyajian gambar-gambar kontekstual tentang penerapan 

materi bangun ruang sisi datar yaitu limas dan prisma melalui Lembar Kerja 

Siswa. 

(3) Tahap Simbolik 

Pada tahap ini siswa memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang 

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

sebelumnya. Siswa pada tahap ini sudah mampu menggunakan notasi tanpa 

ketergantungan dengan objek riil. Implementasi tahap simbolik pada penelitian ini 

adalah manipulasi simbol serta rumus terkait luas permukaan maupun volume 

bangun ruang sisi datar yaitu luas permukaan dan volume prisma serta limas. 
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2.1.7 Tinjauan Materi Bangun Ruang Sisi Datar 

Materi prisma dan limas merupakan salah satu materi pokok dari 

kompetensi dasar bangun ruang sisi datar. Materi ini terdapat dalam standar 

kompetensi memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas dan bagian-

bagiannya, serta menentukan ukurannya. Materi pokok ini diajarkan pada kelas 

VIII semester 2. Salah satu kompetensi dasar yang digunakan dalam standar 

kompetensi tersebut yaitu 5.3 menghitung luas permukaan dan volume kubus, 

balok, prisma dan limas.  

Pada penelitian ini yang digunakan hanya menghitung luas permukaan dan 

volume prisma serta limas. Materi luas permukaan dan volume prisma serta limas 

akan disampaikan dalam empat kali pertemuan. Berikut ini adalah uraian materi 

tentang luas permukaan dan volume prisma serta limas. 

2.1.7.1 Luas Permukaan Prisma 

Prisma merupakan bangun ruang sisi datar, sehingga luas permukaannya 

mengikuti prinsip bangun ruang sisi datar. 
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Gambar 2.2 Prisma segitiga dan jaring-jaringnya 

Luas permukaan sebuah prisma adalah jumlah semua luas sisi prisma itu. 



33 
 

 
 

Dari gambar tersebut terlihat bahwa prisma segitiga ABC.DEF memiliki 

segitiga yang identik dan tiga buah persegipanjang sebagai sisi tegak. Dengan 

demikian, luas permukaan prisma adalah 

L  = luas ABC  + luas DEF + luas BADE + luas ACFD + luas CBEF 

   = luas alas + luas atas + (AB x BE) + (AC x AD) + (CB x CF) 

   = (2 x luas ABC) + (AB x t) + (AC x t) + (CB x t) 

   = (2 x luas alas) + [(AB + AC + CB) x t] 

   = (2 x luas alas) + (keliling ABC x tinggi) 

   = (2 x luas alas) + (keliling alas x tinggi) 

Jadi, luas permukaan dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. 

 

2.1.7.2 Luas Permukaan Limas 

Limas merupakan bangun ruang sisi datar, sehingga luas permukaannya 

mengikuti prinsip bangun ruang sisi datar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luas permukaan prisma = (2  x luas alas) + (keliling alas x tinggi) 

Luas permukaan sebuah limas adalah jumlah semua luas sisi limas  itu. 



34 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 memperlihatkan sebuah limas segiempat T.ABCD beserta 

jarring-jaringnya. Dengan demikian, luas permukaan lima tersebut sebagai 

berikut. 

L = luas persegi panjang ABCD + luas   TAB + luas   TBC + luas 

TCD + luas   TAD 

L = luas alas + jumlah luas seluruh sisi tegak 

 

2.1.7.3 Volume Prisma 

 

 

 

 

 

 

Luas permukaan limas = luas alas + jumlah seluruh sisi tegak 

Gambar 2.3 Limas segiempat dan jaring-jaringnya 
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Gambar 2.4 Belahan Balok 
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Gambar 2.4 (a) menunjukkan sebuah balok ABCD.EFGH. kita dapat 

menemukan rumus volume prisma dengan membagi balok ABCD.EFGH tersebut 

menjadi prisma yang ukurannya sama. Jika balok ABDC.EFGH dipotong 

menurut bidang BDHF maka akan diperoleh dua prisma segitiga yang kongruen 

seperti Gambar 2.4 (b) dan 2.4 (c). 

Volume prisma ABD.EFH =  
 

 
 x volume balok ABCD.EFGH 

    =  
 

 
 x (AB x BC x FB) 

    =  
 

 
 x luas ABCD x FB 

    = luas ABD x tinggi 

    = luas alas x tinggi 

 

2.1.7.4 Volume Limas 

Untuk menemukan volume limas, perhatikan berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume prisma = luas alas x  tinggi 

(a) 

(b) 

Gambar 2.5 Limas yang terbentuk dari perpotongan diagonal ruang kubus 
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Gambar 2.5 (a) menunjukkan kubus yang panjang rusuknya 2a. Keempat 

diagonal ruangnya berpotongan di satu titik, yaitu titik T, sehingga terbentuk 

enam buah limas yang kongruen seperti Gambar 2.5 (b). Jika volume limas 

masing-masing adalah V maka diperoleh hubungan berikut. 

Volume limas =  
 

 
 x volume kubus 

  =  
 

 
 x 2a x 2a x 2a 

=  
 

 
 x  (2a)

2 
 x  2a 

=  
 

 
 x (2a)

2 
 x a 

  =  
 

 
  x luas alas x tinggi 

 

 

2.2 Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain. 

(1) Penelitian Beladina et al.(2013) mengenai keefektifan model pembelajaran 

CORE berbantuan LKPD terhadap kreativitas matematis siswa. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran model CORE efektif 

terhadap kreativitas matematis siswa dan kreativitas matematis siswa 

dengan menggunakan pembelajaran model CORE lebih baik daripada 

kreativitas matematis siswa dengan menggunakan pembelajaran 

konvensional. 

(2) Penelitian Hayati (2012) mengenai hubungan antara motivasi dan 

kemandirian belajar dengan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. 

Volume limas = 
 

 
   x luas alas x tinggi 
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Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

positif antara kemandirian belajar matematika dengan kemampuan 

berpikir kreatif matematis siswa. 

(3) Siswono (2008) dalam penelitiannya menyebutkan terdapat tingkatan 

berpikir kreatif matematis siswa dalam menyelesaikan dan mengajukan 

masalah  matematika. Tingkatan tersebut tergolong dalam 5 tingkatan 

yaitu TKBK 4 (Sangat Kreatif), TKBK 3 (Kreatif), TKBK 2 (Cukup 

Kreatif), TKBK 1 (Kurang Kreatif), dan TKBK 0 (Tidak Kreatif). 

Perbedaan tingkatan tersebut berdasar pada keluwesan, kefasihan. dan 

kebaruan dalam mensintesis ide, membangun ide, merencanakan 

penerapan ide, dan menerapkan ide. 

Penelitan yang dilakukan menunjukkan bahwa menggunakan model 

CORE memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan berpikir kreatif 

matemattis siswa. Penelitian juga menunjukkan hubungan positif antara 

kemandirian belajar matematika dengan kemampuan berpikir kreatif matematis 

siswa. Selanjutnya, telah dikembangkan pula 5 tingkatan kemampuan berpikir 

kreatif matematis dengan perbedaan tingkatan tersebut berdasar pada keluwesan, 

kefasihan, dan kebaruan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk 

memperoleh deskripsi tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis ditinjau dari 

kemandirian siswa melalui pembelajaran model CORE. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Pengembangan kemampuan berpikir merupakan salah satu tujuan 

pendidikan nasional. Salah satu cara mengembangkan kemampuan adalah melalui 
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matematika. Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang digunakan manusia 

untuk memecahkan berbagai masalah kehidupan. Menurut Suherman, et al., 

(2003) matematika juga merupakan alat yang mampu mengembangkan cara 

berpikir dan sikap pola berpikir kritis dan kreatif. 

Kemampuan berpikir tidak akan berkembang jika guru tidak 

melaksanakan pembelajaran yang sesuai. Kebanyakan guru membelajarkan siswa 

menggunakan pendekatan konvensional yang cenderung mengakibatkan siswa 

pasif. Selain itu, guru juga kurang mengarahkan siswa pada pemecahan masalah 

sehari-hari yang mampu memunculkan ide-ide kreatif dan mengembangkan 

kreativitas siswa. 

Menurut Santosa (2012), kreativitas seyogyanya adalah produk dari 

berpikir kreatif, karena kreativitas merupakan kemampuan untuk melahirkan 

sesuatu yang baru, baik gagasan maupun karya nyata. Sedangkan berpikir kreatif 

adalah kegiatan mental yang bersifat eksplorasi untuk membangun atau 

melahirkan ide-ide atau gagasan yang baru. 

Solso sebagaimana dikutip dalam Siswono (2007), pada hakekatnya 

kebanyakan orang adalah kreatif, namun derajat kreativitas masing-masing 

individu berbeda. Hal ini menunjukan eksistensi tingkat kemampuan berpikir 

kreatif seseorang berbeda. Tingkat kemampuan berpikir kreatif (TKBK) 

didefinisikan Siswono (2008) sebagai jenjang berpikir yang hierarkhis dengan 

dasar pengkategoriannya berdasar produk berpikir kreatif (kreativitas). TKBK 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian Siswono (2008) yang 

mengelompokkan siswa berdasarkan kriteria kefasihan, keluwesan, dan kebaruan 
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menjadi lima TKBK yaitu sangat kreatif, kreatif, cukup kreatif, kurang kreatif, 

dan tidak kreatif 

Menurut Hayati (2012), terdapat hubungan yang positif antara 

kemandirian belajar matematika dengan kemampuan berpikir kreatif matematis 

siswa. Identifikasi Kemandirian belajar oleh guru merupakan hal yang sangat 

penting. Hal ini dikarenakan kemandirian belajar seseorang mendorong untuk 

berprestasi, berinisiatif dan berkreatifitas. Dengan demikian kemandirian 

mengantarkan seseorang menjadi kreatif dan selalu ingin maju. Sehingga dalam 

pembelajaran matematika siswa yang memliki kemandirian belajar tinggi akan 

memliki tingkat kreativitas yang lebih baik dibandingkan siswa yang memiliki 

kemandirian belajar sedang dan rendah. 

Hasil survey lembaga internasional Programme for International Students 

Assement (PISA) tahun 2012 menempatkan Indonesia di urutan ke-64 dari 65 

negara. Indonesia mendapatkan skor 375 dalam bidang matematika, sedangkan 

China berbeda jauh menduduki posisi pertama dengan nilai 630. Sedangkan 

menurut Trends in International Mathematics and Science Study (TIMMS) untuk 

siswa kelas 8 menempatkan indonesia di posisi 38 dari 42 negara. Indonesia 

mendapat skor 386 yang masih berada di bawah standard TIMSS yaitu 500. 

Menurut Wardani & Rumiyati (2011) hasil evaluasi PISA dan TIMSS ini 

sekaligus menunjukan rendahnya tingkat kreativitas siswa dalam matematika 

karena soal-soal yang diujikan dalam PISA dan TIMSS adalah soal kontekstual, 

menuntut penalaran, argumentasi dan kreativitas dalam penyelesaiannya. Oleh 
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karena itu, pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa sangatlah perlu untuk dilaksanakan. 

Menurut Suherman, et al., (2003) pemilihan model pembelajaran yang 

tepat merupakan hak terpenting dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa. Pembelajaran diharapkan mampu mengaktifkan siswa untuk 

belajar, memunculkan masalah yang nantinya dapat diselesaikan siswa dengan 

menimbulkan gagasan atau ide baru, dan pada akhirnya dapat menumbukan sikap 

kreatif dan kritis dalam pelaksanaannya. 

Salah satu model yang digunakan dalam pembelajaran matematika adalah 

model CORE. Pembelajaran model CORE merupakan suatu pembelajaran yang 

menekankan pada kemampuan berpikir kreatif siswa. Pembelajaran model CORE 

merupakan suatu model pembelajaran yang dapat mempengaruhi perkembangan 

pengetahuan dengan cara melibatkan siswa melaui kegiatan Connecting, 

Organizing, Reflecting dan Extending. Melalui tahapan pembelajaran tersebut, 

siswa diberi ruang untuk berpendapat, mencari solusi, serta membangun 

pengetahuannya sendiri. Hal ini akan memberikan pengalaman yang berbeda, 

sehingga diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. 

Menurut Beladina et al,. (2013), pembelajaran model CORE efektif 

terhadap untuk mengembangkan kreativitas matematis siswa dan kreativitas 

matematis siswa dengan menggunakan pembelajaran model CORE lebih baik 

daripada kreativitas matematis siswa dengan menggunakan pembelajaran 

konvensional. 
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Fakta tersebut menggugah peneliti untuk melakukan analisis tingkat 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematika berdasarkan kemandirian siswa. Hal ini diharapkan dapat 

mendeskripsikan tingkat berpikir matematis siswa jika ditinjau dari kemandirian 

siswa melalui pembelajaran model CORE. Uraian kerangka berpikir di atas dapat 

diringkas seperti pada Gambar 2.6 berikut.  

Kemampuan Berpikir Kreatif 

Matematis Siswa 

Kemampuan Berpikir 

Kreatif Matematis 

sebagian besar siswa 

Terdapat hubungan positif 

antara kemandirian belajar 

dengan kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa 

Analisis tingkat kemampuan 

berpikir kreatif matematis 

siswa kelas VIII melalui 

pembelajaran model CORE 

Pengelompokan kemandirian 

belajar siswa kelas VIII: 

1. Kelompok Tinggi 

2. Kelompok Sedang 

3. Keompok Rendah 

Analisis tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 

kelas VIII melalui pembelajaran model CORE ditinjau dari 

kemandirian siswa 

Terdeskripsinya tingkat kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa kelas VIII melalui pembelajaran model 

CORE ditinjau kemandirian siswa 

Gambar 2.6 Kerangka Berpikir 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

 Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif, artinya data yang dikumpulkan merupakan hasil tes tertulis 

(TBKM) dan hasil wawancara yang diolah secara deskriptif dalam tulisan yang 

berupaya untuk mengetahui deskripsi tingkat kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa kelas VIII melalui pembelajaran model CORE yang ditinjau dari 

kemandirian siswa. Menurut Bodgan & Taylor, sebagaimana dikutip oleh 

Moleong (2012: 4), mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai suatu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang diamati.   

 Menurut Moleong (2012: 8), penelitian kualitaif memiliki ciri-ciri yaitu 

mempunyai latar belakang alamiah (konteks dari suatu keutuhan), manusia 

sebagai alat atau instrumen, menggunakan metode kualitatif, analisis data secara 

induktif, penyusunan teori berdasarkan data, data bersifat deskriptif, lebih 

mementingkan proses daripada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, 

adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, desain bersifat sementara, dan hasil 

penelitian merupakan hasil keputusan bersama. Tujuan digunakannya penelitian 

kualitatif dalam penelitian adalah untuk menggambarkan realitas yang kompleks, 

memperoleh pemahaman makna, dan mendapatkan pemahaman yang mendalam 

dari data kemampuan berpikir kreatif matematis melalui pembelajaran model 

CORE ditinjau dari kemandirian siswa.  

42 
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Langkah-langkah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Menentukan fokus penelitian, yakni analisis tingkat kemampuan berpikir 

kreatif matematis melalui pembelajaran model CORE ditinjau dari 

kemandirian siswa kelas VIII A pada materi prisma dan  limas. 

2. Peneliti melakukan pembelajaran materi prisma dan limas melalui 

pembelajaran model CORE. 

3. Peneliti memberikan skala kemandirian belajar kepada siswa, selanjutnya 

diperoleh kategori siswa dengan kemandirian belajar tinggi, sedang, dan 

rendah. 

4. Peneliti memberikan tes berpikir kreatif matematis kepada siswa pada 

materi prisma dan limas. 

5. Peneliti menuliskan hasil skala kemandirian belajar dan tes berpikir kreatif 

matematis ke dalam bentuk tulisan. 

6. Peneliti menentukan subjek penelitian, yakni 6 siswa kelas VIII A SMP 

Negeri 2 Muntilan berdasarkan kategori kemandirian belajar tinggi, sedang, 

dan rendah. Selanjutnya, setiap kategori diambil 2 siswa. 

7. Peneliti melakukan wawancara kemampuan berpikir kreatif matematis 

berdasarkan kemandirian belajar pada 6 subjek penelitian. 

8. Peneliti membandingkan data hasil tertulis subjek penelitian dengan data 

hasil wawancara. 

9. Peneliti menganalisis data yang didapat. 
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10. Peneliti menarik simpulan dari penelitian dan memberikan saran 

berdasarkan hasil penelitian. 

Peneliti menggali informasi kepada subjek penelitian tentang tingkat 

kemampuan berpikir kreatif matematis melalui pembelajaran model CORE 

ditinjau dari kemandirian belajar subjek penelitian. Data penelitian diuraikan oleh 

peneliti secara jelas dan runtut sesuai dengan rumusan masalah. Dalam penelitian 

ini, data yang dihasilkan adalah data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis.  

3.2 Latar Penelitian 

3.2.1 Lokasi 

Penelitian ini dilaksanakan di Kelas VIII A SMPN 2 Muntilan yang 

beralamatkan di Jalan Wates Muntilan Kabupaten Magelang. Berdasarkan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, materi prisma dan limas terdapat dalam 

materi kelas VIII SMP semester 2. 

3.2.2 Rentang Waktu Pelaksanaan 

Waktu terbagi dalam beberapa tahap. Tahap-tahap dalam penelitian adalah 

sebagai berikut. 

(1) Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan meliputi pengajuan topik, penyusunan proposal, 

penyusuanan instrumen penelitian dan pengajuan instrumen penelitian. 

Tahap ini dilakasanakan pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan 

April 2016. 

(2) Tahap Pelaksanaan 

Tahap penelitian dilaksanakan mulai bulan April-Juni 2016. 
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(3) Tahap Penyelesaian 

Pada tahap ini dilakukan analisis data dan penyusunan laporan penelitian 

dimulai bulan Juni sampai bulan Agustus. 

3.3 Metode Penentuan Subjek Penelitian 

Moleong (2012: 132) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, 

yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Keseluruhan siswa kelas 

VIII A tersebut  merupakan  subjek tes berpikir kreatif matematis dan subjek  

skala  kemandirian belajar siswa.  Tetapi, hanya 6 (enam) siswa yang merupakan 

subjek penelitian atau subjek wawancara kemampuan berpikir kreatif matematis.  

Teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012: 124). Penentuan 

kelas VIII A sebagai kelas penelitian berdasarkan pendapat Tien 

Dwikoraningrum, S.Pd. guru matematika kelas VIII menyatakan bahwa kelas VIII 

A tepat untuk dijadikan objek penelitian dengan alasan siswa mempunyai minat 

dan prestasi belajar yang lebih baik dibanding dengan kelas VIII yang lain, 

sedangkan penentuan subjek penelitian didasarkan pada hasil skala kemandirian 

belajar siswa pada kategori tinggi, sedang, dan rendah, untuk setiap kategori 

diambil 2 siswa. Selanjutnya untuk mengambil 2 siswa dari setiap kategori 

didasarkan pada pertimbangan guru, pengamatan peneliti terhadap keaktifan siswa 

dalam pembelajaran materi prisma dan limas, siswa yang dapat mengemukakan 
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pendapat secara lisan maupun secara tertulis, serta keunikan hasil tes berpikir 

kreatif matematis dalam tiap kategori kemandirian belajar siswa. 

Adapun alur pemilihan subjek penelitian dapat digambarkan dalam diagram 

alur sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Alur Pemilihan Subjek Penelitian 
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3.4 Instrumen Penelitian  

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri (human 

instrument). Instrumen tambahan yang membantu peneliti dalam mengumpulkan 

data yakni skala kemandirian belajar, soal tes berpikir kreatif matematis, lembar 

pengamatan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, serta pedoman 

wawancara kemampuan berpikir kreatif matematis. 

3.5 Data dan Sumber Penelitian 

Sumber data dibedakan menjadi dua yakni sumber primer dan sumber 

sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pada penelitian ini, 

menggunakan sumber data primer. Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  

siswa kelas  VIII A SMP Negeri 2 Muntilan  tahun  ajaran  2015/2016.  Data 

kualitatif dibedakan menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Penelitian 

ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang langsung diperoleh 

dari subjek penelitian. Data primer yang diperoleh berupa data skala kemandirian 

belajar, hasil tes berpikir keatif matematis, serta wawancara kemampuan berpikir 

keatif matematis subjek penelitian. Teknik pemilihan  subjek  wawancara  

dilakukan  dengan  teknik  purposive  sampling. Pada penelitian ini, pertimbangan 

pengambilan subjek penelitian didasarkan hasil skala kemandirian belajar. 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  untuk  mendapatkan  data  

dalam penelitian ini sebagai berikut. 
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3.6.1 Tes 

Metode tes digunakan untuk memperoleh data tentang kemampuan 

berpikir kreatif matematis pada materi prisma dan limas. Tes dilakukan di kelas 

VIII A, setelah siswa memperoleh pembelajaran materi prisma dan limas melalui 

pembelajaran model CORE, serta setelah siswa melakukan pengisian skala 

kemandirian belajar. Sebelum dilakukan tes, soal terlebih dahulu diuji cobakan 

pada kelas uji coba yakni kelas VIII F. Uji coba dilakukan untuk mengetahui 

tingkat kesahihan dan keabsahan tes yang meliputi validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran dan daya pembeda dari tiap-tiap  butir soal. 

Hasil tes pada kelas VIII A digunakan sebagai data tertulis untuk 

menganalisis kemampuan berpikir kreatif matematis tertulis siswa. Dengan 

demikian dapat diketahui kemampuan berpikir kreatif matematis tertulis siswa 

melalui pembelajaran model CORE.  

3.6.1.1 Kriteria Tes dan Butir Tes 

Sebagai sebuah instrumen, tes harus memenuhi kriteria valid dan reliabel 

untuk menjamin ketercapaian tujuan dan fungsi tes. 

(1) Validitas Tes 

Menurut Arikunto (2013: 82) tes disebut valid jika memenuhi kriteria 

validitas isi, validitas konstruk, validitas empiris, dan validitas prediksi. Berkaitan 

dengan penelitian ini, tes yang disusun tidak bersifat prediktif karena tes ini 

bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa, dan tidak untuk memprediksi suatu apapun. Validitas isi 

berkaitan dengan mampu tidaknya tes ini mengukur ketercapaian tujuan yang 
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telah dirumuskan. Sedangkan validitas konstruk berkaitan dengan kemampuan 

masing-masing  butir soal untuk membangun tujuan tes. Tujuan tes dapat tercapai 

jika setiap butir tes mampu mengukur indikator yang berkaitan. Untuk 

mengetahui validitas isi dan validitas konstruk kemudian dilakukan pengecekan 

oleh pakar dalam hal ini adalah   2 (dua)  dosen Jurusan Matematika UNNES. 

Pemilihan dua validator ini berdasarkan pertimbangan bahwa instrumen  tes  

berpikir kreatif matematis perlu  divalidasi  oleh  ahli  dalam bidang  matematika.  

Instrumen  dikatakan  valid  jika  kedua  validator  menyatakan  bahwa  instrumen  

tes berpikir kreatif matematis tersebut valid. Sementara validitas empiris 

dilakukan melalui hasil tes uji coba. 

(2) Reliabilitas Tes 

Selain validitas, suatu tes juga harus reliabel. Tes ini dikatakan reliabel 

jika mampu memberikan hasil yang tetap sesuai dengan kenyataannya. Untuk 

mengetahui reliabilitias tes menggunakan rumus Alpha sebagai berikut: 
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Keterangan : 

r11 : Reliabilitas instrumen yang dicari 

n : Banyaknya butir soal 

N : Jumlah peserta 

∑ X : Jumlah skor item 
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∑    : Jumlah kuadrat skor item 

i : Nomor butir soal 

2

i
 

: Jumlah varians skor tiap-tiap butir soal 

2

t
 

: Varians total 

Perhitungan reliabilitas akan sempurna jika hasil tersebut dikonsultasikan 

dengan tabel r product moment. Jika r11> rtabel maka soal tersebut reliabel. Jadi, 

dalam penelitian ini soal yang  diambil adalah soal yang reliabel yakni  r11> rtabel.   

Dalam penelitian ini, nilai                          . Sehingga 

soal tes dikatakan reliabel dan dapat digunakan untuk mengumpulkan data. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 15. 

Setelah soal tes valid dan reliabel kemudian dilakukan analisis pada butir 

soal pada tes. Butir soal yang baik harus memenuhi kriteria validitas butir soal, 

tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal sebagai berikut. 

3.6.1.2 Analisis Butir Tes 

(a) Validitas butir soal 

Untuk mengetahui butir soal digunakan rumus korelasi product moment 

sebagai berikut:  

    
  ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) 
 

Keterangan : 

    : koefisien korelasi butir soal 

  : banyaknya peserta tes 

∑ X : jumlah skor tiap butir soal 

∑ Y : jumlah skor total butir soal 
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∑ XY : jumlah perkalian skor butir soal dengan skor total 

∑    : jumlah kuadrat skor butir soal 

∑    : jumlah kuadrat skor total 

   (Arikunto, 2013: 87) 

Hasil perhitungan rxy disesuaikan dengan tabel kritis r product moment.  

Jika rxy > rtabel maka butir soal tersebut valid. Dalam penelitian ini kelima butir 

soal yang dikembangkan oleh peneliti adalah valid. Selanjutnya,  hasil validitas 

tiap butir soal dapat dilihat pada lampiran 12.  

(b) Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Asumsi yang digunakan untuk memperoleh kualitas soal yang baik, di 

samping memenuhi validitas dan reliabilitas adalah adanya keseimbangan dari 

tingkat  kesukaran soal tersebut. Keseimbangan itu ditunjukkan dengan soal yang 

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

(Arikunto, 2013: 222). Menurut Arifin (2012: 135), untuk menghitung tingkat 

kesukaran soal bentuk uraian menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. 

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

           
                                   

                    
 

(2) Menghitung tingkat kesukaran dengan rumus: 

                   
         

                       
 

(3) Membandingkan tingkat kesukaran dengan kriteria berikut: 

0,00      0,30 = sukar 

0,31      0,70 = sedang 
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0,71       1,00 = mudah 

(4) Membuat penafsiran tingkat kesukaran dengan cara membandingkan 

koefisien tingkat kesukaran dengan kriteria. 

Tingkat kesukaran butir soal yang digunakan dalam penelitian adalah butir 

soal yang memiliki tingkat kesukaran sedang dan sulit. Hasil analisis terhadap 

tingkat kesukaran dari kelima butir soal tes menunjukkan bahwa 4 butir soal 

memenuhi kriteria sedang dan 1 butir lainnya memenuhi kriteria sukar. Butir soal 

nomor 1, 2, 3, dan 4 adalah butir soal yang memenuhi kriteria sedang. Sedangkan 

butir soal yang memenuhi kriteria sukar adalah soal nomor 5. Selanjutnya,  hasil 

tingkat kesukaran tiap butir soal dapat dilihat pada lampiran 13. 

(c) Daya Pembeda Butir Soal 

Menurut Arifin  (2012: 145), daya pembeda soal adalah kemampuan suatu 

soal  untuk  membedakan  antara  siswa  yang  pandai  (menguasai  materi) 

dengan siswa  yang kurang pandai  (kurang/tidak menguasai materi).  Untuk 

menguji daya pembeda, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut. 

1. Menghitung jumlah skor total tiap siswa. 

2. Mengurutkan skor total mulai dari skor terbesar sampai dengan skor 

terkecil. 

3.  Menetapkan 27%  skor terbesar sebagai kelompok atas dan 27% skor 

terkecil sebagai kelompok bawah.  

4. Menghitung  rata-rata  skor  untuk  masing-masing  kelompok  (kelompok  

atas maupun kelompok bawah). 
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5. Menghitung daya pembeda soal dengan rumus: 

   
 ̅    ̅  

             
 

Keterangan: 

DP : daya pembeda 

 ̅   : rata-rata kelompok atas 

 ̅   : rata-rata kelompok bawah 

Tabel 3.1 Kategori Daya Pembeda 

Daya Pembeda (DP) Klasifikasi 

DP       Sangat baik 

              Baik 

              Cukup 

         Kurang baik 

       (Arifin, 2012: 146) 

Berdasarkan perhitungan daya pembeda soal, diperoleh 1 soal dengan 

klasifikasi baik yaitu soal nomor 4.  Selain itu diperoleh 3 soal dengan klasifikasi 

cukup yaitu soal nomor 2, 3, dan 5. Sedangkan 1 soal dengan klasifikasi kurang 

baik yaitu soal nomor 1. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 

14. 

3.6.1.3 Prosedur Penyusunan Tes Berpikir Kreatif Matematis 

Materi tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi prisma dan 

limas yang diajarkan di kelas VIII SMP semester 2. Adapun prosedur penyusunan 

tes berpikir kreatif matematis yakni menyusun kisi-kisi tes berpikir kreatif 

matematis dengan materi prisma dan limas, penulisan soal, review dan revisi soal, 
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menyusun kriteria penilaian, uji coba soal, analisis uji coba soal, serta penggunaan 

soal. 

3.6.2 Skala Kemandirian Belajar 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan 

untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. 

(Arikunto, 2013: 133). Istilah skala lebih banyak dipakai untuk menamakan alat 

ukur aspek afektif (Azwar, 2012: 3). Pada penelitian ini  kemandirian belajar 

siswa diukur dengan instrumen berupa  skala kemandirian belajar dengan 

memperhatikan indikator sebagai berikut. 

(1) ketidakbergantungan dengan orang lain; 

(2) memiliki kepercayaan diri; 

(3) berperilaku disiplin; 

(4) memiliki rasa tanggung jawab; 

(5) berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri; dan 

(6) kontrol diri. 

Penyusunan skala memerlukan kisi-kisi dan pedoman penskoran. Kisi-kisi 

dan skala yang disusun dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk 

kemudian divalidasi oleh ahli. Ahli dalam hal ini adalah dosen psikologi, yaitu 

Ibu Woro Aprilianasari, S.Psi, M.Si. Pemilihan dosen psikologi sebagai validator 

skala kemandirian belajar siswa karena kemandirian belajar siswa terkait 

psikologi. Validasi skala kemandirian belajar siswa diarahkan pada kesesuaian 

bahasa dan isi dari pernyataan. Instrumen dikatakan valid jika validator 
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menyatakan bahwa instrumen skala kemandirian belajar tersebut valid. Hasil 

validasi skala kemanidirian belajar dimuat pada Lampiran 25. 

3.6.3 Wawancara 

Menurut Sugiyono (2012: 317), wawancara merupakan pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut Moleong (2012: 186) 

wawancara adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, oraganisasi, 

perasaan, motivasi, tuntunan, dan lain lain. Sehingga melalui wawancara peneliti 

akan mendapatkan informasi secara langsung yang mendalam tentang segala 

sesuatu yang ada di dalam subjek penelitian. Wawancara dalam penelitian ini 

dilakukan untuk memperoleh data primer dengan tujuan memperoleh deskripsi 

tingkat kemampuan berpikir kreatif masing-masing subjek pada pembelajaran 

matematika dengan model CORE. 

3.6.3.1 Validitas Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara merupakan alat pengumpul data yang digunakan 

untuk mendapatkan informasi yng berkenaan dengan pendapat, aspirasi, harapan, 

persepsi, keinginan, keyakinan, dan lain–lain dari individu atau responden. 

Penyusunan instrumen pedoman wawancara diawali dengan mengkaji kriteria 

kemampuan berpikir kreatif matematis yang dijadikan pedoman dalam menyusun 

pertanyaan. Pedoman disusun dengan menggunakan pertanyaan yang bersifat 

terbuka dengan tujuan memperoleh deskripsi tingkat kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa. Selanjutnya pedoman wawancara dikonsultasikan dan divalidasi 

oleh dosen pembimbing. Dosen pembimbing dipilih menjadi validator karena 
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sebagai dosen dipandang sebagai pakar dan praktisi yang telah ahli dan 

berpengalaman dalam mengembangkan instrumen penelitian. 

3.6.4 Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2012:82), dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan  metode wawancara dalam penelitian ini. 

Pada penelitian ini dokumen yang digunakan berupa lembar hasil skala 

kemandirian belajar siswa, lembar hasil tes berpikir kreatif matematis siswa, 

lembar transkrip wawancara dengan subjek penelitian, dan foto kegiatan 

pembelajaran. Metode ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan 

berpikir kreatif matematis siswa kelas VIII secara menyeluruh dalam  

menyelesaikan masalah  sesuai dengan indikator yang hendak dicapai.  

3.6.5 Observasi 

Pengumpulan  data  dengan  menggunakan  teknik  observasi  dilakukan 

dengan melakukan pengamatan secara teliti menggunakan instrumen yang sengaja 

dirancang  untuk  mengamati  implementasi  pembelajaran  model CORE di  

kelas.  Dalam penelitian ini, objek penelitian tersebut adalah penampilan guru.  

Observasi  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  lembar  pengamatan 

kemampuan  guru  dalam  mengelola  pembelajaran  dengan  menggunakan  

perangkat pembelajaran matematika melalui  model CORE. Lembar pengamatan 

kemampuan guru memenuhi syarat valid, dimana validasi dilakukan oleh pakar 

dalam hal ini adalah 2 (dua) validator  ahli yakni Dosen Jurusan Matematika 
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Universitas Negeri Semarang. Instrumen  dikatakan  valid  jika  kedua  validator  

menyatakan  bahwa  instrumen  lembar pengamatan kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran tersebut valid. 

3.6.6 Catatan Lapangan 

Catatan  lapangan  dimaksudkan  untuk  melengkapi  data  yang  tidak 

ditentukan dalam tes tertulis dan wawancara yang bersifat penting. 

3.7 Uji Keabsahan Data 

Menurut Moleong (2012: 321), keabsahan data merupakan konsep penting 

yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) 

menurut versi positivisme dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, 

dan paradigmanya sendiri. Keabsahan data menurut Moleong (2012: 320-321) 

adalah 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 untuk 

menentukan keabsahan temuan ada beberapa teknik pemeriksaan yaitu: (1) 

perpanjangan keikutsertaan, (2) ketekunan/keajegan pengamatan, (3) triangulasi, 

(4) pengecekan sejawat, (5) kecukupan referensial, (6) Kajian kasus negatif, (7) 

pengecekan anggota (Moleong, 2012: 327). 

Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah teknik 

triangulasi. Menurut Moleong (2012: 330) teknik triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut 
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Moleong (2012: 330) terdapat empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan 

teori. Dengan melakukan triangulasi, peneliti dapat mengecek kembali temuannya 

dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori 

dengan menggunakan jalan antara lain: (1) mengajukan berbagai macam variasi 

pertanyaan; (2) mengeceknya dengan berbagai sumber data; (3) memanfaatkan 

berbagai metode agar pengecekan kepercayaan dapat dilakukan. 

Penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber yang berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Dalam 

penelitian ini, triangulasi dengan sumber dapat dicapai dengan jalan 

membandingkan data hasil pengamatan dan temuan dengan data hasil wawancara.   

3.8 Metode Analisis Data 

3.8.1 Analisis Data Skala Kemandirian Belajar 

Setelah siswa mengisi skala kemandirian belajar, maka langkah 

selanjutnya adalah menganalisis  data  skala  kemandirian belajar untuk 

mengklasifikasikan kemandirian belajar siswa dalam  kategori tinggi, sedang, dan 

rendah. Skala kemandirian belajar ini menggunakan skala Likert. Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap,  pendapat dan persepsi seseorang  atau 

sekelompok orang tentang  fenomena  sosial  (Sugiyono  2012: 134). Sementara 

itu skala  Likert menurut Arikunto (2013: 195) adalah  skala  yang  disusun  dalam 

bentuk  suatu  pernyataan  dan  diikuti  oleh  respons  yang  menunjukkan  

tingkatan. 
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Kriteria  yang  digunakan  dalam penelitian ini, meliputi: sangat setuju,  

setuju,  tidak setuju,  sangat tidak setuju.  Cara  penilaian  skala  kemandirian 

belajar siswa menggunakan  skala  Likert  sebagaimana  terlihat  pada  Tabel  3.2  

sebagai berikut. 

Tabel 3. 2 Skala Likert 

Kategori Makna Pernyataan 

Positif Negatif 

Sangat Setuju 4 1 

Setuju 3 2 

Tidak Setuju 2 3 

Sangat Tidak Setuju  1 4 

 

Dari  jumlah  skor  yang  diperoleh dalam pengisian skala kemandirian 

belajar, selanjutnya dilakukan interpretasi  hasil  pengukuran  skala  kemandirian 

belajar siswa memperhatikan norma kategorisasi menurut Azwar (2012:  109), 

sebagai berikut.   

   (   ) 

(   )    (   ) 

  (   ) 

Dimana,    
 

 
(         )∑   

       
 

 
(         ) 

Keterangan: 

    : Mean 

   : Skor Kemandirian Belajar Siswa 

      : Skor Maksimal Item 

      : Skor Minimal Item 

∑   : Jumlah Item 

tinggi 

sedang 

rendah 
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   : Standar Deviasi 

      : Skor Maksimal Skala Kemandirian Belajar 

      : Skor Minimal Skala Kemandirian Belajar 

Langkah kategorisasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

(1) Menentukan mean yakni    
 

 
 (    )    

      

 
 
   

 
    . 

(2) Menentukan standar deviasi yakni    
 

 
(      )  

   

 
   . 

Skor kemandirian belajar yang diperoleh siswa (x), dimana kriteria penilaian 

kemandirian belajar adalah sebagai berikut 

Tinggi  :           x   144  

Sedang  :  96  ≤ x < 144 

Rendah :           x < 96 

Setelah mengetahui kategori kemandirian belajar siswa, langkah 

selanjutnya adalah mengelompokkan siswa dalam kategori yang sama, dan setiap 

kategori diambil 2 siswa.  Hal  ini digunakan  untuk  membantu  mendeskripsikan  

tingkat berpikir kreatif matematis siswa. 

3.8.2 Analisis Kualitas Pembelajaran 

Analisis pada kualitas pembelajaran matematika dengan model CORE 

yaitu berupa uraian dan penjelasan dari peneliti berkaitan dengan hasil 

pengamatan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran model CORE yang 

meliputi validasi RPP, penampilan mengajar, penerapan model CORE, dan 

kesesuain antara perangkat pembelajaran dengan proses pembelajaran model 

CORE. Kualitas pembelajaran matematika dengan model CORE dikatakan baik 

apabila hasil pengamatan kemampuan guru menunjukkan hasil yang baik. 
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3.8.3 Analisis Data Tes Berpikir Kreatif Matematis 

Analisis  data  tes berpikir kreatif matematis dilakukan  berdasarkan 

kebenaran  penyelesaian  yang  dilakukan siswa  dan  dipandu  pedoman 

penskoran. 

3.8.4 Analisis Data Wawancara, Dokumentasi dan Catatan Lapangan 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012: 335). Teknik analisis data yang  

digunakan  dalam penelitian ini adalah analisis selama di lapangan Model Miles 

dan Huberman, yakni data reduction, data display, dan conclusion drawing/ 

verification. Namun, sebelum mereduksi data, data yang masih berbentuk verbal, 

akan di transkrip terlebih dahulu agar memudahkan dalam analisis. Berikut ini 

model interaktif dalam analisis data menurut Miles dan Huberman yang dikutip 

Sugiyono (2012:338). 

 

 

 

 

Gambar 3. 2 Komponen Dalam Analisis Data (Interactive Model) 

Data Collection 

Data 

Reduction 

Data Display 

Conclusions:   

drawing/verifying 
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3.8.4.1 Membuat Transkrip Data Verbal 

Dari data proses wawancara terhadap beberapa subjek penelitian yang 

terkumpul dalam bentuk data verbal dalam media elektronik berupa rekaman 

audio. Untuk memudahkan analisis hasil wawancara, maka peneliti melakukan 

transkripsi data dengan memperhatikan segala aspek di dalam wawancara yang 

ada. Transkrip akan memberikan data terkait penguasaan kemampuan berpikir 

kreatif matematis berdasarkan kemandirian belajar siswa secara lisan maupun 

tulisan. 

3.8.4.2 Mereduksi Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara objektif sesuai 

dengan hasil TBKM dan hasil wawancara. Reduksi data didefinisikan sebagai 

kegiatan pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstraksian, dan 

transformasi data mentah di lapangan. Reduksi data yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah kegiatan analisis dengan menggolongkan, mengarahkan, 

membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah 

direduksi untuk memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan 

dan mempermudah peneliti untuk mencari data yang diperlukan sewaktu-waktu. 

Tahap reduksi data dalam penelitian ini meliputi. 

(1) Hasil pekerjaan siswa yang menjadi subjek penelitian merupakan bahan 

untuk wawancara. 

(2) Hasil wawancara disederhanakan menjadi susunan bahasa yang baik dan 

rapi, kemudian ditransformasikan ke dalam catatan. 
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3.8.4.3 Penyajian Data 

Setelah dilakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah 

penyajian data. Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam 

memahami dan membantu peneliti untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian 

kualitatif, penyajian data berbentuk uraian singkat, bagan, tabel, dan lain-lain 

Dalam penelitian ini, menggunakan penyajian data uraian singkat dalam bentuk 

teks yang bersifat naratif. Penyajian data yang berupa hasil pekerjaan siswa 

disusun menurut urutan objek penelitian. Kegiatan ini memunculkan dan 

menunjukkan kumpulan data atau informasi yang terorganisasi dan terkategori 

yang memungkinkan suatu penarikan kesimpulan atau tindakan. Tahap penyajian 

data dalam penelitian ini meliputi: 

(1) Menyajikan hasil pekerjaan siswa yang dijadikan bahan untuk wawancara. 

(2) Menyajikan hasil wawancara berupa lembar transkrip wawancara. 

Dari hasil penyajian data (pekerjaan siswa dan hasil wawancara) dilakukan 

analisis. Kemudian disimpulkan berupa data temuan, sehingga mampu menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini. 

3.8.4.4 Membuat Simpulan 

Simpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan 

temuan baru yang belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar, kemudian  diteliti agar 

menjadi jelas. Simpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa hubungan kausal 

atau interaktif, hipotesis atau teori. Hasil yang diperoleh dalam seluruh proses 
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analisis selanjutnya disimpulkan secara deskriptif komparatif dengan melihat 

data-data  temuan yang ditemukan selama proses penelitian.  

Hasil  analisis  wawancara kemampuan berpikir kreatif matematis 

digunakan  sebagai  triangulasi  terhadap  hasil analisis  tes berpikir kreatif 

matematis siswa sehingga  dapat  mendeskripsikan  tingkat kemampuan  berpikir 

kreatif matematis siswa berdasarkan kemandirian belajar siswa.  
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada BAB 4 diuraikan mengenai hasil penelitian yang telah dilakasanakan 

di kelas VIII A SMP Negeri 2 Muntilan. Selain itu, pada BAB 4 ini diuraikan 

pembahasan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan pada BAB 1, 

yaitu bagaimana kualitas pembelajaran  matematika dengan model CORE 

terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dan bagaimana tingkat 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa berdasarkan kemandirian belajarnya 

melalui pembelajaran model CORE. 

4.1 Hasil Penelitian 

 Pada hasil penelitian diuraikan mengenai hasil pelaksanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pengisian skala kemandirian belajar, pelaksanaan tes berpikir kreatif 

matematis, hasil pengelompokan kemandirian belajar siswa, pelaksanaan 

wawancara, dan analisis tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis. Berikut 

akan dijelaskan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. 

4.1.1 Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan pada kelas penelitian yakni kelas 

penelitian VIII A selama 4 kali pertemuan, dalam  materi luas permukaan prisma 

dan limas serta volume prisma dan limas dengan rincian jadwal seperti yang 

ditunjukan pada Tabel 4.1 
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Tabel 4. 1 Jadwal Pembelajaran Matematika Kelas VIII A 

Pertemuan Hari, Tanggal Waktu Sub Materi 

1 Sabtu, 14 Mei 

2016 

2 x 40 

menit 

Luas permukaan prisma 

2 Senin, 16 Mei 

2016 

2 x 40 

menit 

Luas permukaan limas  

3 

 

4 

Selasa, 17 Mei 

2016 

Kamis, 19 Mei 

2016 

2 x 40 

menit 

2 x 40 

menit 

Volume prisma 

 

Volume limas  

 

Pembelajaran model CORE dilaksanakan dengan 4 tahapan yaitu 

connecting, organizing, reflecting, dan extending. Pada tahap connecting, guru 

menyampaikan materi yang diketahui sebelumnnya untuk menghubungkan 

dengan materi yang akan dipelajari. Pada tahap organizing, siswa belajar secara 

berkelompok menjadi 8 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 4 

siswa. Selain itu, guru juga membagikan LKS kepada masing-masing kelompok 

untuk dikerjakan dengan cara berdiskusi. Pada tahap reflecting, siswa diberi 

kesempatan untuk berdiskusi dengan menggali informasi yang sudah didapat serta 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya pada guru saat berdiskusi 

maupun diluar diskusi. Selanjutnya, siswa mempresentasikan hasil diskusi di 

depan kelas. Pada tahap extending, siswa menggunakan dan mengembangkan 

pengetahuan yang telah diperoleh dengan mengerjakan soal kuis yang memuat 

indikator kemampuan berpikir kreatif matematis kefasihan, keluwesan, dan 

kebaruan. 

Selanjutnya, dikemukakan analisis pembelajaran model CORE 

pelaksanaan proses pembelajaran model CORE yang dilakukan diamati oleh dan 

dinilai oleh satu orang observer yang merupakan guru pengampu mata pelajaran 
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matematika di SMP N 2 Muntilan, yaitu Ibu Tien Dwikoraningrum. Data yang 

diamati dari pelaksanaan pembelajaran model CORE diambil dari lembar 

pengamatan dan analisis foto pembelajaran. Dalam pengamatan pelaksanaan 

pembelajaran terdapat 7 aspek yang diamati yakni kemampuan membuka 

pembelajaran, sikap guru dalam proses pembelajaran, penguasaan bahan belajar 

(materi pembelajaran), proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran, kemampuan 

menutup pembelajaran, dan tindak lanjut /follow up). Pada pelaksanaan 

pembelajaran model CORE  didapat hasil berikut, dimana data lebih lengkap 

dapat dilihat pada lampiran 31, 32, 33,  dan 34. 

Tabel 4. 2 Hasil Lembar Pengamatan Terhadap Penampilan Mengajar dalam 

model CORE 

No Penampilan Guru 

  Skor  

Pertemuan 

ke-1 

 Pertemuan 

ke-2 

Pertemuan 

ke-3 

Pertemuan 

ke-4 

1 Kemampuan 

membuka 

pembelajaran   

 

0,87  0,93 0,93 1 

2 Sikap guru dalam 

proses pembelajaran   

 

0,9  0, 9 0, 95 0, 95 

3 Penguasaan bahan 

belajar (materi 

pembelajaran)   

 

0, 75  0,83 0,75 0, 91 

4 Proses pembelajaran 

 

0, 91  0, 91 0, 91 0, 91 

5 Evaluasi 

pembelajaran 

 

0, 83  0,83 0, 91 1 

6 Kemampuan 

menutup kegiatan 

pembelajaran 

 

0, 83  1 0, 91 1 

7 Tindak lanjut 

/Follow up 

0, 83  0, 91 0, 91 0, 91 



68 
 

 
 

Dari tabel di atas, data dapat dilihat menggunakan grafik sebagai berikut. 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Grafik Hasil Lembar Pengamatan Terhadap Penampilan Mengajar 

dalam Pembelajaran Model CORE 

Pengamatan pelaksanaan pembelajaran dilihat melalui uraian dari sintaks 

model CORE yakni (1) Connecting merupakan kegiatan mengoneksikan informasi 

lama dan informasi baru; (2) Organizing merupakan kegiatan mengorganisasikan 

ide untuk memahami materi; (3) Reflecting merupakan kegiatan mendalami dan 

menggali informasi yang sudah didapat; (4) Extending merupakan kegiatan 

mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang telah didapat. 

Selanjutnya langkah-langkah model CORE dijabarkan ke dalam beberapa 

kegiatan dalam pembelajaran. Hasil pengamatan pelaksanaan penerapan 

pembelajaran model CORE didapat hasil berikut. 

Tabel 4. 3 Hasil Pengamatan Penerapan Model CORE 

Karakteristik model CORE 
Penilaian Pertemuan ke-  

1 2 3 4 

Memberikan stimulus kepada peserta 

didik tentang topik materi yang akan 

dipelajari. 

4 4 4 3 

Memfasilitasi peserta didik dalam 

mengamati dan mengingat kembali 

informasi lama yang berhubungan 

dengan informasi baru 

3 4 4 3 

  

1 2 3 4 5 6 7

Pertemuan ke-1 0.87 0.9 0.75 0.91 0.83 0.83 0.83

Pertemuan ke-2 0.93 0.9 0.83 0.91 0.83 1 0.91

Pertemuan ke-3 0.93 0.95 0.75 0.91 0.91 0.91 0.91

Pertemuan ke-4 1 0.95 0.91 0.91 1 1 0.91

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
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Karakteristik model CORE 
Penilaian Pertemuan ke- 

1 2 3 4 

Memiliki ketrampilan dalam 

mendorong peserta didik 

mengajukan pertanyaan dan 

merespon pertanyaan peserta didik. 

4 4 3 4 

Memfasilitasi peserta didik dalam 

kegiatan diskusi 
4 3 4 4 

Memfasilitasi peserta didik dalam 

pelaporan/presentasi hasil diskusi 
4 3 3 4 

Memberi umpan balik positif dan 

penguatan 
3 4 4 3 

Memberi konfirmasi atas hasil 

eksplorasi dan elaborasi peserta 

didik 

4 4 4 4 

Memfasilitasi peserta didik dalam 

melakukan refleksi dalam 

memperoleh pengalaman belajar 

yang telah dilakukan. 

4 3 4 4 

Memfasilitasi peserta didik dalam 

menggunakan dan mengembangkan 

pengetahuan yang telah diperoleh. 

3 4 3 4 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil pengamatan penerapan model CORE 

memberikan simpulan bahwa proses pembelajaran sesuai dengan langkah 

pembelajaran model CORE. Sedangkan analisis kesesuaian antara perangkat 

pembelajaran dengan proses pembelajaran yang dikelola oleh guru dalam 

pembelajaran model CORE dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4 Hasil Kesesuaian antara Perangkat Pembelajaran dengan Proses 

Pembelajaran Model CORE 

Pertemuan Hari, Tanggal 
Persentase 

Penilaian 
Keterangan 

Pertemuan ke-1 Sabtu, 14 Mei 2016 86,6% Sangat Baik 

Pertemuan ke-2 Senin, 16 Mei 2016 90,8% Sangat Baik 

Pertemuan ke-3 Selasa, 17 Mei 2016 90,8% Sangat Baik 

Pertemuan ke-4 Kamis 19 Mei 2016 95% Sangat Baik 

 



70 
 

 
 

Berdasarkan Tabel 4.4 tentang hasil kesesuaian antara perangkat 

pembelajaran dengan proses pembelajaran yang dikelola oleh guru dalam 

pembelajaran  model CORE sebesar 86,6% pada pertemuan ke-1, 90,8% pada 

pertemuan ke-2, 90,8% pada pertemuan ke-3, dan 95% pada pertemuan ke-4 

sehingga memberikan hasil bahwa proses pembelajaran sesuai dengan perangkat 

pembelajaran yang sudah divalidasi sebelumnya oleh validator. Hasil pengamatan 

terhadap kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran menggunakan 

perangkat pembelajaran matematika model CORE dapat dilihat pada lampiran 31, 

32, 33, dan 34. 

Secara umum berdasarkan Tabel 4.2, Tabel 4.3, dan Tabel 4.4 

pembelajaran  model CORE yang dilaksanakan peneliti memberikan simpulan 

bahwa pelaksanaan pembelajaran model CORE terlaksana dengan sangat baik. 

pertemuan keempat. 

4.1.2 Pelaksanaan Pengisian Skala Kemandirian Belajar 

Pengisian  skala kemandirian belajar dilaksanakan untuk mengetahui 

kategori kemandirian belajar siswa kelas VIII A. Kegiatan  pengambilan  data  

skala kemandirian belajar siswa kelas VIII A dilaksanakan pada hari Sabtu, 21 

Mei 2016 dan diikuti  32 siswa. Guru menginformasikan  mengenai  petunjuk  

pengisian  skala kepada siswa, selanjutnya siswa  mulai  mengerjakan  skala 

kemandirian belajar selama 30 menit  dimulai  dari  pukul  09.30  WIB  sampai 

dengan pukul 10.00 WIB dan bertempat di ruang kelas VIII A SMP Negeri 2 

Muntilan. Setelah selesai, siswa diminta mengumpulkan kembali skala 

kemandirian belajar. 
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Data  yang  diperoleh  dari  skala kemandirian belajar siswa dianalisis  

sesuai  dengan  prosedur yang dijelaskan  pada  Bab  III.  Hasil  penelitian  pada 

skala kemandirian belajar siswa kelas VIII A ditunjukkan pada Tabel 4.5 sebagai 

berikut.  

Tabel 4. 5 Hasil Skala Kemandirian Belajar Siswa Kelas VIII A 

Kemandirian Belajar Jumlah Siswa 

Tinggi 10 

Sedang 18 

Rendah 4 

Total 32 

 

4.1.3 Pelaksanaan Tes Berpikir Kreatif Matematis 

Tes kemampuan berpikir kreatif matematis dilaksanakan setelah 

pertemuan keempat dan setelah pengisian angket kemandirian belajar selesai 

dilaksanakan. Tes kemampuan berpikir kretaif matematis dilaksanakan pada hari 

Selasa, 24 Mei 2016 pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 11.10 WIB 

dikelas VIII A. Tes dilaksanakan selama  70 menit dan diikuti oleh sebanyak 32 

siswa. 

Sebelum mengerjakan tes, guru memberikan instruksi dan petunjuk 

pengerjaan tes kepada siswa. Kemudian siswa mengerjakan tes yang diberikan. 

Setelah 70 menit, siswa diminta untuk mengumpulkan hasil pekerjaannya kepada 

guru. Dari 32 peserta didik ini terdiri dari  berbagai macam kategori angket 

kemandirian belajar matematika, yakni kelompok siswa dengan kemandirian 

belajar tinggi sebanyak 10 siswa, kelompok siswa dengan kemandirian belajar 

sedang sebanyak 18 siswa, dan kelompok siswa dengan kemandirian belajar 
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rendah sebanyak 4 siswa. Selanjutnya, penskoran terhadap tes berpikir kreatif 

matematis siswa kelas VIII A dapat dilihat pada lampiran 21. 

4.1.4 Pengelompokan Kemandirian Belajar Siswa 

Berdasarkan  hasil skala kemandirian belajar, diperoleh pengelompokkan 

kemandirian belajar siswa kelas  VIII  A  yang dimuat pada Lampiran 27. 

Berdasarkan hasil pengelompokkan skala kemandirian belajar, selanjutnya 

dipilih 2 subjek untuk setiap kategori kemandirian belajar. Kemudian untuk 

mengambil 2 subjek dari setiap kategori didasarkan pada pertimbangan guru, 

pengamatan peneliti terhadap keaktifan siswa dalam pembelajaran materi prisma 

dan limas, siswa yang dapat mengemukakan pendapat secara lisan maupun 

tertulis, serta keunikan hasil tes berpikir kreatif matematis dalam tiap kategori 

kemandirian belajar siswa. Subjek penelitian terpilih untuk dianalisis kemampuan 

berpikir kreatif matematis dapat dilihat  pada Tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4. 6 Subjek Penelitian Terpilih 

Kemandirian Belajar 

Tinggi Sedang Rendah 

S23 

S27 

S10 

S26 

S11 

S21 

 

4.1.5 Pelaksanaan Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan melibatkan 6 subjek penelitian, dimana 

setiap kategori kemandirian belajar diambil 2 siswa. Wawancara bertujuan untuk 

memastikan tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa terhadap hasil TBKM 

berdasar indikator kefasihan, keluwesan, dan kebaruan. Peneliti juga perlu 

mengetahui apakah subjek belum pernah menyelesaikan TBKM dan 

menggunakan ide pemikiran sendiri untuk menyelesaikan TBKM. Agar tidak ada 
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data yang terlewatkan, maka peneliti menggunakan alat perekam pada telepon 

seluler untuk merekam semua informasi pada kegiatan wawancara. 

Wawancara dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara peneliti dan 

subjek. Wawancara dilakukan pada hari-hari yang berurutan. Siswa diharapkan 

tidak memberitahukan isi wawancara kepada teman. Hal ini bertujuan agar data 

yang diperoleh sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman masing-masing siswa. 

Wawancara dilaksanakan setelah kegiatan belajar mengajar selesai di ruang kelas 

VIII A SMP N 2 Muntilan, berikut akan disajikan identitas singkat subjek 

penelitian dan jadwal pelaksanaan wawancara pada Tabel 4.7 berikut. 

Tabel 4.7 Jadwal Pelaksanaan Wawancara Subjek Penelitian 

No Kode Subjek Jenis Kelamin Jadwal Wawancara 

1 S23 Laki-laki 2 Juni 2016 

2 S27 Perempuan 2 Juni 2016 

3 S10 Perempuan 3 Juni 2016 

4 S26 Laki-laki 3 Juni 2016 

5 S11 Laki-laki 4 Juni 2016 

6 S21 Laki-laki 4 Juni 2016 

 

4.1.6 Analisis Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

 Untuk memperoleh deskripsi tingkat kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa kelas VIII A, peneliti menentukan 2 instrumen yang terdiri dari 

tes berpikir kreatif matematis dan wawancara. Tes berpikir kreatif matematis 

(TBKM) diberikan dalam bentuk uraian untuk mengklasifikasikan tingkat 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dengan indikator kefasihan, 

keluwesan, dan kebaruan. Sedangkan kegiatan wawancara dilaksanakan secara 

semi terbuka untuk memastikan tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa dengan 

indikator kefasihan, keluwesan, dan kebaruan. 
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 Subjek penelitian berdasarkan hasil pengelompokkan kemandirian belajar 

siswa berdasar kategori kemandirian belajar tinggi, kategori kemandirian belajar 

sedang, dan kategori kemandirian belajar rendah. Peneliti memilih 2 siswa pada 

setiap kategori kemandirian belajar. Peneliti mempertimbangkan kemampuan 

siswa untuk mempresentasikan hasil jawaban, keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, dan keunikan hasil tes berpikir kreatif matematis siswa. Pemilihan 

subjek ini diharapkan dapat mendeskripsikan tingkat kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa melalui pembelajaran model CORE yang ditinjau dari 

kemandirian siswa. Subjek penelitian terpilih untuk dideskripsikan tingkat 

kemampuan berpikir kreatif matematis tercantum pada Tabel 4.6.  

 Data tes kemampuan berpikir kreatif matematis subjek penelitian kelas 

VIII A SMP N 2 Muntilan selanjutnya adalah analisis kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa untuk mengklasifikasikan siswa ke dalam tingkat berpikir kreatif 

matematis melalui hasil tes berpikir kreatif matematis. Berdasarkan karakteristik 

kemampuan berpikir kreatif matematis menurut Siswono (2008) pada yang sudah 

dijelaskan pada Bab II, maka dapat diklasifikasikan tingkat berpikir kreatif 

matematis siswa berdasarkan kriteria kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan 

ditunjukkan pada Tabel 4.8 sebagai berikut.  

Tabel 4. 8 Pedoman Pengklasifikasian Tingkat Berpikir Kreatif Matematis  

Tingkat Berpikir 

Kreatif Matematis 

Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Kefasihan Keluwesan Kebaruan 

Tingkat 4 

Sangat Kreatif 

√ √ √ 

− √ √ 

Tingkat 3 

Kreatif 

√ − √ 

√ √ − 

Tingkat 2 

Cukup Kreatif 

− − √ 

− √ − 
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Tingkat Berpikir 

Kreatif Matematis 

Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Kefasihan Keluwesan Kebaruan 

Tingkat 1 

Kurang Kreatif 
√ − 

 

− 

Tingkat 0 

Tidak Kreatif 
− − − 

Keterangan: √: memenuhi 

−: tidak memenuhi 

Pedoman pengklasifikasian tingkat berpikir kreatif matematis pada tabel 

4.8 berlaku jika kriteria keaslian soal terpenuhi. Keaslian adalah siswa menjawab 

dengan bahasa sendiri atau dengan cara sendiri pada soal instrumen tes berpikir 

kreatif matematis yang diberikan. Jika keaslian tidak terpenuhi, dengan kata lain 

siswa mengerjakan tidak hasil pemikiran sendiri atau bekerjasama, pada soal 

instrumen tes berpikir kreatif matematis yang dberikan maka subjek dikatakan 

mempunyai tingkat berpikir kreatif matematis 0 (tidak kreatif). 

Berdasar pedoman klasifikasi TKBK pada Tabel 4.8, diperoleh data hasil 

klasifikasi TKBK siswa yang berdasarkan indikator kefasihan, keluwesan, dan 

kebaruan yang tersaji pada Tabel 4.9 berikut. 

Tabel 4.9 Hasil Klasifikasi Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif 

Matematis Kelas VIII A 

Kategori 

Kemandirian 

Belajar Siswa 

Tingkat Berpikir Kreatif Matematis 

Tingkat 4 Tingkat 3 Tingkat 2 Tingkat 1 Tingkat 0 

Tinggi  
S19 

S01 

S31 

S20 

S05 

S04 

S16 

S08 

S27 

S23 

 

 

Sedang 

 

 

 

 
S17 

S15 
S03 

S28 

S14 

S06 

S29 

S30 

S13 

S22 

S10 

 



76 
 

 
 

 

Berdasarkan Tabel 4.9, hasil klasifikasi menunjukkan bahwa semua siswa 

masuk dalam klasifikasi tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1, dan tingkat 0. Terdapat 4 

siswa yang temasuk dalam klasifikasi tingkat 3 (kreatif). Terdapat 3 siswa yang 

termasuk dalam tingkat 2 (cukup kreatif). Terdapat 21 siswa yang termasuk dalam 

tingkat 1 (kurang kreatif). Terdapat 4 siswa yang temasuk dalam klasifikasi 

tingkat 0 (tidak kreatif).  

Setelah itu, peneliti mengadakan wawancara terhadap subjek penelitian 

untuk memastikan tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa terhadap 

hasil tes berpikir kreatif matematis berdasar indikator kefasihan, keluwesan, dan 

kebaruan. Identitas singkat subjek penelitian dan jadwal pelaksanaan wawancara 

tersaji pada Tabel 4.7. 

Untuk mengetahui ketercapaian masing-masing indikator oleh subjek 

penelitian pada kegiatan TBKM dan wawancara, maka akan dijelaskan sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

 

S24 

S18 

S26 

S12 

S02 

S25 

S09 

Rendah    

S07 

S11 

S21 

S32 

 

Kategori 

Kemandirian 

Belajar Siswa 

Tingkat Berpikir Kreatif Matematis 

Tingkat 4 Tingkat 3 Tingkat 2 Tingkat 1 Tingkat 0 
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4.1.6.1 Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dengan Kategori 

Kemandirian Belajar Tinggi. 

Bagian ini akan menunjukkan analisis kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa dengan kategori kemandirian belajar tinggi kelas VIII A SMP 

Negeri 2 Muntilan. Berdasarkan sumber data yang ada pada Tabel 4.6, dipilih 

masing-masing 2 siswa pada kategori kemandirian belajar tinggi. Subjek 

penelitian terpilih siswa dengan kategori kemandirian belajar tinggi tersaji pada 

Tabel 4.7 yaitu siswa dengan kode subjek S23 dan siswa dengan kode subjek S27. 

Tes berpikir kreatif matematis dalam pemecahan masalah dan wawancara telah 

diselesaikan oleh S23 dan S27 dianalisis dengan memperhatikan 3 kriteria yaitu 

kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan. Berikut ini analisis S23 dan S27 terhadap 

hasil tes berpikir kreatif matematis dan wawancara. 

4.1.6.1.1 Analisis Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Subjek 

Penelitian S23 

Pada bagian ini diuraikan proses analisis tingkat kemampuan berpikir 

kreatif matematis S23 pada hasil tes berpikir kreatif matematis dan wawancara. 

Hasil tes berpikir kreatif matematis dan wawancara dijadikan acuan untuk 

mengelompokkan siswa ke dalam tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

yang nantinya akan diambil kesimpulan secara triangulasi. Banyaknya butir soal 

pada tes berpikir kreatif matematis ada 5 butir soal. Butir soal yang akan dianalisis 

adalah 2 butir soal dengan alasan sebagai berikut. 
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(1) Butir soal nomor 1 tidak diselesaikan sehingga kurang dalam pencapaian 

indikator kefasihan dan keluwesan yang berakibat pada proses penilaian 

tes berpikir kreatif matematis. 

(2) Butir soal nomor 2 diselesaikan dengan benar sesuai dengan kunci 

jawaban yang telah dibuat peneliti. 

(3) Butir soal nomor 3 diselesaikan dengan benar sesuai dengan kunci 

jawaban yang telah dibuat peneliti. 

(4) Butir soal nomor 4 diselesaikan dengan dengan benar sesuai dengan kunci 

jawaban yang telah dibuat peneliti. 

(5) Butir soal 5 masih terdapat kesalahan sehingga kurang dalam pencapaian 

indikator kefasihan, keluwesan, dan kebaruan yang berakibat pada proses 

penilaian tes berpikir kreatif matematis. 

Berdasarkan alasan di atas disimpulkan butir soal yang dianalisis pada  

S23 adalah butir soal nomor 1 dan 5. Butir soal nomor 1 memuat indikator 

kefasihan dan keluwesan dan butir soal nomor 5 memuat indikator kefasihan, 

keluwesan, dan kebaruan. Dengan demikian pada butir soal 1 dan 5 sudah memuat 

ketiga indikator kemampuan berpikir kreatif matematis kefasihan, keluwesan, dan 

kebaruan.  

1. Analisis Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis S23 pada Butir 

Soal 1 

Berikut disajikan analisis tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

S23 pada butir soal 1. Analisis tersebut meliputi (a) hasil tes berpikir kreatif 
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matematis; (b) hasil wawancara terhadap S23 mengenai indikator kemampuan 

berpikir kreatif matematis; dan (c) hasil triangulasi. 

a. Analisis Hasil Tes Berpikir Kreatif Matematis S23 pada Butir Soal Nomor 

1 

Hasil pekerjaan S23 pada tes berpikir kreatif matematis butir soal 1 disajikan pada 

Gambar 4.2 berikut. 

 
Gambar 4.2 Hasil Tes Berpikir Kreatif Matematis S23 Butir Soal Nomor 1 

Berikut merupakan analisis tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

untuk setiap indikator kemampuan berpikir kreatif matematis S23 pada butir soal 

nomor 1. Indikator kemampuan berpikir kreatif matematis yang dianalisis pada 

butir soal nomor 1 adalah kefasihan dan keluwesan. 

1) Kefasihan  

Cuplikan hasil tes berpikir kreatif matematis S23 mengenai indikator kefasihan 

pada butir soal nomor 1 disajikan pada Gambar 4.3 berikut. 
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Gambar 4.3 Cuplikan S23 pada Indikator Kefasihan Butir Soal Nomor 1 

  

Pada bagian a) masalah yang harus diselesaikan adalah menggambar 

sketsa enting-enting dan menentukan kemungkinan-kemungkinan ukuran yang 

dapat dibuat jika diketahui enting-enting tersebut berbentuk prisma segitiga siku-

siku dengan volume 144 cm
3
.  

Berdasarkan hasil Gambar 4.3, diperoleh informasi bahwa S23 sudah 

menuliskan hal-hal yang diketahui dari butir soal nomor 1. S23 hanya mampu 

menyebutkan satu kemungkinan ukuran enting-enting yang dapat dibuat dan 

jawaban tersebut bernilai benar. Namun, S23 belum mampu menggambarkan 

sketsa enting-enting yang dibuat. S23 menyebutkan kemungkinan satu dengan 

ukuran alas segitiga siku-siku 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. S23 menggunakan rumus 

volume prisma untuk menentukan tinggi prisma. Tinggi prisma yang ditemukan 

S23 adalah 24 cm. Hal tersebut menunjukkan bahwa S23 belum memenuhi 

indikator kefasihan pada butir soal nomor 1.  

2) Keluwesan 

Pada bagian b) masalah yang harus diselesaikan adalah memilih salah satu 

ukuran enting-enting yang telah dibuat untuk dihitung luas permukaannya dengan 

menggunakan dua cara yang berbeda. Berdasarkan hasil tes berpikir kreatif 
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matematis, S23 tidak menyelesaikan masalah pada bagian b), maka S23 belum 

memenuhi indikator keluwesan pada soal nomor 1. 

b. Analisis Hasil Wawancara S23 pada Butir Soal Nomor 1 

Berikut merupakan analisis wawancara terhadap tingkat kemampuan 

berpikir kreatif matematis untuk setiap indikator kemampuan berpikir kreatif 

matematis S23 pada butir soal nomor 1. S23 diwawancarai mengenai indikator 

kemampuan berpikir kreatif matematis terhadap hasil tes berpikir kreatif 

matematis. Indikator tersebut adalah kefasihan dan keluwesan. 

1) Kefasihan 

Berikut merupakan hasil wawancara S23 terhadap tes berpikir kreatif matematis 

mengenai indikator kefasihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : Sebelumnya kamu pernah menyelesaikan masalah seperti ini? 

S23 : Belum, Bu. 

P : Yakin? 

S23 : Yakin. 

P : Apakah kamu mengerjakannya sendiri? Hasil pemikiran sendiri? 

S23 : Iya bu mikir sendiri. 

P : Sekarang coba jelaskan maksud dari soal nomor 1a)? 

S23 :Ya itu bu, suruh menyebutkan kemungkinan-kemungkinan ukuran 

prisma yang dapat dibuat, kemudian dibuat sketsa gambarnya. 

P : Mengapa pada hasil jawaban tes hanya menyebutkan 1 kemungkinan? 

S23 : Waktunya kurang bu. 

P : Coba jelaskan kemungkinan ukuran yang telah kamu buat. 

S23 : Iya kan diketahui alasnya segitiga siku-siku jadi ukurannya bisa 3 cm, 

4 cm, 5 cm. Terus tingginya dicari pakai rumus volume prisma ketemu 

24 cm. 

P : Apakah kamu yakin ukuran yang kamu buat adalah ukuran segitiga 

siku-siku? 

S23 : Iya bu. 

P : Mengapa kamu belum menggambarkan sketsa enting-entingnya? 

S23 : Saya lupa bu. 

P : Apakah kamu yakin ukuran-ukuran yang kamu buat sudah benar? 

S23 : Iya yakin 

P : Apakah ada kemungkinan ukuran yang lain? 

S23 : Ada bu.  

 



82 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan cuplikan wawancara diperoleh bahwa S23 dapat menjelaskan 

kembali maksud dari masalah pada soal dan hasil jawabannya. Hal ini ditunjukkan 

dengan jawaban S23 yang menyatakan bahwa pada soal bagian a) diminta 

menyebutkan kemungkinan-kemungkinan ukuran prisma yang dapat dibuat, 

kemudian dibuat sketsa gambarnya. Selanjutnya, S23 menyatakan hanya 

menuliskan satu kemungkinan ukuran enting-enting karena keterbatasan waktu. 

Kemungkinan ukuran enting yang dibuat S23 yaitu enting-enting dengan ukuran 

alas 3 cm, 4 cm, 5 cm dan tinggi prisma 24 cm. Selain itu, S23 belum mampu 

menggambarkan sketsa enting-enting yang dibuatnya. Hal ini ditunjukkan dengan 

jawaban S23 yang menyatakan bahwa tidak menggambarkan sketsa gambar 

karena lupa. S23 diberi kesempatan untuk menyebutkan kemungkinan ukuran 

enting-enting yang lain dan hasil jawaban bernilai benar. Hasil pekerjaan S23 

mengenai indikator kefasihan pada kegiatan wawancara disajikan pada Gambar 

4.4 berikut. 

P : Berapa kemungkinan ukurannya ? 

S23 :Ehmm, iya itu kan kemungkinan ukurannya saya buat bisa 3 cm, 4 cm, 

5 cm. Terus kan bisa juga ukurannya dua kalinya 6 cm, 8 cm, 10 cm. 

Setelah itu dicari tingginya. 

P : Coba dituliskan. 

 (beberapa menit mengerjakan)  

P : Berapa ukuran tinggi kedua yang kamu temukan? 

S23 : 6 cm. 

P : Apakah kamu yakin kedua ukuran yang kamu buat itu benar? 

S23 : Yakin bu, saya yakin sudah menghitung dengan benar 

P : Jadi, sekarang kamu bisa menemukan dua kemungkinan itu? 

S23 : Iya bu 
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Gambar 4.4 Perbaikan S23 pada Indikator Kefasihan Butir Soal Nomor 1 

Berdasarkan Gambar 4.4 S23 mampu menyebutkan kemungkinan ukuran 

enting-enting yang lain. Ukuran kedua yang dibuat S23 dua kali lebih besar dari 

ukuran yang dibuat sebelumya, yaitu alas prisma berukuran 6 cm, 8 cm dan 10 cm 

dengan tinggi prisma 6 cm. Hal tersebut menunjukkan bahwa S23 dapat 

menyebutkan beragam kemungkinan ukuran-ukuran bangun ruang prisma dengan 

benar, maka didapat S23 memenuhi kefasihan dan memenuhi kriteria keaslian 

dikarenakan S23 mengerjakan soal tes kemampuan berpikir kreatif matematis 

dengan pemikiriannya sendiri. 

2) Keluwesan 

Berikut merupakan hasil wawancara S23 terhadap tes berpikir kreatif matematis 

mengenai indikator keluwesan. 

 

 

 

 

 

P : Mengapa kamu belum mengerjakan soal bagian b? 

S23 : Saya kekurangan waktu bu 

P : Sekarang apakah kamu bisa menghitung luas permukaannya? (sambil 

menyodorkan kertas coretan dan bolpoin) 

S23 : Iya bisa saya coba menghitung dulu bu  

(beberapa menit mengerjakan) 

P : Apakah kamu sudah menghitung luas permukaannya? 

S23 : Sudah bu. 

P : Berapa cara yang kamu gunakan? 

S23 : Saya menggunakan dua cara bu. 

P : Coba jelaskan cara yang kamu gunakan. 

S23 : Yang pertama saya menghtiung menggunakan rumus luas permukaan 

limas yang sudah diajarkan yaitu 2 x luas alas + keliling alas x tinggi 

limas dan cara kedua saya menjumlah luas sisi-sisinya yaitu terdiri dari 

2 luas segitiga ditambah dengan 3 luas persegi panjang. 
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Berdasarkan cuplikan wawancara diperoleh bahwa S23 menyatakan bahwa 

belum mengerjakan soal bagian b) karena kendala waktu. S23 diberi kesempatan 

untuk mengerjakan ulang soal bagian b) dan hasil jawaban bernilai benar. Hal ini 

ditunjukkan dengan jawaban S23 yang menyatakan ingin mencoba untuk 

menghitung kembali luas permukaan yang harus ditentukan. Hasil pekerjaan S23 

mengenai indikator keluwesan pada kegiatan wawancara disajikan pada Gambar 

4.5 berikut.  

 
Gambar 4.5 Perbaikan S23 pada Indikator Keluwesan Butir Soal Nomor 1 

 

Berdasarkan Gambar 4.5 S23 mampu menghitung luas permukkan prisma 

dengan dua cara yang berbeda. Cara yang pertama menggunakan rumus luas 

permukaan prisma yaitu (2 x luas alas) + (keliling alas x tinggi prisma). Cara yang 

kedua menjumlahkan seluruh luas sisi prisma yang terdiri dari L.ABC + L.DEF + 

L.ABDE + L.ADCF + L.BECF. S23 mampu menyelesaikan masalah pada bagian 

b) dengan berbagai cara atau metode yang berbeda dengan tepat, maka S23 

memenuhi komponen keluwesan pada butir soal 1. 

c. Triangulasi Hasil Tes Berpikir Kreatif Matematis dan Wawancara Subjek 

S23 pada Butir Soal 1 

Berikut merupakan hasil triangulasi analisis hasil tes berpikir kreatif 

matematis dan wawancara terhadap tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

untuk indikator kemampuan berpikir kreatif matematis S23 pada butir soal 1. 
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Indikator kemampuan berpikir kreatif matematis pada butir soal 1 adalah 

kefasihan dan keluwesan. 

Pada saat tes berpikir kreatif matematis S23 menuliskan hal-hal yang 

diketahui dengan lengkap, namun S23 belum mampu dalam membuat beragam 

kemungkinan ukuran enting-enting yang berbentuk prisma. S23 juga belum 

mampu menyelesaikan masalah dengan banyak cara (fleksibel). Pada saat 

wawancara S23 diberi kesempatan untuk memperbaiki jawabannya dan hasil 

jawaban bernilai benar. S23 mampu menemukan kemungkinan ukuran bangun 

prisma yang beragam dan benar. Selanjutnya S23 mampu menyelesaikan masalah 

pada bagian b) dengan dua cara yang berbeda. 

Berdasarkan hasil analisis tes berpikir kreatif matematis dan wawancara 

mengenai indikator kefasihan dan keluwesan pada butir soal nomor 1 diperoleh 

bahwa S23 memenuhi dua indikator kemampuan berpikir kreatif matematis 

kefasihan dan keluwesan. 

2. Analisis Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis S23 pada Butir 

Soal 5 

Berikut disajikan analisis tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

S23 pada butir soal 5 pada tes berpikir kreatif matematis. Analisis tersebut 

meliputi (a) hasil tes berpikir kreatif matematis; (b) hasil wawancara terhadap S23 

mengenai indikator kemampuan berpikir kreatif matematis; dan (c) hasil 

triangulasi. 

 



86 
 

 
 

a. Analisis Hasil Tes Berpikir Kreatif Matematis S23 pada Butir Soal Nomor 

5 

Hasil pekerjaan S23 pada tes berpikir kreatif matematis butir soal 5 disajikan pada 

Gambar 4.6 berikut. 

 
Gambar 4.6 Hasil Tes Berpikir Kreatif Matematis S23 Butir Soal Nomor 5 

 

Berikut merupakan analisis tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

untuk setiap indikator kemampuan berpikir kreatif matematis S23 pada butir soal 

nomor 5. Indikator kemampuan berpikir kreatif yang dianalisis pada butir soal 

nomor 5 adalah kefasihan, keluwesan, dan kebaruan. 

1) Kefasihan 

Cuplikan hasil tes berpikir kreatif matematis S23 mengenai indikator kefasihan 

pada butir soal nomor 5 disajikan pada Gambar 4.7 berikut. 

 

 
Gambar 4.7 Cuplikan S23 pada Indikator Kefasihan Butir Soal Nomor 5 
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Masalah yang harus diselesaikan S23 adalah menggambar sketsa tempat 

beras dan menentukan kemungkinan-kemungkinan ukuran yang dapat dibuat 

dengan menggunakan minimal dua cara yang berbeda, jika diketahui tempat beras 

tersebut berbentuk prisma segiempat dengan alasnya berbentuk persegi panjang 

dan ketentuan tinggi yang diinginkan adalah 50 cm. 

Berdasarkan hasil Gambar 4.7, diperoleh informasi bahwa S23 sudah 

menuliskan hal-hal yang diketahui dari butir soal nomor 5. S23 hanya mampu 

menyebutkan satu kemungkinan ukuran tempat yang dapat dibuat dan jawaban 

tersebut bernilai benar. Namun, S23 belum mampu menggambarkan sketsa tempat 

beras yang dibuat. S23 menyebutkan kemungkinan satu dengan ukuran panjang 

alas 60 cm dan lebar 20 cm. Hal tersebut menunjukkan bahwa S23 belum 

memenuhi indikator kefasihan pada butir soal nomor 5.  

2) Keluwesan 

Cupilikan hasil tes berpikir kreatif matematis S23 mengenai indikator keluwesan 

pada butir soal nomor 5 disajikan pada Gambar 4.8 berikut. 

 
Gambar 4.8 Cuplikan S23 pada Indikator Keluwesan Butir Soal Nomor 5 

 

Masalah yang harus diselesaikan adalah menentukan kemungkinan-

kemungkinan ukuran tempat beras yang berbentuk prisma segiempat dengan 

menggunakan minimal dua cara yang berbeda. Berdasarkan hasil Gambar 4.8, 

diperoleh informasi bahwa S23 hanya mampu menyelesaikan dengan satu cara 

penyelesaian untuk menentukan kemungkian ukuran tempat beras. Cara yang 
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digunakan S23 adalah memisalkan volume tempat beras sama dengan volume 

prisma dan ukuran-ukuran yang disebutkan bernilai benar. S23 belum mampu 

menggunakan cara penyelesaian yang berbeda sehingga S23 belum memenuhi 

indikator keluwesan pada nomor 5.  

3) Kebaruan 

Cuplikan hasil tes berpikir kreatif matematis S23 mengenai indikator kebaruan 

pada butir soal nomor 5 disajikan pada Gambar 4.9 berikut. 

 
Gambar 4.9 Cuplikan S23 pada Indikator Kebaruan Butir Soal Nomor 5 

Berdasarkan hasil Gambar 4.9, diperoleh informasi bahwa S23 hanya 

menggunakan cara penyelesaian yang biasa atau tidak baru. Cara yang digunakan 

S23 adalah memisalkan volume tempat beras sama dengan volume prisma, yaitu 

luas alas x tinggi prisma. S23 menggunakan rumus yang sudah diajarkan dikelas 

dan belum mampu menggunakan cara yang berbeda. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa S23 belum memenuhi indikator kebaruan pada butir soal 5. 

b. Analisis Hasil Wawancara S23 pada Butir Soal Nomor 5 

Berikut merupakan analisis wawancara terhadap tingkat kemampuan 

berpikir kreatif matematis untuk setiap indikator kemampuan berpikir kreatif 

matematis S23 pada butir soal nomor 5. S23 diwawancarai mengenai indikator 

kemampuan berpikir kreatif matematis terhadap hasil tes berpikir kreatif 

matematis. Indikator tersebut adalah kefasihan, keluwesan, dan kebaruan. 
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1) Kefasihan 

Berikut merupakan hasil wawancara S23 terhadap tes berpikir kreatif 

matematis.mengenai indikator kefasihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan cuplikan wawancara diperoleh informasi bahwa S23 mampu 

menjelaskan kembali maksud dari masalah pada soal. Hal ini ditunjukkan dengan 

S23 yang menyatakan bahwa pada butir soal nomor 5 diminta untuk 

menggambarkan sketsa gambar, kemudian menyebutkan kemungkinan ukuran 

P : Sebelumnya apakah pernah kamu pernah menyelesaikan masalah 

seperti ini? 

S23 : Sepertinya belum bu. 

P : Yakin? 

S23 : Iya bu yakin 

P : Apakah kamu menyelesaikan soal ini dengan pemikiran sendiri? 

S23 : Iya bu dengan pemikiran sendiri. 

P : Yakin, berarti kamu enggak menyontek? 

S23 : Yakin enggak bu. 

P : Coba jelaskan apa maksud dari soal ini? (menunjuk TBKM) 

S23 :Untuk soal ini disuruh buat sketsa gambarnya, kemudian menyebutkan 

kemungkinan ukuran panjang, lebar, dan tinggi, selanjutnya kita 

mengerjakan soal minimal dengan 2 cara yang berbeda. 

P : Mengapa kamu hanya menyebutkan satu kemungkinan? 

S23 :Iya waktu itu saya terburu-buru kurang teliti baca soalnya. Jadi saya 

cuma tulis 1 kemungkinan.  

P : Berapa ukuran tempat beras yang kamu buat? 

S23 : Ehhmm, setelah saya hitung dengan menggunakan rumus volume 

prisma dan itukan sudah diketahui volume sama tingginya ditentunkan 

50 cm jadi saya menemukan ukuran panjang 60 cm dan lebarnya 20 

cm. 

P : Mengapa kamu belum menggambarkan sketsa gambarnya? 

S23 : Iya nggak sempat bu, waktunya habis. 

P : Sekarang coba perhatikan lagi jawaban kamu, kira-kira apakah ada 

kemungkinan ukuran yang lain? 

S23 : Ehhmm sepertinya ada bu. 

P : Coba sebutkan! 

S23 : Itukan panjang dikali lebarnya 1200 cm, berarti kemungkinan panjang 

dan lebarnya bisa 40 cm x 30 cm atau 50 cm x 24 cm bu. 

P : Apakah kamu yakin jawabanmu benar? 

S23 : Iya, yakin. 
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panjang, lebar, dan tinggi menggunakan minimal dua cara yang berbeda. S23 

menjelaskan kemungkinan ukuran tempat beras yang ditemukan dengan lancar. 

S23 menyatakan bahwa ukuran tempat beras yang dibuat adalah panjang 60 cm 

dan lebar 20 cm. Saat diminta untuk menentukan kemungkinan ukuran yang lain, 

S23 mampu menyebutkan dua kemungkinan ukuran yang lain. Kemungkinan 

ukuran kedua yang dibuat yaitu panjang dan lebar alas prisma adalah 40 cm x 30 

cm atau 50 cm x 24 cm. Hal tersebut menunjukkan bahwa S23 mampu 

menyebutkan beragam kemungkinan ukuran-ukuran panjang dan lebar dari alas 

bangun ruang prisma dengan beragam dan benar, maka diperoleh S23 memenuhi 

kefasihan dan memenuhi kriteria keaslian dikarenakan S23 mengerjakan soal tes 

kemampuan berpikir kreatif matematis dengan pemikiriannya sendiri. 

2) Keluwesan 

Berikut merupakan hasil wawancara S23 terhadap tes berpikir kreatif matematis 

mengenai indikator keluwesan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : Mengapa kamu hanya menyebutkan satu cara untuk menentukan 

kemungkinan ukuran tempat beras? 

S23 : Kemarin cuma ingat satu rumus itu bu. 

P : Bagaimana cara yang kamu gunakan untuk menentukan kemungkinan 

ukuran tempat beras? 

S23 : Itukan diketahui tempat penyimpanan beras berbentuk prisma 

segiempat dengan volume 60000 cm
3
 dan tingginya 50 cm. Nah saya 

memisalkan volume tempat beras itu sama dengan volume prisma.  

P : Bagaimana rumus volume prismanya? 

S23 : Luas alas x tinggi prisma bu. 

P : Setelah kamu menuliskan rumus volume prisma, langkah selanjutnya 

bagaimana? 

S23 : Saya cari luas alasnya bu, volume prisma 60000 cm 
3 

dan tinggi 

prisma sudah ditentukan 50 cm, luas alas bisa ditentukan yaitu 60000 

dibagi 50 sama dengan 1200. 

P : Nah 1200 itukan luas alas, jadi berapa kemungkinan ukurannya? 

S23 : Alasnya kan berbentuk persegi panjang berarti luasnya adalah 

panjang x lebar, saya memisalkan ukuran panjangnya 60 cm dan 

lebanya 20 cm. 
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Berdasarkan cuplikan wawancara diperoleh informasi bahwa S23 hanya 

mampu menentukan kemungkinan ukuran tempat beras dengan satu cara 

penyelesaian. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban S23 yang menyatakan bahwa 

menggunakan cara memisalkan volume tempat sama dengan volume prisma. Saat 

diminta untuk menentukan cara yang lain, S23 mampu menemukan cara yang 

berbeda. S23 menyatakan bahwa tempat beras yang dibuat adalah bangun prisma 

segiempat yang bentuknya sama dengan balok. Hasil pekerjaan S23 mengenai 

indikator keluwesan pada kegiatan wawancara disajikan pada Gambar 4.10 

berikut. 

 
Gambar 4.10 Perbaikan S23 pada Indikator Keluwesan Butir Soal Nomor 

5 

 

Berdasarkan Gambar 4.10 S23 mampu mengubah sudut pandang atau cara 

yang digunakan untuk menemukan ukuran prisma. S23 menggunakan cara 

penyelesaian dengan memisalkan volume prisma segiempat sama dengan volume 

P : Coba perhatikan lagi maksud dari soal, apakah ada cara yang lain 

untuk menyelesaikan? 

S23 : Ehmmm iya ada bu. 

P : Coba bagaimananya caranya? 

S23 : Itu bangun prisma segiempat kan bentuknya sama dengan balok. Nah 

berarti bisa dicari dengan menggunakan rumus volume balok.  

P : Coba sekarang tuliskan caranya. (sambil menyodorkan kertas coretan 

dan bolpoin) 

S23 : Baik bu. 

(beberapa menit mengerjakan) 

P : Apakah cara yang kamu gunakan itu sudah benar? 

S23 : Iya sudah bu. 
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balok. Hal tersebut menunjukkan S23 mampu menyelesaikan masalah pada butir 

soal 5 dengan berbagai cara atau metode yang berbeda dengan tepat, maka S23 

memenuhi indikator keluwesan. 

3) Kebaruan 

Berikut merupakan hasil wawancara S23 terhadap tes berpikir kreatif matematis 

mengenai indikator kebaruan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan cuplikan wawancara diperoleh informasi bahwa S23 hanya 

mampu menyelesaikan dengan satu cara untuk menentukan kemungkinan ukuran 

tempat beras. S23 menyatakan bahwa menentukan ukuran beras dengan rumus 

volume prisma. S23 menyatakan bahwa tidak tepikirkan ide yang lain dan 

menggunakan konsep yang sudah diajarkan dikelas. Sehingga, S23 tidak 

P : Sekarang untuk soal 5, coba jelaskan maksudnya. 

S23 : Mencari kemungkinan ukuran dari tempat beras yang berbentuk 

prisma segiempat dengan alasnya persegi panjang bu. 

P : Apakah kamu yakin dengan hasil pekerjaanmu? 

S23 : (diam sejenak dan meneliti hasil pekerjaannya) Iya, bu yakin. 

P : Apakah kamu punya ide lain selain jawaban kamu? 

S23 : Kalau sampai sekarang belum tahu bu, belum bisa lagi hanya itu saja 

bu. 

P : Konsep apa yang kamu gunakan untuk menyelesaikan soal? 

S23 : Ya konsep volume bangun ruang bu, volume prisma. 

P : Apakah kamu dapat menyelesaikan dengan cara lain diluar yang 

sudah kamu pelajari di kelas? 

S23 : Maksudnya bagaimana bu? 

P : Cara yang lain, jawaban yang berbeda dari jawaban kamu ini? 

S23 : Sulit ya bu, selain pakai cara ini bu?  

P : Iya selain menggunakan rumus volume prisma dan volume balok. 

S23 : Apa ya bu? 

P : Contohnya dengan cara menggunakan garis bantu pada gambar 

bangun ruangnya. 

S23 : hmmm bingung bu. 

P : Pernah terpikirkan seperti itu? 

S23 : Tidak pernah bu, hanya rumus volume bangun prisma . 
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memenuhi indikator kebaruan pada butir soal nomor 5 karena tidak bisa 

menyelesaikan soal dengan cara yang berbeda dari umumnya.  

c. Triangulasi Hasil Tes Berpikir Kreatif Matematis dan Wawancara S23 

pada Butir Soal 5 

Berikut merupakan hasil triangulasi analisis hasil tes berpikir kreatif 

matematis dan wawancara terhadap tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

untuk indikator kemampuan berpikir kreatif matematis S23 pada butir soal 5. 

Indikator kemampuan berpikir kreatif matematis pada butir soal 5 adalah 

kefasihan, keluwesan, dan kebaruan. 

Pada saat tes berpikir kreatif matematis S23 menuliskan hal-hal yang 

diketahui dengan lengkap, namun S23 belum mampu dalam membuat 

kemungkinan ukuran yang beragam pada bangun prisma. S23 juga belum dapat 

menyelesaikan masalah dengan banyak cara (fleksibel). Selain itu, S23 juga 

belum mampu menyelesaikan masalah pada butir soal 5 dengan cara yang tidak 

biasa atau baru. Pada saat wawancara S23 diberi kesempatan untuk memperbaiki 

jawabannya dan hasil jawaban bernilai benar. S23 mampu menemukan 

kemungkinan ukuran bangun prisma yang beragam dan benar. Selanjutnya S23 

mampu menyelesaikan masalah pada butir soal 5 dengan dua cara yang berbeda. 

Namun, cara yang digunakan oleh S23 masih biasa pada umumnya. 

Berdasarkan hasil analisis tes berpikir kreatif matematis dan wawancara 

mengenai indikator kefasihan dan keluwesan pada butir soal nomor 5 diperoleh 

bahwa S23 hanya memenuhi dua indikator kemampuan berpikir kreatif matematis 

kefasihan dan keluwesan. 



94 
 

 
 

3. Simpulan Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis S23 

Berdasarkan analisis hasil tes berpikir kreatif matematis pada butir soal 

nomor 1 dan 5, S23 tidak memenuhi semua indikator kemampuan berpikir kreatif 

matematis. Dengan demikian S23 diduga termasuk dalam kelompok Tingkat 0 

(tidak kreatif). Setelah dilakukan triangulasi dengan hasil wawancara 

menyimpulkan bahwa S23 memenuhi indikator kefasihan dan keluwesan sehingga 

memenuhi Tingkat 3 atau tergolong siswa yang kreatif. 

Tabel 4. 10 Hasil Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis S23 

Tingkat Kemampuan 

Berpikir Kreatif Matematis 
Kefasihan Keluwesan Kebaruan 

Tingkat 3 

(Kreatif) 
√ √ − 

 

4.1.6.1.2 Analisis Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Subjek 

Penelitian S27 

Pada bagian ini diuraikan proses analisis tingkat kemampuan berpikir 

kreatif matematis S27 pada hasil tes berpikir kreatif matematis dan wawancara. 

Hasil tes berpikir kreatif matematis dan wawancara dijadikan acuan untuk 

mengelompokkan siswa ke dalam tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

yang nantinya akan diambil kesimpulan secara triangulasi. Banyaknya butir soal 

pada tes berpikir kreatif matematis ada 5 butir soal. Butir soal yang akan dianalisis 

adalah 2 butir soal dengan alasan sebagai berikut. 

(1) Butir soal nomor 1 tidak diselesaikan sehingga kurang dalam pencapaian 

indikator keluwesan yang berakibat pada proses penilaian tes berpikir 

kreatif matematis. 

(2) Butir soal nomor 2 diselesaikan dengan hasil akhir yang belum tepat. 
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(3) Butir soal nomor 3 diselesaikan dengan benar sesuai dengan kunci 

jawaban yang dibuat peneliti. 

(4) Butir soal nomor 4 diselesaikan dengan benar sesuai dengan kunci 

jawaban yang dibuat peneliti. 

(5) Butir soal 5 diselesaikan dengan benar sesuai dengan kunci jawaban yang 

dibuat peneliti. 

Berdasarkan alasan di atas disimpulkan butir soal yang dianalisis pada 

subjek S27 adalah butir soal nomor 1 dan 2. Butir soal nomor 1 memuat indikator 

kefasihan dan keluwesan dan butir soal nomor 2 memuat indikator keluwesan dan 

kebaruan. Dengan demikian butir soal nomor 1 dan 2 sudah memuat ketiga 

indikator kemampuan berpikir kreatif matematis kefasihan, keluwesan, dan 

kebaruan. 

1. Analisis Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis S27 pada Butir 

Soal 1 

Berikut disajikan analisis tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

S27 pada butir soal 1 pada tes berpikir kreatif matematis. Analisis tersebut 

meliputi (a) hasil tes berpikir kreatif matematis; (b) hasil wawancara terhadap S27 

mengenai indikator kemampuan berpikir kreatif matematis; dan (c) hasil 

triangulasi. 

a. Analisis Hasil Tes Berpikir Kreatif Matematis S27 pada Butir Soal Nomor 

1 

Hasil pekerjaan S27 pada tes berpikir kreatif matematis butir soal 1 disajikan pada 

Gambar 4.11 berikut. 
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Gambar 4.11 Hasil Tes Berpikir Kreatif Matematis  S27 Butir Soal Nomor 1 

 

Berikut merupakan analisis tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

untuk setiap indikator kemampuan berpikir kreatif matematis S27 pada butir soal 

nomor 1. Indikator kemampuan berpikir kreatif yang dianalisis pada butir soal 

nomor 1 adalah kefasihan dan keluwesan. 

1) Kefasihan 

Cupilikan hasil tes berpikir kreatif matematis S27 mengenai indikator kefasihan 

pada butir soal nomor 1 disajikan pada Gambar 4.12 berikut. 
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Gambar 4.12 Cuplikan S27 pada Indikator Kefasihan Butir Soal Nomor 1 

 

Pada bagian a) masalah yang harus diselesaikan adalah menggambar 

sketsa enting-enting dan menentukan kemungkinan-kemungkinan ukuran yang 

dapat dibuat jika diketahui enting-enting tersebut berbentuk prisma segitiga siku-

siku dengan volume 144 cm
3
.  

Berdasarkan hasil Gambar 4.12, diperoleh informasi bahwa S27 sudah 

menuliskan hal-hal yang diketahui dari butir soal nomor 1. Namun, S27 belum 

mampu menggambarkan sketsa enting-enting yang dibuat. S27 mampu 

menyebutkan 2 kemungkinan ukuran enting-enting yang berbentuk prisma yaitu 

kemungkinan 1 dengan ukuran alas segitiga siku-siku 3 cm, 4 cm, dan 5 cm serta 

tinggi prisma 24 cm dan kemungkinan 2 dengan ukuran dengan ukuran alas 

segitiga siku-siku 6 cm, 8 cm, dan 10 cm serta tinggi prisma 6 cm. Ukuran-ukuran 

yang dibuat oleh subjek S27 tersebut bernilai benar. S27 mampu membuat 

kemungkinan ukuran enting-enting yang beragam dan benar. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa S27 memenuhi indikator kefasihan pada butir soal nomor 1.  

2) Keluwesan 

Cupilikan hasil tes berpikir kreatif matematis S27 mengenai indikator keluwesan 

pada butir soal nomor 1 disajikan pada Gambar 4.13 berikut. 
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Gambar 4.13 Cuplikan S27 pada Indikator Keluwesan Butir Soal Nomor 1 

 

Pada bagian b) masalah yang harus diselesaikan adalah memilih salah satu 

ukuran enting-enting yang telah dibuat untuk dihitung luas permukaannya dengan 

menggunakan dua cara yang berbeda. Berdasarkan gambar 4.13 diperoleh 

informasi bahwa S27 menguasai rumus luas permukaan bangun ruang prisma. 

S27 mampu menggambarkan sketsa enting-enting yang berbentuk prisma segitiga 

dengan benar. Selain itu, S27 mampu menyelesaikan masalah paba bagian b) 

dengan 2 cara yang berbeda, namun cara kedua belum diselesaikan dengan 

lengkap. Cara pertama dengan menggunakan rumus luas permukaan prisma (2 x 

luas alas) + (keliling alas x tinggi prisma). Cara kedua dengan menjumlahkan 

seluruh luas sisi prisma yang terdiri dari L.ABC + L.DEF + L.ABDE + L.ADCF 

+ L.BECF. Namun, pada cara kedua S27 belum menuliskan hasil akhir dari luas 

permukaan prisma. Hasil perkerjaan S27 menunjukkan bahwa S27 mampu 
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menggunakan dua cara yang berbeda untuk menentukan luas permukaan prisma, 

namun cara kedua yang digunakan belum tertulis secara lengkap, sehingga S27 

belum memenuhi indikator keluwesan pada soal nomor 1. 

b. Analisis Hasil Wawancara S27 pada Butir Soal Nomor 1 

Berikut merupakan analisis wawancara terhadap tingkat kemampuan 

berpikir kreatif matematis untuk setiap indikator kemampuan berpikir kreatif 

matematis S27 pada butir soal nomor 1. S27 diwawancarai mengenai indikator 

kemampuan berpikir kreatif matematis terhadap hasil tes berpikir kreatif 

matematis yang telah terlaksana. Indikator tersebut adalah kefasihan dan 

keluwesan. 

1) Kefasihan 

Berikut merupakan hasil wawancara S27 terhadap tes berpikir kreatif matematis 

mengenai indikator kefasihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : Sebelumnya apakah pernah menyelesaikan masalah seperti ini? 

S27 : Belum. 

P : Jadi baru pertama kali ya? 

S27 : Iya. 

P : Oke, kamu menggunakan ide pemikiranmu sendiri tidak ketika 

menyelesaikan masalah ini? 

S27 : Iya. 

P : Coba jelaskan maksud dari masalah ini. 

S27 : (bingung) 

P  : Coba jelaskan yang bagian 1a)? 

S27 : Tentukan…..(membaca soal). Jadi intinya kita disuruh cari ukuran-

ukuran enting-enting berbentuk prisma yang bisa kita buat bu, dan 

sudah diketahui volumenya 144 cm
3
.  

P : Mengapa kamu belum menggambar sketsa enting-entingnya? 

S27 : Sudah bu, itu kan ada gambarnya dibagian b). 

P : Mengapa kamu menggambar dibagian b pada soal kan sudah jelas 

diminta menggambar pada bagian a)? 

S27 : Iya maaf bu saya kurang jelas baca soalnya. 

P : Apakah kamu dapat menyebutkan kemungkinan ukuran-ukuran 

prisma? 

S27 : Iya bu. 
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Berdasarkan cuplikan wawancara diperoleh bahwa S27 kurang lancar 

untuk menjelaskan kembali maksud dari masalah pada soal. Ketika menjelaskan 

kembali maksud dari permasalahan, S27 harus membaca kembali soal. Namun, 

S27 dapat menjelaskan inti dari masalah yang harus diselesaikan hal ini 

ditunjukkan dengan jawaban S27 yang menyatakan bahwa inti dari soal adalah 

diminta mencari ukuran-ukuran enting-enting berbentuk prisma yang bisa dibuat 

dan sudah diketahui volumenya 144 cm
3
.  

 S27 juga menyatakan bahwa menggambarkan sketsa enting-enting yang 

dibuat pada hasil jawaban bagian b) karena kurang jelas dalam membaca soal. 

Selain itu, S27 menyebutkan dua kemungkinan ukuran enting-enting yang 

berbentuk prisma.. Kemungkinan satu dengan alas prisma segitiga siku-siku 

berukuran 3 cm, 4 cm, dan 5 cm serta tinggi prisma 24 cm dan kemungkinan dua 

dengan alas prisma segitiga siku-siku berukuran 6 cm, 8 cm, dan 10 cm serta 

tinggi prisma 6 cm. S27 mampu menyebutkan beragam kemungkinan ukuran-

ukuran bangun ruang prisma dengan benar, maka didapat S27 memenuhi 

kefasihan dan memenuhi kriteria keaslian dikarenakan S27 mengerjakan soal tes 

kemampuan berpikir kreatif matematis dengan pemikirannya sendiri. 

P : Berapa kemungkinan ukuran yang kamu sebutkan? 

S27 : Saya menyebutkan dua kemungkinan ukuran bu. 

P : Coba jelaskan. 

S27 : Iya untuk kemungkinan satu ukuran alas prisma 3 cm, 4 cm, dan 5cm 

dan tinggi prisma 24 cm, selanjutnya untuk kemungkinan dua ukuran 

alas prisma 6 cm, 8 cm, dan 10 cm dan tinggi prisma 6 cm. 

P : Apakah kamu yakin ukuran yang kamu buat itu benar? 

S27 : Ehmmm yakin. 

P : Apakah itu ukuran segitiga siku-siku? 

S27 : Iya bu. 
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2) Keluwesan 

Berikut merupakan hasil wawancara S27 terhadap tes berpikir kreatif matematis 

mengenai indikator keluwesan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Berdasarkan cuplikan wawancara diperoleh informasi S27 menyatakan 

bahwa belum menuliskan cara kedua yang digunakan untuk menentukan luas 

permukaan enting-enting dengan lengkap. S27 diberi kesempatan untuk 

melengkapi cara kedua yang digunakan untuk menentukan luas permukan prisma. 

Hasil pekerjaan S27 mengenai indikator keluwesan pada kegiatan wawancara 

disajikan pada Gambar 4.14 berikut. 

.P : Coba perhatikan hasil jawabanmu,mengapa pada cara kedua kamu 

belum menuliskan secara lengkap? 

S27  : Iya bu saya terburu-buru, boleh saya lengkapi bu? 

P : Iya silahkan dilengkapi dulu  

 (beberapa menit mengerjakan) 

P : Apakah kedua cara yang kamu gunakan itu berbeda? 

S27 : Iya berbeda bu. 

P : Coba kamu jelaskan. 

S27 : Iya yang pertama saya menggunakan rumus luas permukaan prisma 

yang sudah diajarkan, terus yang kedua saya menjumlahkan luas sisi-

sisi prismanya bu. 

P : Untuk cara yang pertama rumus luas permukaan prismanya 

bagaimana?  

S27 :Ehmmm 2 x luas alas + keliling alas x tinggi prisma. 

P : Nah untuk cara yang kedua luas sisi prisma yang dimaksud itu apa 

saja? 

S27 :Ya ada 2 luas segitiga, L. ABC + L. DEF terus 3 luas persegi panjang, 

L. ABCD + L. ADCF + L. BECF. 

P : Apakah dengan dua cara yang kamu gunakan itu luas permukaan yang 

ditemukan sama? 

S27 : Iya sama harusnya sama
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Gambar 4.14 Perbaikan S27 pada Indikator Keluwesan Butir Soal Nomor 

1 

 

Berdasarkan Gambar 4.14, S27 mampu melengkapi cara kedua yang 

digunakan dan hasil jawaban bernilai benar. S27 juga menyatakan bahwa kedua 

cara yang digunakan berbeda dan hasil luas permukaan yang ditemukan bernilai 

sama. Cara yang pertama menggunakan rumus luas permukaan prisma dengan 

hasil luas permukaan prisma 300 cm
2
. Cara yang kedua menjumlahkan seluruh 

luas sisi prisma yang terdiri dari 2 luas segitiga dan 3 luas persegi panjang dengan 

hasil luas permukaan prisma 300 cm
2
. S27 mampu menyelesaikan masalah pada 

bagian b) dengan berbagai cara atau metode yang berbeda dengan tepat, maka S27 

memenuhi komponen keluwesan.  

c. Triangulasi Hasil Tes Berpikir Kreatif Matematis dan Wawancara S27 

pada Butir Soal 1 

Berikut merupakan hasil triangulasi analisis hasil tes berpikir kreatif 

matematis dan wawancara terhadap tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

untuk indikator kemampuan berpikir kreatif matematis S27 pada butir soal 1. 

Indikator kemampuan berpikir kreatif matematis pada butir soal 1 adalah 

kefasihan dan keluwesan. 

Pada saat tes berpikir kreatif matematis S27 menuliskan hal-hal yang 

diketahui dengan lengkap. S27 mampu dalam membuat beragam kemungkinan 
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ukuran enting-enting yang berbentuk prisma, namun S27 belum menyelesaikan 

masalah mengggunakan banyak cara (fleksibel) dengan  tepat. Pada saat 

wawancara S27 dapat menjelaskan dua kemungkinan ukuran enting-enting yang 

telah dibuat dengan lancar. Selanjutnya S27 juga mampu memperbaiki cara kedua 

yang digunakan dalam menentukan luas permukaan prisma dengan benar 

sehingga S27 mampu menggunakan dua cara yang berbeda dengan tepat.  

Berdasarkan hasil analisis tes berpikir kreatif matematis dan wawancara 

mengenai indikator kefasihan dan keluwesan pada butir soal nomor 1 diperoleh 

bahwa S27 memenuhi dua indikator kemampuan berpikir kreatif matematis 

kefasihan dan keluwesan. 

2. Analisis Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis S27 pada Butir 

Soal 2 

Berikut disajikan analisis tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

S27 pada butir soal 2 pada tes berpikir kreatif matematis. Analisis tersebut 

meliputi (a) hasil tes berpikir kreatif matematis; (b) hasil wawancara terhadap S27 

mengenai indikator kemampuan berpikir kreatif matematis; dan (c) hasil 

triangulasi. 

a. Analisis Hasil Tes  Berpikir Kreatif Matematis S27 pada Butir Soal 

Nomor 2 

Hasil pekerjaan S27 pada tes berpikir kreatif matematis butir soal 2 disajikan pada 

Gambar 4.15 berikut. 
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Gambar 4.15 Hasil Tes Berpikir Kreatif Matematis S27 Butir Soal Nomor 2 

 

Berikut merupakan analisis tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

untuk setiap indikator kemampuan berpikir kreatif matematis S27 pada butir soal 

nomor 2. Indikator kemampuan berpikir kreatif yang dianalisis pada butir soal 

nomor 2 adalah keluwesan dan kebaruan. 

1) Keluwesan 

Cupilikan hasil tes berpikir kreatif matematis S27 mengenai indikator keluwesan 

pada butir soal nomor 2 disajikan pada Gambar 4.16 berikut. 
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Gambar 4.16 Cuplikan S27 pada Indikator Keluwesan Butir Soal Nomor 2 

Masalah yang harus diselesaikan S27 adalah menentukan volume kolam 

renang berukuran panjang 30 m dan lebar 10, kedalaman kolam pada bagian 

dangkal 1 m dan terus melandai hingga bagian yang paling dalam 4 m. 

Selanjutnya, volume kolam dihitung kembali menggunakan cara yang berbeda.  

Berdasarkan hasil Gambar 4.16, diperoleh informasi bahwa S27 

menguasai rumus-rumus volume bangun ruang. S27 dapat menyelesaikan masalah 

dengan dua cara yang berbeda, namun masih terdapat kesalahan hasil akhir pada 

bagian c).  Pada bagian b) S27 menggunakan rumus volume prisma yaitu luas alas 

x tinggi prisma. Sedangkan pada bagian c) S27 menggunakan garis bantu yang 

membagi gambar prisma menjadi dua bangun yaitu balok dan limas segitiga, 

sehingga volume prisma didapat dengan menjumlahkan volume balok dan volume 

limas segitiga, namun volume yang ditemukan S27 bernilai salah. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa S27 belum memenuhi indikator keluwesan pada nomor 2.  

2) Kebaruan 

Cuplikan hasil tes berpikir kreatif matematis S27 mengenai indikator kebaruan 

pada butir soal nomor 2 disajikan pada Gambar 4.17 berikut. 

 

 
Gambar 4.17 Cuplikan S27 pada Indikator Kebaruan Butir Soal Nomor 2 



106 
 

 
 

Berdasarkan hasil Gambar 4.17, diperoleh informasi bahwa S27 hanya 

menggunakan cara penyelesaian yang biasa atau tidak baru. Cara yang digunakan 

S27 adalah rumus volume balok dan rumus volume prisma. Rumus tersebut sudah 

diajarkan dikelas dan biasa digunakan oleh banyak siswa pada umumnya. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa S27 belum memenuhi indikator kebaruan pada butir 

soal 2.  

b. Analisis Hasil Wawancara S27 pada Butir Soal Nomor 2 

Berikut merupakan analisis wawancara terhadap tingkat kemampuan 

berpikir kreatif matematis untuk setiap indikator kemampuan berpikir kreatif 

matematis S27 pada butir soal nomor 2. S27 diwawancarai mengenai indikator 

kemampuan berpikir kreatif matematis terhadap hasil tes berpikir kreatif 

matematis yang telah terlaksana. Indikator tersebut adalah keluwesan dan 

kebaruan. 

1) Keluwesan 

Berikut merupakan hasil wawancara S27 terhadap tes berpikir kreatif matematis 

mengenai indikator keluwesan. 

 

 

 

 

 

 

 

P : Sekarang coba perhatikan soal 2a), apakah kamu sudah menghitung 

volume kolam? 

S27 : Sudah bu. 

P : Coba jelaskan cara yang kamu gunakan. 

S27 : Iya itukan kalau digambar bentuknya jadi bangun prisma jadi saya 

menggunakan rumus volume prisma yaitu luas alas x tinggi prismanya. 

P : Apakah kamu yakin jawabanmu itu sudah benar? 

S27 : Insyaallah yakin bu.  

P : Sekarang perhatikan soal 2b), bagaimana maksud dari soal 2b)? 

S27 : Itu disuruh cari volume kolam namun caranya harus beda dengan 

yang 2a) 

P : Nah untuk 2b) bagaimana cara digunakan untuk menentukan volume 

kolam? 

S27 : Saya menggunakan garis bantu, terus saya bagi gambarnya jadi 2 

bangun yaitu balok dan prisma segitiga. Setelah itu saya mencari 

volume balok dan volume prisma segitiga, selanjutnya volume kedua 

bangun saya jumlahkan. 
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Berdasarkan cuplikan wawancara diperoleh bahwa S27 dapat menjelaskan 

cara yang digunakan untuk menentukan volume kolam renang dengan lancar. Hal 

ini ditunjukkan dengan jawaban S7 yang menyatakan bahwa sketsa gambar yang 

terbentuk adalah bangun prisma, sehingga volume prisma dapat ditentukan 

dengan rumus volume prisma yaitu luas alas x tinggi prisma. S27 mampu 

menentukan volume prisma dengan dua cara yang berbeda, namun salah satu hasil 

volume yang ditulis S27 bernilai salah. Cara yang pertama menggunakan rumus 

volume prisma dengan volume prisma 750 cm
3
. Cara yang kedua menggunanakan 

garis bantu untuk membagi bangun prisma menjadi 2 bangun yaitu bangun balok 

dan bangun prisma segitiga. Selanjutnya, S27 menjumlahkan volume balok dan 

volume prisma segitiga tersebut dan volume yang dituliskan 700 cm
3
. S27 

menyatakan bahwa hasil volume yang ditulis dengan menggunakan kedua cara 

tersebut sama yaitu 750 cm
3.

 Sehingga diperoleh bahwa S27 dapat menyelesaikan 

masalah pada soal 2 dengan berbagai cara atau metode yang berbeda dengan tepat, 

maka S27 memenuhi komponen keluwesan.  

P : Coba perhatikan lagi jawaban kamu pada bagian a) dan bagian b), 

mengapa volume yang kamu temukan berbeda? 

S27 : Sama kok bu. 

P : Coba dilihat lagi pada bagian a) kamu menuliskan 750 m
3
, mengapa 

pada bagian b) kamu menuliskan 700 m
3
? 

S27  : Ohh iya bu maaf saya salah tulis yang benar itu 300 + 450 = 750 m
3
 

P : Apakah cara yang kamu gunakan dalam menentukan volume kolam 

itu berbeda? 

S27  : Iya beda bu, yang satu langsung pakai rumus volume prisma terus 

yang kedua pakai volume balok ditambah volume prisma segitiga. 

P : Apakah dengan dua cara yang kamu gunakan itu volume kolam yang 

ditemukan sama? 

S27 : Iya sama bu. 

 



108 
 

 
 

2) Kebaruan 

Berikut merupakan hasil wawancara subjek S27 terhadap tes berpikir kreatif 

matematis mengenai indikator kebaruan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan cuplikan wawancara diperoleh informasi bahwa S27 

menyatkan bahwa menggunakan rumus volume prisma dan volume balok dalam 

menentukan volume kolam renang. S27 mampu menyebutkan cara yang lain 

dalam menentukan volume kolam. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban S27 yang 

menyatakan bahwa dengan melihat sketsa gambar yang dibuat dapat ditari garis 

bantu ke bawah sehingga menghasilkan gambar baru yang berupa bangun balok. 

Hasil pekerjaan S27 mengenai indikator kebaruan pada kegiatan wawancara 

disajikan pada Gambar 4.18 berikut. 

P : Apakah kamu yakin dengan hasil pekerjaanmu? 

S27 : Iya, bu yakin. 

P : Konsep apa yang kamu gunakan untuk menyelesaikan soal? 

S27 : Ya konsep volume bangun prisma dan volume balok bu.  

P : Apakah kamu punya ide lain selain jawaban kamu? 

S27 : Gimana ya bu bingung. 

P : Apakah kamu dapat menyelesaikan dengan cara lain diluar yang 

sudah kamu pelajari di kelas? 

S27 : Maksudnya bagaimana bu? 

P : Cara yang lain, jawaban yang berbeda dari jawaban kamu ini? 

S27 : Ehmm gimana ya bu kalau dilihat dari gambarnya, misal ditarik garis 

bantu kebawah itu jadi bangun balok. (terdiam sejenak sambil 

memperhatikan jawaban) 

P : Coba dituliskan saja. (sambil menyodorkan kertas coretan dan 

bolpoin) 

 ( beberapa menit mengerjakan) 

P : Coba jelaskan jawabanmu. 

S27 : Itu gambarnya kalau ditarik garis bantu kan jadi bangun balok, terus 

volume kolamnya bisa dicari dari volume balok BCIJ. EFGH dikurangi 

dengan volume prisma segitiga ABI. CDJ 

P : Apakah cara yang kamu gunakan itu cara yang baru? 

S27 : Sepertinya iya bu, itukan saya menggunakan garis bantu, jadi bangun 

balok. 
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Gambar 4.18 Perbaikan S27 pada Indikator Kebaruan Butir Soal Nomor 2 

 

Berdasarkan Gambar 4.18, S27 menemukan satu cara yang baru yaitu 

dengan menarik garis bantu pada bangun prisma sehingga menjadi bangun ruang 

baru yaitu bangun balok dan hasil jawaban S27 bernilai benar. Sehingga S27 

memenuhi indikator kebaruan karena bisa menyelesaikan masalah pada butir soal 

nomor 2 dengan cara yang berbeda dari umumnya.  

c. Triangulasi Hasil Tes Berpikir Kreatif Matematis dan Wawancara S27 

pada Butir Soal 2 

Berikut merupakan hasil triangulasi analisis hasil tes berpikir kreatif 

matematis dan wawancara terhadap tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

untuk indikator kemampuan berpikir kreatif matematis S27 pada butir soal 2. 

Indikator kemampuan berpikir kreatif matematis pada butir soal 2 adalah 

keluwesan dan kebaruan. 

Pada saat tes berpikir kreatif matematis S27 menuliskan hal-hal yang 

diketahui dengan lengkap. Namun, S27 belum dapat menyelesaikan masalah 

dengan banyak cara (fleksibel), selanjutnya dalam menyelesaikan permasalahan 
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S27 masih menggunakan cara biasa  atau umumnya banyak siswa yang 

menggunakan cara tersebut. Pada saat wawancara S27 dapat menjelaskan dua cara 

yang digunakan untuk menentukan volume kolam dengan benar. S27 juga mampu 

menemukan cara lain yang tidak biasa atau baru.   

Berdasarkan hasil analisis tes berpikir kreatif matematis dan wawancara 

mengenai indikator keluwesan dan kebaruan pada butir soal nomor 2 diperoleh 

bahwa S27 memenuhi semua indikator kemampuan berpikir kreatif matematis 

keluwesan dan kebaruan. 

3. Simpulan Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis S27 

Berdasarkan analisis hasil tes berpikir kreatif matematis pada butir soal 

nomor 1 dan 2, S27 hanya memenuhi satu indikator kemampuan berpikir kreatif 

matematis yaitu kefasihan. Dengan demikian, S27 diduga termasuk dalam 

kelompok Tingkat 1 (kurang kreatif). Setelah dilakukan triangulasi dengan hasil 

wawancara menyimpulkan bahwa S27 memenuhi semua indikator kemampuan 

berpikir kreatif matematis sehingga memenuhi Tingkat 4 atau tergolong siswa 

yang sangat kreatif. 

Tabel 4. 11 Hasil Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis S27 

Tingkat Kemampuan 

Berpikir Kreatif Matematis 
Kefasihan Keluwesan Kebaruan 

Tingkat 4 

(Sangat Kreatif) 
√ √ √ 

 

4.1.6.2 Analisis Kemampuan Berpiki Kreatif Matematis dengan Kategori 

Kemandirian Belajar Sedang. 

Bagian ini akan menunjukkan analisis kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa dengan kategori kemandirian belajar sedang kelas VIII A SMP 
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Negeri 2 Muntilan. Berdasarkan sumber data yang ada pada Tabel 4.6, dipilih 

masing-masing 2 siswa pada kategori kemandirian belajar tinggi. Subjek 

penelitian terpilih siswa dengan kategori kemandirian belajar tinggi tersaji pada 

Tabel 4.7 yaitu siswa dengan kode subjek S10 dan siswa dengan kode subjek S26. 

Tes berpikir kreatif matematis dalam pemecahan masalah dan wawancara telah 

diselesaikan oleh S10 dan S26 dianalisis dengan memperhatikan 3 kriteria yaitu 

kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan. Berikut ini analisis S10 dan S26 terhadap 

hasil tes berpikir kreatif matematis dan wawancara. 

4.1.6.2.1 Analisis Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Subjek 

Penelitian S10 

Pada bagian ini diuraikan proses analisis tingkat kemampuan berpikir 

kreatif matematis S10 pada hasil tes berpikir kreatif matematis dan wawancara. 

Hasil tes berpikir kreatif matematis dan wawancara dijadikan acuan untuk 

mengelompokkan siswa ke dalam tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

yang nantinya akan diambil kesimpulan secara triangulasi.  

Banyaknya butir soal pada tes berpikir kreatif matematis ada 5 butir soal. 

Butir soal yang akan dianalisis adalah 2 butir soal dengan alasan sebagai berikut. 

(1) Butir soal nomor 1 tidak diselesaikan sehingga kurang dalam pencapaian 

indikator keluwesan yang berakibat pada proses penilaian tes berpikir 

kreatif matematis. 

(2) Butir soal nomor 2 diselesaikan dengan benar sesuai dengan kunci 

jawaban yang dibuat peneliti. 
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(3) Butir soal nomor 3 tidak diselesaikan sehingga kurang dalam pencapaian 

indikator kfasihan dan kebaruan yang berakibat pada proses penilaian tes 

berpikir kreatif matematis. 

(4) Butir soal nomor 4 diselesaikan dengan benar sesuai dengan kunci 

jawaban yang dibuat peneliti. 

(5) Butir soal 5 tidak dikerjakan. 

Berdasarkan alasan di atas disimpulkan butir soal yang dianalisis pada S10 

adalah butir soal nomor 1 dan 3. Butir soal nomor 1 memuat indikator kefasihan 

dan keluwesan dan butir soal 3 memuat indikator kefasihan dan kebaruan. Dengan 

demikian butir soal 1 dan 3 sudah memuat ketiga indikator kemampuan berpikir 

kreatif matematis kefasihan, keluwesan, dan kebaruan. 

1. Analisis Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis S10 pada Butir 

Soal 1 

Berikut disajikan analisis tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

subjek S10 pada butir soal 1 pada tes berpikir kretif matematis. Analisis tersebut 

meliputi (a) hasil tes berpikir kreatif matematis; (b) hasil wawancara terhadap 

subjek S10 mengenai indikator kemampuan berpikir kreatif matematis; dan (c) 

hasil triangulasi. 

a. Analisis Hasil Tes Berpikir Kreatif Matematis S10 pada Butir Soal Nomor 

1 

Hasil pekerjaan S10 pada tes berpikir kreatif matematis butir soal 1 disajikan pada 

Gambar 4.19 berikut. 
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Gambar 4.19 Hasil Tes Berpikir Kreatif Matematis S10 Butir Soal Nomor 1 

 

Berikut merupakan analisis tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis untuk 

setiap indikator kemampuan berpikir kreatif matematis S10 pada butir soal nomor 

1. Indikator kemampuan berpikir kreatif yang dianalisis pada butir soal nomor 1 

adalah kefasihan dan keluwesan. 

1) Kefasihan 

Cuplikan hasil tes berpikir kreatif matematis S10 mengenai indikator kefasihan 

pada butir soal nomor 1 disajikan pada Gambar 4.20 berikut. 

 
Gambar 4.20 Cuplikan S10 pada Indikator Kefasihan Butir Soal Nomor 1 
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Pada bagian a) masalah yang harus diselesaikan adalah menggambar 

sketsa enting-enting dan menentukan kemungkinan-kemungkinan ukuran yang 

dapat dibuat jika diketahui enting-enting tersebut berbentuk prisma segitiga siku-

siku dengan volume 144 cm
3
.  

Berdasarkan hasil Gambar 4.20, diperoleh informasi bahwa S10 sudah 

menuliskan hal-hal yang diketahui dari butir soal nomor 1. S10 hanya mampu 

menyebutkan satu kemungkinan ukuran enting-enting yang dapat dibuat dan 

jawaban bernilai benar. Ukuran enting-enting yang ditemukan S10 yaitu enting-

enting dengan ukuran alas segitiga siku-siku 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. S10 

menggunakan rumus volume prisma untuk menentukan tinggi prisma. Tinggi 

prisma yang ditemukan S10 adalah 24 cm. Selain itu, S10 mampu 

menggambarkan sketsa enting-enting yang dibuat. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa S10 belum memenuhi indikator kefasihan pada butir soal nomor 1.  

2) Keluwesan 

Cupilikan hasil tes berpikir kreatif matematis yang telah terlaksana S10 mengenai 

indikator keluwesan pada butir soal nomor 1 disajikan pada Gambar 4.21 berikut. 

 
Gambar 4.21 Cuplikan S10 pada Indikator Keluwesan Butir Soal Nomor 1 

 

Pada bagian b) masalah yang harus diselesaikan adalah memilih salah satu 

ukuran enting-enting yang telah dibuat untuk dihitung luas permukaannya dengan 

menggunakan dua cara yang berbeda. Berdasarkan hasil Gambar 4.21 diperoleh 
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informasi bahwa S10 mampu menyelesaikan masalah dengan dua cara 

penyelesaian dalam menentukan luas permukaan prisma. Namun, salah satu cara 

yang digunakan belum tepat. Cara pertama, S10 menggunakan rumus luas 

permukaan prisma yaitu (2 x luas alas) + (keliling alas x tinggi prisma). Pada cara 

kedua S10 menjumlahkan seluruh luas sisi prisma yang sudah dibuat, namun hasil 

jawaban S10 belum lengkap. Dengan demikian, S10 belum memenuhi indikator 

keluwesan pada butir soal 1.  

b. Analisis Hasil Wawancara S10 pada Butir Soal Nomor 1 

Berikut merupakan analisis wawancara terhadap tingkat kemampuan 

berpikir kreatif matematis untuk setiap indikator kemampuan berpikir kreatif 

matematis S10 pada butir soal nomor 1. S10 diwawancarai mengenai indikator 

kemampuan berpikir kreatif matematis terhadap hasil tes berpikir kreatif 

matematis. Indikator tersebut adalah kefasihan dan keluwesan. 

1) Kefasihan 

Berikut merupakan hasil wawancara S10 terhadap tes berpikir kreatif matematis 

mengenai indikator kefasihan. 

 

 

 

 

 

 

 

P : Apakah kamu pernah menyelesaikan masalah seperti ini? 

S10 : Apa? (kurang jelas) 

P : Menyelesaiakan soal seperti ini? 

S10 : Belum sih. 

P : Apakah kamu yakin? 

S10 : Iya, yakin. 

P : Apakah kamu mengerjakannya sendiri? Hasil pemikiran sendiri? 

S10 : Iya sendiri bu. 

P : Sekarang coba jelaskan maksud dari soal nomor 1a)? 

S10 : Itu menyebutkan ukuran-ukuran bangun prismanya bu. Jika diketahui 

volume prisma 144 cm
3
. 

P : Apakah kamu sudah menyebutkan kemungkinan ukurannya? 

S10 : Sudah. 

P : Berapa kemungkinan yang kamu sebutkan? 

S10 : Satu kemungkinan bu. 
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Berdasarkan cuplikan wawancara diperoleh bahwa S10 dapat menjelaskan 

kembali maksud dari masalah pada soal. Hal ini ditunjukkkan dengan jawaban 

S10 yang menyatakan bahwa masalah yang harus diselesaikan adalah 

menyebutkan ukuran-ukuran prisma jika diketahui volume prisma 144 cm
3
. S10 

menyatakan hanya menuliskan satu kemungkinan ukuran karena keterbatasan 

waktu. Ukuran pertama yang dibuat S10 adalah prisma dengan alas segitiga siku-

siku 3 cm, 4 cm, dan 5 cm dengan tinggi prisma 24 cm. S10 mampu menyebutkan 

kemungkinan ukuran enting-enting yang lain dan hasil jawaban bernilai benar. 

Hasil pekerjaan S10 mengenai indikator kefasihan pada kegiatan wawancara 

disajikan pada Gambar 4.22 berikut. 

 
Gambar 4.22 Perbaikan S10 pada Indikator Kefasihan Butir Soal Nomor 1 

P : Mengapa kamu hanya menyebutkan satu kemungkinan? 

S10 : Waktu itu belum kepikiran bu dan waktunya kurang. 

P : Coba jelaskan jawabanmu. 

S10 : Ya pertama saya cari ukuran alasnya, kan alasnya segitiga siku-siku 

jadi ukurannya bisa 3 cm, 4 cm, 5 cm, setelah itu saya cari tinggi 

prismanya pakai rumus volume prisma dan tingginya 24 cm. 

P : Apakah kamu yakin jawaban itu sudah benar? 

S10 : Sepertinya sih benar. 

P : Apakah ada kemungkinan ukuran yang lain? 

S10 : Sepertinya ada bu. 

P : Sekarang coba sebutkan kemungkinan yang lain? 

S10 : Ya, berarti bisa ukuran alasnya itu 6 cm, 8 cm, dan 10 cm karena 

alasnya segitiga siku-siku, terus untuk tingginya harus dihitung dulu bu. 

P : Oke, sekarang coba dikerjakan. 

S10 : Baik bu. 

 ( beberapa menit mengerjakan) 

P :Coba jelaskan jawabanmu. 

S10 : Iya setelah dihitung dengan rumus volume prisma tingginya ketemu 6 

cm. 
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Berdasarkan Gambar 4.22 S10 mampu menuliskan hasil kemungkinan 

kedua . Ukuran kedua yang dibuat S10 dua kali lebih besar dari ukuran yang 

dibuat sebelumya, yaitu alas prisma berukuran 6 cm, 8 cm dan 10 cm dengan 

tinggi prisma 24 cm. Hal tersebut menunjukkan bahwa S10 dapat menyebutkan 

beragam kemungkinan ukuran-ukuran bangun ruang prisma dengan benar, maka 

didapat S10 memenuhi kefasihan dan memenuhi kriteria keaslian dikarenakan 

S10 mengerjakan soal tes kemampuan berpikir kreatif matematis dengan 

pemikiriannya sendiri. 

2) Keluwesan 

Berikut merupakan hasil wawancara S10 terhadap tes berpikir kreatif matematis 

mengenai indikator keluwesan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : Coba perhatikan soal 1b), berapa cara yang kamu gunakan untuk 

menyelesaikan masalah itu? 

S10 : Dua cara. 

P : Coba jelaskan bagaimana cara yang kamu gunakan? 

S10 : Cara satu saya pakai rumus luas permukaan prisma yang sudah 

diajarkan kemarin bu, terus cara dua saya menjumlahkan luas segitiga 

sama persegi panjang, tapi untuk cara kedua itu belum selesai bu. 

P : Apakah kamu yakin cara satu yang kamu gunakan itu sudah benar? 

S10 : Iya bu benar, rumus yang saya tulis sudah benar. 

P : Untuk cara dua, mengapa belum tertulis lengkap? 

S10 : Iya kemarin waktunya habis bu. 

P  : Coba sekarang dilengkapi. 

S10 : Iya bu 

 (beberapa menit mengerjakan) 

P : Sekarang coba jelaskan cara yang kamu gunakan. 

S10 : Jadi saya menjumlakan semua luas sisi prismanya bu, dan luas 

permukaannya sama dengan menggunakan cara yang pertama tadi. 

P : Apakah kamu yakin dua cara itu berbeda? 

S10 : Iya berbeda bu. 
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Berdasarkan cuplikan wawancara diperoleh bahwa S10 menyatakan 

mampu menjelaskan maksud dan cara penyelesaian yang dilakukan untuk 

menentukan luas permukaan prisma. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban S10 

yang menyatakan bahwa menggunakan dua cara untuk menentukan luas 

permukaan prisma. Cara yang pertama menggunakan rumus luas permukaan 

prisma (2 x luas alas) + (keliling alas x tinggi prisma). Cara yang kedua S10 

menjumlahkan seluruh luas permukaan prisma, namun S10 belum menuliskan 

dengan lengkap. S10 diberi kesempatan untuk memperbaiki hasil jawabannya dan 

hasil perbaikan bernilai benar. Hasil pekerjaan S10 mengenai indikator keluwesan 

pada kegiatan wawancara disajikan pada Gambar 4.23 berikut. 

 
Gambar 4.23 Perbaikan S10 pada Indikator Keluwesan Butir Soal Nomor 

1 

 

Berdasarkan Gambar 4.23, S10 dapat memperbaiki cara yang kedua yaitu 

dengan menjumlahkan seluruh luas sisi prisma yang terdiri dari L.ABC + L.DEF 

+ L.ABDE + L.ADCF + L.BECF. S10 dapat menyelesaikan masalah pada soal 

1b) dengan berbagai cara atau metode yang berbeda dengan tepat, maka S10 

memenuhi komponen keluwesan pada butir soal nomor 1. 

c. Triangulasi Hasil Tes Berpikir Kreatif Matematis dan Wawancara S10 

pada Butir Soal 1 

Berikut merupakan hasil triangulasi analisis hasil tes berpikir kreatif 

matematis dan wawancara terhadap tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 
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untuk indikator kemampuan berpikir kreatif matematis S10 pada butir soal 1. 

Indikator kemampuan berpikir kreatif matematis pada butir soal 1 adalah 

kefasihan dan keluwesan. 

Pada saat tes berpikir kreatif matematis S10 menuliskan hal-hal yang 

diketahui dengan lengkap, namun S10 belum mampu dalam membuat beragam 

kemungkinan ukuran enting-enting yang berbentuk prisma, S10 juga belum 

mampu menyelesaikan masalah dengan banyak cara (fleksibel), karena terdapat 

kesalahan pada salah satu cara yang digunakan. Pada saat wawancara S10 diberi 

kesempatan untuk memperbaiki jawabannya dan hasil jawaban bernilai benar. S10 

mampu menemukan kemungkinan ukuran bangun prisma yang beragam dan 

benar. Selanjutnya S10 mampu menyelesaikan masalah pada butir soal 1 dengan 

dua cara yang berbeda. 

Berdasarkan hasil analisis tes berpikir kreatif matematis dan wawancara 

mengenai indikator kefasihan dan keluwesan pada butir soal nomor 1 diperoleh 

bahwa S10 memenuhi dua indikator kemampuan berpikir kreatif matematis 

kefasihan dan keluwesan. 

2. Analisis Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis S10 pada Butir 

Soal 3 

Berikut disajikan analisis tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

S10 pada butir soal 3 pada tes berpikir kreatif matematis. Analisis tersebut 

meliputi (a) hasil tes berpikir kreatif matematis; (b) hasil wawancara terhadap 

subjek 10 mengenai indikator kemampuan berpikir kreatif matematis; dan (c) 

hasil triangulasi. 
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a. Analisis Hasil Tes Berpikir Kreatif Matematis S10 pada Butir Soal Nomor 

3 

Hasil pekerjaan S10 pada tes berpikir kreatif matematis butir soal 3 disajikan pada 

Gambar 4.24 berikut. 

 

 
Gambar 4.24 Hasil Tes Berpikir Kreatif Matematis S10 Butir Soal Nomor 3 

 

Berikut merupakan analisis tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

untuk setiap indikator kemampuan berpikir kreatif matematis S10 pada butir soal 

nomor 3. Indikator kemampuan berpikir kreatif yang dianalisis pada butir soal 

nomor 3 adalah kefasihan dan kebaruan. 

1) Kefasihan 

Cuplikan hasil tes berpikir kreatif matematis S10 mengenai indikator kefasihan 

pada butir soal nomor 1 disajikan pada Gambar 4.25 berikut. 



121 
 

 
 

 
Gambar 4.25 Cuplikan S10 pada Indikator Kefasihan Butir Soal Nomor 3 

 

Masalah yang harus diselesaikan oleh S10 adalah menggambar bangun 

ruang lain yang volumenya sama dengan volume limas  segiempat T. ABCD 

dengan panjang alas 12 cm, lebar 6 cm, dan tinggi limas 9 cm.  

Berdasarkan hasil Gambar 4.25, diperoleh informasi bahwa pada bagian a) 

S10 hanya menghitung volume bangun limas T. ABCD yang telah ditentukan 

pada soal. Volume limas T. ABCD yang ditentukan oleh S10 adalah 216 cm
3
. 

Selanjutnya S10 hanya mampu menggambarkan satu bangun ruang lain yang 

volume sama dengan bangun limas serta menentukan ukuran-ukurannya dengan 

benar. S10 menggambarkan satu bangun kubus dengan ukuran sisi 6 cm dan 

volume kubus 216 cm
3
. Hal tersebut menunjukkan bahwa S10 belum memenuhi 

indikator kefasihan pada butir soal nomor 1. 

2) Kebaruan 

Cuplikan hasil tes berpikir kreatif matematis S10 mengenai indikator kebaruan 

pada butir soal nomor 3 disajikan pada Gambar 4.26 berikut. 

 
Gambar 4.26 Cuplikan S10 pada Indikator Kebaruan Butir Soal Nomor 3 
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Berdasarkan hasil Gambar 4.26 diperoleh informasi bahwa S10 hanya 

mampu menggambarkan satu bangun ruang lain dan menentukan ukuran-

ukurannya dengan benar. Bangun ruang yang digambar S10 adalah kubus dengan 

ukuran sisi 6 cm. Namun, S10 belum mampu menggambarkan bangun ruang lain 

yang tidak ”biasa” dipelajari di kelas, misalkan gabungan dari beberapa bangun 

ruang, bangun ruang tak beraturan, atau bangun lain yang tidak mempunyai nama 

khusus. Dengan demikian, S10 belum memenuhi indikator kebaruan  pada butir 

soal 3.  

b. Analisis Hasil Wawancara S10 pada Butir Soal Nomor 3 

Berikut merupakan analisis wawancara terhadap tingkat kemampuan 

berpikir kreatif matematis untuk setiap indikator kemampuan berpikir kreatif 

matematis S10 pada butir soal nomor 3. S10 diwawancarai mengenai indikator 

kemampuan berpikir kreatif matematis terhadap hasil tes berpikir kreatif 

matematis yang telah terlaksana. Indikator tersebut adalah kefasihan dan 

kebaruan. 

1) Kefasihan 

Berikut merupakan hasil wawancara S10 terhadap tes berpikir kreatif matematis 

mengenai indikator kefasihan. 

 

 

 

 

 

P : Untuk soal 3, apakah kamu pernah mengerjakan soal seperti ini? 

S10 : Belum. 

P : Apakah kamu mengerjakan soal 3 dengan ide kamu sendiri? 

S10 : Iya. 

P : Bagaimana maksud dari soal 3? 

S10 : Bingung bu. 

P : Coba diperhatikan lagi soalnya. 

S10 : Ehmm, kita suruh gambar bangun lain yang volumenya harus sama 

seperti limas T. ABCD ya bu? 

P : Iya, apakah sekarang sudah mengerti dengan maksud soal? 

S10 : Sudah bu. 
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Berdasarkan cuplikan wawancara diperoleh bahwa S10 dapat menjelaskan 

kembali maksud dari masalah pada soal dan hasil jawabannya. Hal ini ditunjukkan 

dengan jawaban S10 yang menyatakan bahwa masalah yang harus diselesaikan 

adalah diminta menggambarkan bangun ruang lain yang volumenya sama dengan 

limas T. ABCD. S10 menyatakan hanya menggambarkan satu bangun ruang yang 

volumenya sama dengan bangun limas T. ABCD, yaitu kubus dengan ukuran sisi 

6 cm. Namun, ketika diminta untuk menggambarkan bangun ruang lain, S10 dapat 

menggambarkan satu bangun ruang lain yang memiliki volume yang sama dengan 

volume limas T. ABCD. Hasil pekerjaan S10 mengenai indikator kefasihan pada 

kegiatan wawancara disajikan pada Gambar 4.27 berikut. 

 
Gambar 4.27 Perbaikan S10 pada Indikator Kefasihan Butir Soal Nomor 3 

P : Sekarang coba lihat hasil pekerjaanmu, mengapa kamu hanya 

menggambarkan satu bangun ruang? 

S10 : Iya bu saya kurang jelas sama soalnya, saya kira cukup menggambar 

satu saja. 

P : Bangun apa yang kamu gambar? 

S10 : Kubus bu. 

P : Berapa ukuran sisinya? 

S10 : 6 cm. 

P : Apakah volume kubus yang kamu gambar volume sama dengan 

volume limas? 

S10 : Iya sama 216 cm
3 

P : Apakah ada bangun ruang lain yang volumenya sama? 

S10 : Apa ya bu? (bingung). Sepertinya sih ada. 

P : Bangun ruang apa? 

S10 : Balok mungkin bu. 

P : Coba gambarkan. 

( beberapa menit mengerjakan) 

P : Apakah kamu yakin bangun balok yang kamu gambar itu benar? 

S10 : Iya bu benar, volumenya sama dengan volume limas. 
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Berdasarkan Gambar 4.27, S10 mampu menggambar bangun ruang lain 

yang kedua yaitu balok dengan ukuran 9 cm, 4 cm, dan 6 cm. Bangun kedua 

tersebut bernilai benar, maka didapat S10 memenuhi kefasihan dan memenuhi 

kriteria keaslian dikarenakan S10 mengerjakan soal tes kemampuan berpikir 

kreatif matematis dengan pemikirannya sendiri. 

2) Kebaruan. 

Berikut merupakan hasil wawancara S10 terhadap tes berpikir kreatif matematis 

mengenai indikator kebaruan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan cuplikan wawancara diperoleh S10 menyatakan bahwa 

membuat satu bangun yang biasa. S10 hanya mampu membuat satu bangun yang 

volumenya sama dengan volume limas T. ABCD. S10 menyatakan bahwa bangun 

yang dibuat merupakan bangun ruang yang akan dibuat siswa lain (biasa). 

Sehingga S10 tidak memenuhi indikator kebaruan karena tidak bisa membuat 

bangun ruang lain yang “baru” atau berbeda dari umumnya.  

P : Apakah kamu yakin dengan hasil pekerjaanmu? 

S10 : Iya, bu yakin. 

P : Untuk soal 3, kamu menggambar berapa bangun? 

S10 : Satu bangun bu. Bangun kubus bu.  

P : Ukurannya berapa? 

S10 : Ukuran sisi kubusnya 6 cm.  

P : Yakin jawaban kamu itu benar? 

S10 : Insyaallah yakin, karena saya buat sendiri. 

P : Oke, kamu buat 1 bangun 

P : Kamu buat 1 bangun. Menurutmu itu antimainstream atau 

mainstream? (menjelaskan kebaruan dengan istilah yang lebih dikenal) 

S10 : …(bingung)… 

P : Mainstream itu berarti banyak temanmu yang buat. 

S10 : Mainstream. 

P : Sudah biasa ya? 

S10 : Iya. 
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c. Triangulasi Hasil Tes Berpikir Kreatif Matematis dan Wawancara S10 

pada Butir Soal 3 

Berikut merupakan hasil triangulasi analisis hasil tes berpikir kreatif 

matematis dan wawancara terhadap tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

untuk indikator kemampuan berpikir kreatif matematis S10 pada butir soal 3. 

Indikator kemampuan berpikir kreatif matematis pada butir soal 3 adalah 

kefasihan dan kebaruan. 

Pada saat tes berpikir kreatif matematis S10 menuliskan hal-hal yang 

diketahui dengan lengkap, namun S10 hanya mampu menggambarkan satu 

bangun ruang lain yang volumenya sama dengan volume limas T.ABCD, yaitu 

kubus dengan ukuran yang benar. S10 hanya mampu menggambarkan satu 

bangun kubus yang biasa atau tidak baru. Pada saat wawancara, S10 mampu 

menggambarkan satu bangun ruang lain yang volumenya sama dengan volume 

limas T.ABCD. Bangun ruang tersebut adalah balok. Namun, S10 tidak mampu 

menggambarkan bangun ruang lain yang tidak biasa atau baru.  

Berdasarkan hasil analisis tes berpikir kreatif matematis dan wawancara 

mengenai indikator kefasihan dan kebaruan pada butir soal nomor 3 diperoleh 

bahwa S10 hanya memenuhi satu indikator kemampuan berpikir kreatif matematis 

kefasihan. 

3. Simpulan Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis S10 

Berdasarkan analisis hasil tes berpikir kreatif matematis pada butir soal 

nomor 1 dan 3, S10 belum memenuhi semua indikator kemampuan berpikir 

kreatif matematis. Dengan demikian, S10 diduga termasuk dalam kelompok 
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Tingkat 0 (tidak kreatif). Setelah dilakukan triangulasi dengan hasil wawancara 

menyimpulkan bahwa S10 memenuhi dua indikator kemampuan berpikir kreatif 

matematis yaitu kefasihan dan keluwesan, sehingga memenuhi Tingkat 3 atau 

tergolong siswa yang kreatif. 

Tabel 4. 12 Hasil Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis S10 

Tingkat Kemampuan 

Berpikir Kreatif Matematis 
Kefasihan Keluwesan Kebaruan 

Tingkat 3 

(Kreatif) 
√ √ − 

 

4.1.6.2.2 Analisis Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Subjek 

Penelitian S26 

Pada bagian ini diuraikan proses analisis tingkat kemampuan berpikir 

kreatif matematis S26 pada hasil tes berpikir kreatif matematis dan wawancara. 

Hasil tes berpikir kreatif matematis dan wawancara dijadikan acuan untuk 

mengelompokkan siswa ke dalam tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

yang nantinya akan diambil kesimpulan secara triangulasi. Banyaknya butir soal 

pada tes berpikir kreatif matematis ada 5 butir soal. Butir soal yang akan dianalisis 

adalah 2 butir soal dengan alasan sebagai berikut. 

(1) Butir soal nomor 1 tidak diselesaikan sehingga kurang dalam pencapaian 

indikator keluwesan yang berakibat pada proses penilaian tes berpikir 

kreatif matematis. 

(2) Butir soal nomor 2 diselesaikan dengan benar sesuai dengan kunci 

jawaban yang dibuat peneliti. 
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(3) Butir soal nomor 3 masih kurang dalam pencapaian indikator kefasihan 

dan kebaruan yang berakibat pada proses penilaian tes berpikir kreatif 

matematis. 

(4) Butir soal nomor 4 diselesaikan dengan benar sesuai dengan kunci 

jawaban yang dibuat peneliti. 

(5) Butir soal 5 tidak dikerjakan. 

Berdasarkan alasan di atas disimpulkan butir soal yang dianalisis pada 

subjek S23 adalah butir soal nomor 1 dan 3. Butir soal nomor 1 memuat indikator 

kefasihan dan keluwesan dan butir soal 3 memuat indikator kefasihan dan 

kebaruan. Dengan demikian butir soal 1 dan 3 sudah memuat ketiga indikator 

kemampuan berpikir kreatif matematis kefasihan, keluwesan, dan kebaruan. 

1. Analisis Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis S26 pada Butir 

Soal 1 

Berikut disajikan analisis tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

S26 pada butir soal 1 pada tes berpikir kretif. Analisis tersebut meliputi (a) hasil 

tes berpikir kreatif matematis; (b) hasil wawancara terhadap subjek S26 mengenai 

indikator kemampuan berpikir kreatif matematis; dan (c) hasil triangulasi. 

a. Analisis Hasil Tes Berpikir Kreatif Matematis S26 pada Butir Soal Nomor 

1 

Hasil pekerjaan S26 pada tes berpikir kreatif matematis butir soal 1 disajikan pada 

Gambar 4.28 berikut. 
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Gambar 4.28 Hasil Tes Berpikir Kreatif Matematis S26 Butir Soal Nomor 

1 

Berikut merupakan analisis tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

untuk setiap indikator kemampuan berpikir kreatif matematis S26 pada butir soal 

nomor 1. Indikator kemampuan berpikir kreatif yang dianalisis pada butir soal 

nomor 1 adalah kefasihan dan keluwesan. 

1) Kefasihan 

Cupilikan hasil tes berpikir kreatif matematis S26 mengenai indikator kefasihan 

pada butir soal nomor 1 disajikan pada Gambar 4.29 berikut. 

 
Gambar 4.29 Cuplikan S26 pada Indikator Kefasihan Butir Soal Nomor 1 

 

Pada bagian a) masalah yang harus diselesaikan adalah menggambar 

sketsa enting-enting dan menentukan kemungkinan-kemungkinan ukuran yang 
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dapat dibuat jika diketahui enting-enting tersebut berbentuk prisma segitiga siku-

siku dengan volume 144 cm
3
.  

Berdasarkan hasil Gambar 4.29, diperoleh informasi bahwa S26 mampu 

menggambarkan sketsa enting-enting yang dibuatnya dan jawaban bernilai benar. 

Ukuran enting-enting yang ditemukan S26 adalah enting-enting dengan ukuran 

alas segitiga siku-siku 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. S26 menggunakan rumus volume 

prisma untuk menentukan tinggi prisma. Tinggi prisma yang ditemukan adalah 24 

cm. Namun, ukuran tinggi yang ditemukan S26 bernilai salah. Selanjutnya, 

enting-enting dengan ukuran alas segitiga siku-siku 6 cm, 8 cm, dan 10 cm 

dengan tinggi prisma 6 cm. Hal tersebut menunjukkan bahwa S26 mampu 

membuat kumungkinan ukuran enting-enting yang beragam dan benar, sehingga 

memenuhi indikator kefasihan pada butir soal nomor 1.  

2) Keluwesan 

Cuplikan hasil tes berpikir kreatif matematis S26 mengenai indikator keluwesan 

pada butir soal nomor 1 disajikan pada Gambar 4.30 berikut. 

 
Gambar 4.30 Cuplikan S26 pada Indikator Keluwesan Butir Soal Nomor 1 

 

Pada bagian b) masalah yang harus diselesaikan adalah memilih salah satu 

ukuran enting-enting yang telah dibuat untuk dihitung luas permukaannya dengan 

menggunakan dua cara yang berbeda. Berdasarkan hasil Gambar 4.30 diperoleh 

informasi bahwa S26 belum mampu mengubah sudut pandang atau cara 

penyelesaian dalam menentukan luas permukaan prisma. S26 hanya mampu 
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menentukan satu cara penyelesaian untuk mementukan luas permukaan prisma, 

yaitu dengan menggunakan rumus luas permukaan prisma yang sudah diajarkan. 

Rumus luas permukaan prisma yang digunakan S26 yaitu (2 x luas alas) + 

(keliling alas x tinggi prisma). Dengan dimikian, S26 belum memenuhi indikator 

keluwesan pada butir soal 1.  

b. Analisis Hasil Wawancara S26 pada Butir Soal Nomor 1 

Berikut merupakan analisis wawancara terhadap tingkat kemampuan 

berpikir kreatif matematis untuk setiap indikator kemampuan berpikir kreatif 

matematis S26 pada butir soal nomor 1. S26 diwawancarai mengenai indikator 

kemampuan berpikir kreatif matematis terhadap hasil tes berpikir kreatif 

matematis yang telah terlaksana. Indikator tersebut adalah kefasihan dan 

keluwesan. 

1) Kefasihan 

Berikut merupakan hasil wawancara S26 terhadap tes berpikir kreatif matematis 

mengenai indikator kefasihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : Apakah kamu pernah menyelesaikan masalah seperti ini? 

S26 : Tidak pernah. 

P : Apakah kamu yakin? 

S26 : Yakin. 

P : Apakah kamu mengerjakannya sendiri?  

S26 : Iya bu. 

P : Sekarang coba jelaskan maksud dari soal nomor 1a)? 

S26 : Menentukan kemungkinan ukuran enting-enting gepuk yang 

berbentuk prisma segitiga, jika diketahui lasnya segitiga siku-siku dan 

volumenya 144 cm
3
. 

P  : Mengapa gambar sketsa enting-enting yang kamu buat hanya berupa 

segitiga? 

S26 : Iya maaf bu saya baru menggambar alasnya saja. 

P  : Bagaimana bentuk sketsa gambar yang benar? 

S26 : Harusnya gambarnya berupa bangun prisma dengan alas segitiga 

siku-siku. 
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Berdasarkan cuplikan wawancara diperoleh bahwa S26 dapat menjelaskan 

kembali maksud dari masalah pada soal. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban S26 

yang menyatakan bahwa masalah yang harus diselesaikan adalah menentukan 

kemungkinan ukuran enting-enting gepuk yang berbentuk prisma segitiga, jika 

diketahui alasnya segitiga siku-siku dan volumenya 144 cm
3
. 

S26 menyatakan menuliskan dua kemungkinan ukuran enting-enting dan 

hasil jawaban bernilai benar. Kemungkinan pertama yaitu enting-enting dengan 

ukuran alas segitiga siku-siku 3 cm, 4 cm, 5 cm dan tinggi 24 cm.  Kemungkinan 

kedua yaitu enting-enting dengan ukuran alas segitiga siku-siku 6 cm, 8 cm, 10 

cm dan tinggi 6 cm. Hal tersebut menunjukkan bahwa S26 dapat menyebutkan 

beragam kemungkinan ukuran-ukuran bangun ruang prisma dengan benar, maka 

didapat S26 memenuhi kefasihan dan memenuhi kriteria keaslian dikarenakan 

P : Apakah kamu sudah menyebutkan kemungkinan ukurannya? 

S26 : Sudah. 

P : Berapa kemungkinan yang kamu sebutkan? 

S26 : Dua kemungkinan bu. 

P : Kemungkinan yang pertama bagaimana? 

S26 : Ya pertama saya cari ukuran alasnya, kan alasnya segitiga siku-siku 

jadi ukurannya bisa 3 cm, 4 cm, 5 cm, setelah itu saya cari tinggi 

prismanya pakai rumus volume prisma dan tingginya 24 cm. 

P : Mengapa tingginya 24 cm? 

S26 : Iyakan 144 cm
3
 dibagi 6 cm. 

P : Apakah kamu yakin ukuran alasnya itu ukuran segitiga siku-siku? 

S26 : Sepertinya sih iya. 

P : Yakin? 

S26 : Yakin bu. 

P : Selanjutnya, kemungkinan kedua bagaimana? 

S26 : Yang kedua ukurannya bisa 6 cm, 8 cm, 10 cm, setelah itu saya cari 

tinggi prismanya pakai rumus volume prisma dan tingginya 24 cm. 

P : Apakah itu juga ukuran segitiga siku-siku? 

S26 : Iya bu. 
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S26 mengerjakan soal tes kemampuan berpikir kreatif matematis dengan 

pemikirannya sendiri. 

2) Keluwesan 

Berikut merupakan hasil wawancara S26 terhadap tes berpikir kreatif matematis 

mengenai indikator keluwesan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan cuplikan wawancara diperoleh bahwa S26 mampu 

menyebutkan satu cara untuk menentukan luas permukaan prisma, hal ini 

ditujukkan dengan jawaban S26 yang menyatakan bahwa menentukan luas 

P : Coba perhatikan soal 1b), berapa cara yang kamu gunakan untuk 

menyelesaikan masalah itu? 

S26 : Satu cara. 

P : Mengapa kamu hanya menyebutkan satu cara? 

S26 : Saya terburu-buru bu. 

P : Coba jelaskan bagaimana cara yang kamu gunakan? 

S26 : Saya pakai rumus luas permukaan prisma yang sudah diajarkan 

kemarin bu.  

P : Iya coba jelaskan caranya bagaimana? 

S26 : Luas permukaan prisma sama dengan 2 x luas alas + keliling alas x 

tinggi prisma, 2 x 6 cm + 12 cm x 24 cm, jadi volumenya 300 cm
3
. 

P : Yakin jawabanmu benar? 

S26 : Yakin. 

P : Apakah ada cara yang lain untuk menentukan luas permukaan prisma? 

S26 : Gimana ya bu? Ehh bisa bu. 

P : Bagaimana caranya? 

S26 : Kalau dari gambar kan prisma itu terdiri dari 2 segitiga dan 3 persegi 

panjang, ditambahkan semuanya bu. 

P : Coba dikerjakan. 

S26 : (Mengerjakan) 

P : Apakah kamu yakin cara satu yang kamu gunakan itu sudah benar? 

S26 : Iya bu benar. 

P : Darimana kamu yakin jawabanmu benar? 

S26 : Itu kan hasil luas permukaannya sama seperti pakai rumus luas 

permukaan prisma bu. 

P : Apakah dua cara itu berbeda? 

S26 : Iya beda bu. 
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permukaan prisma menggunakan rumus luas permukaan prisma (2 x luas alas) + 

(keliling alas x tinggi prisma). Selanjutnya, saat diminta menyebutkan cara yang 

lain, S26 mampu menemukan satu cara yang berbeda dari cara sebelumnya. Hasil 

pekerjaan S26 mengenai indikator keluwesan pada kegiatan wawancara disajikan 

pada Gambar 4.31 berikut. 

 
Gambar 4.31 Perbaikan S26 pada Indikator Keluwesan Butir Soal Nomor 

1 

 

Berdasarkan Gambar 4.31 cara kedua yang digunakan S26 yaitu 

menjumlahkan seluruh luas sisi prisma yang terdiri dari dua luas segitiga dan tiga 

luas persegi panjang. Hasil pekerjaan S26 bernilai benar dan menunjukkan bahwa 

S26 dapat mengubah sudut pandang cara atau metode yang digunakan untuk 

menentukan luas permukaan prisma. Sehingga diperoleh bahwa S26 dapat 

menyelesaikan masalah pada soal 1b) dengan berbagai cara atau metode yang 

berbeda dengan tepat, maka S26 memenuhi komponen keluwesan pada butir soal 

nomor 1.  

c. Triangulasi Hasil Tes Berpikir Kreatif Matematis dan Wawancara S26 

pada Butir Soal 1 

Berikut merupakan hasil triangulasi analisis hasil tes berpikir kreatif 

matematis dan wawancara terhadap tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

untuk indikator kemampuan berpikir kreatif matematis S26 pada butir soal 1. 
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Indikator kemampuan berpikir kreatif matematis pada butir soal 1 adalah 

kefasihan dan keluwesan. 

Pada saat tes berpikir kreatif matematis S26 mampu dalam membuat 

beragam kemungkinan ukuran enting-enting yang berbentuk prisma. Namun , S26 

juga belum mampu menyelesaikan masalah dengan banyak cara (fleksibel). Pada 

saat wawancara S16 mampu menjelaskan kemungkinan ukuran enting-enting 

yang dibuat dengan beragam dan benar. Selanjutnya, S26 juga mampu 

menyelesaikan masalah pada butir soal 1 dengan dua cara yang berbeda. 

Berdasarkan hasil analisis tes berpikir kreatif matematis dan wawancara 

mengenai indikator kefasihan dan keluwesan pada butir soal nomor 1 diperoleh 

bahwa S26 memenuhi dua indikator kemampuan berpikir kreatif matematis 

kefasihan dan keluwesan. 

2. Analisis Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis S26 pada Butir 

Soal 3 

Berikut disajikan analisis tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

S26 pada butir soal 3 pada tes berpikir kreatif matematis. Analisis tersebut 

meliputi (a) hasil tes berpikir kreatif matematis; (b) hasil wawancara terhadap 

subjek 10 mengenai indikator kemampuan berpikir kreatif matematis; dan (c) 

hasil triangulasi. 

a. Analisis Hasil Tes Berpikir Kreatif Matematis S26 pada Butir Soal Nomor 

3 

Hasil pekerjaan S26 pada tes berpikir kreatif matematis butir soal 3 disajikan pada 

Gambar 4.32 berikut. 
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Gambar 4.32 Hasil Tes Berpikir Kreatif Matematis S26 Butir Soal 

Nomor 3 

 

Berikut merupakan analisis tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

untuk setiap indikator kemampuan berpikir kreatif matematis S26 pada butir soal 

nomor 3. Indikator kemampuan berpikir kreatif yang dianalisis pada butir soal 

nomor 3 adalah kefasihan dan kebaruan. 

1) Kefasihan 

Cuplikan hasil tes berpikir kreatif matematis S26 mengenai indikator kefasihan 

pada butir soal nomor 1 disajikan pada Gambar 4.33 berikut. 

 
Gambar 4.33 Cuplikan S26 pada Indikator Kefasihan Butir Soal Nomor 3 
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Masalah yang harus diselesaikan S26 adalah menggambar bangun ruang 

lain yang volumenya sama dengan volume limas  segiempat T. ABCD dengan 

panjang alas 12 cm, lebar 6 cm, dan tinggi limas 9 cm.  

Berdasarkan hasil Gambar 4.33, diperoleh informasi bahwa bagian a) S26 

mampu menghitung volume bangun limas T. ABCD yang telah ditentukan pada 

soal. Selanjutnya, S26 mampu menggambarkan tiga bangun ruang lain yang 

volume sama dengan bangun limas T.ABCD, serta menentukan ukuran-ukurannya 

dengan benar. Ketiga bangun tersebut adalah kubus, balok, dan limas segiempat. 

Sehingga diperoleh bahwa S26 mampu menggambarkan bangun ruang yang 

beragamm dan benar, maka memenuhi indikator kefasihan pada butir soal nomor 

3.  

2) Kebaruan 

Berdasarkan hasil Gambar 4.33 diperoleh informasi bahwa S26 mampu 

menentukan volume bangun limas yang diketahui ukurannya dan menggambarkan 

3 bangun ruang lain yang volumenya sama dengan volume limas T. ABCD. 

Ketiga bangun tersebut adalah kubus, balok, dan limas segiempat. Namun, ketiga 

bangun yang digambar masih biasa (tidak”baru”) dan banyak siswa membuat 

bangun tersebut, sehingga S26 belum memenuhi indikator kebaruan pada soal 

nomor 3. 

b. Analisis Hasil Wawancara S26 pada Butir Soal Nomor 3 

Berikut merupakan analisis wawancara terhadap tingkat kemampuan 

berpikir kreatif matematis untuk setiap indikator kemampuan berpikir kreatif 

matematis S26 pada butir soal nomor 3. S26 diwawancarai mengenai indikator 
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kemampuan berpikir kreatif matematis terhadap hasil tes berpikir kreatif 

matematis. Indikator tersebut adalah kefasihan dan kebaruan. 

1) Kefasihan 

Berikut merupakan hasil wawancara S26 terhadap tes berpikir kreatif matematis 

mengenai indikator kefasihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan cuplikan wawancara diperoleh bahwa S26 mampu 

menjelaskan kembali maksud dari masalah pada soal. Hal ini ditunjukkan dengan 

P : Untuk soal 3, apakah kamu pernah mengerjakan soal seperti ini? 

S26 : Belum sih bu. 

P : Apakah kamu mengerjakan soal 3 dengan ide kamu sendiri? 

S26 : Iya. 

P : Bagaimana maksud dari soal 3? 

S26 : Menggambar bangun lain yang volumenya harus sama seperti limas 

T.ABCD? 

P : Apakah kamu sudah menggambarkan bangun ruang lain itu? 

S26 : Iya sudah. 

P : Sebelum menggambar, apa yang kamu lakukan? 

S26 : Mencari volume lima T.ABCD dulu bu. Volumenya 216 cm
3
. 

P : Apakah kamu yakin volumenya sudah benar? 

S26 : Iya benar. 

P : Bangun apa yang kamu gambar? 

S26 : Kubus. 

P : Berapa ukuran-ukurannya? 

S26 : Kubus ukuran sisinya 6 cm. 

P : Selanjutnya, bangun apa lagi yang kamu gambar? 

S26 : Balok dan limas. 

P : Ukurannya? 

S26 : Balok dengan panjang 9 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 6 cm. Limas 

dengan panjang alas 6 cm, lebar 4 cm, dan tinggi lilmas 27 cm. 

P : Apakah kamu yakin ukuran-ukuran bangun yang kamu buat benar? 

S26 : Gimana ya bu, yakin aja deh. 

P : Apakah volume dari ketiga bangun yang kamu buat sama dengan 

volume limas T. ABCD? 

S26  : Iya sama bu. 

P : Apakah ada bangun ruang yang lain lagi? 

S26 : Tidak tahu bu, saya cuma bisa menemukan 3 bangun itu. 
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jawaban S26 yang menyatakan bahwa masalah yang harus diselesaikan adalah 

mengambarkan bangun ruang lain yang volumenya sama dengan volume limas T. 

ABCD. S26 menyatakan menggambarkan tiga bangun ruang yang volumenya 

sama dengan bangun limas T. ABCD yaitu kubus, balok, dan limas segiempat. 

Ketiga bangun tersebut bernilai benar, sehingga diperoleh bahwa S26 mampu 

membuat bangun ruang lain yang beragam dan benar. S26 memenuhi kefasihan 

dan memenuhi kriteria keaslian dikarenakan S26 mengerjakan soal tes 

kemampuan berpikir kreatif matematis dengan pemikirannya sendiri. 

2) Kebaruan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : Apakah kamu yakin dengan hasil pekerjaanmu? 

S26 : Iya. 

P : Untuk soal 3, kamu menggambar berapa bangun? 

S26 : Tiga bangun bu. Yang pertama bangun kubus, balok, dan limas 

segiempat.  

P : Ukurannya berapa? 

S26 : Ukuran sisi kubusnya 6 cm, terus ukuran baloknya panjang 9 cm, 

lebar 4 cm, tinggi 6 cm, dan limas panjang alasnya 6 cm, lebar 4 cm, 

dan tinggi limas 27 cm. 

P : Yakin jawaban kamu itu benar? 

S26 : Yakin. 

P : Oke, kamu buat 3 bangun. Itu bangunnya beragam atau berbeda? 

S26 : Berbeda.  

P : Yakin berbeda? 

S26 : Nggak tahu bu. Maksudnya gimana? 

P : Iya kalau beragam itu bangunnya sama tapi ukurannya berbeda. Kalau 

berbeda itu, gabungan dari beberapa bangun lain yang berberda. Jadi 

bangun yang kamu buat beragam atau berbeda? 

S26 : Beragam, karena ukurannya aja yang beda. 

P : Kamu buat 3 bangun. Menurutmu itu antimainstream atau 

mainstream? (menjelaskan kebaruan dengan istilah yang lebih dikenal) 

S26 : Mainstream. 

P : Sudah biasa ya? 

S26 : Iya. 

P : Kamu buat 3 bangun. Menurutmu itu antimainstream atau 

mainstream? (menjelaskan kebaruan dengan istilah yang lebih dikenal) 

S26 : Mainstream. 

P : Sudah biasa ya? 

S26 : Iya. 
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Berdasarkan cuplikan wawancara diperoleh bahwa S26 membuat tiga 

bangun yang beragam dan biasa. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban S26 yang 

menyatakan bahwa menggambarkan tiga bangun ruang kubus, balok, dan limas 

segiempat. Ukuran sisi kubusnya 6 cm, ukuran balok panjang 9 cm, lebar 4 cm, 

tinggi 6 cm, dan limas segiempat panjang alasnya 6 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 

limas 27 cm. 

  S26 hanya mampu membuat bangun yang sama namun dengan ukuran 

yang berbeda. S26 menyebutkan bahwa ketiga bangun yang dibuat merupakan 

bangun ruang yang akan dibuat siswa lain (biasa). Sehingga S26 tidak memenuhi 

indikator kebaruan karena tidak bisa membuat bangun ruang lain yang “baru” atau 

berbeda dari umumnya.  

c. Triangulasi Hasil Tes Berpikir Kreatif Matematis dan Wawancara S26 

pada Butir Soal 3 

Berikut merupakan hasil triangulasi analisis hasil tes berpikir kreatif 

matematis dan wawancara terhadap tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

untuk indikator kemampuan berpikir kreatif matematis S26 pada butir soal 3. 

Indikator kemampuan berpikir kreatif matematis pada butir soal 3 adalah 

kefasihan dan kebaruan. 

Pada saat tes berpikir kreatif matematis S26 menuliskan hal-hal yang 

diketahui dengan lengkap. S26 juga mampu menggambarkan tiga bangun ruang 

lain yang volumenya sama dengan volume limas T.ABCD. Ketiga bangun 

tersebut adalah kubus, balok, dan limas segiempat, Namun bangun ruang yang 

digambar oleh S26 biasa atau tidak baru. Pada saat wawancara, S26 mampu 
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menjelaskan ukuran-ukuran ketiga bangun ruang yang digambar dengan lancar, 

namun subjek tidak mampu menggambarkan bangun ruang lain yang berbeda dari 

umumnya atau bangun ruang yang baru.  

Berdasarkan hasil anailis tes berpikir kreatif matematis dan wawancara 

mengenai indikator kefasihan dan kebaruan pada butir soal nomor 3 diperoleh 

bahwa S26 hanya memenuhi indikator kemampuan berpikir kreatif matematis 

kefasihan. 

3. Simpulan Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis S26 

Berdasarkan analisis hasil tes berpikir kreatif matematis pada butir soal 

nomor 1 dan 3, S26 hanya memenuhi satu indikator kemampuan berpikir kreatif 

matematis kefasihan. Dengan demikian S26 diduga termasuk dalam kelompok 

Tingkat 1 (kurang kreatif). Setelah dilakukan triangulasi dengan hasil wawancara 

menyimpulkan bahwa S26 memenuhi dua indikator kemampuan berpikir kreatif 

matematis yaitu kefasihan dan keluwesan, sehingga memenuhi Tingkat 3 atau 

tergolong siswa yang kreatif. 

Tabel 4. 13 Hasil Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis S26 

Tingkat Kemampuan 

Berpikir Kreatif Matematis 
Kefasihan Keluwesan Kebaruan 

Tingkat 3 

(Kreatif) 
√ √ − 

 

4.1.6.3 Analisis Kemampuan Berpiki Kreatif Matematis dengan Kategori 

Kemandirian Belajar Rendah. 

Bagian ini akan menunjukkan analisis kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa dengan kategori kemandirian belajar rendah kelas VIII A SMP 

Negeri 2 Muntilan. Berdasarkan sumber data yang ada pada Tabel 4.6, dipilih 
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masing-masing 2 siswa pada kategori kemandirian belajar tinggi. Subjek 

penelitian terpilih siswa dengan kategori kemandirian belajar tinggi tersaji pada 

Tabel 4.7 yaitu siswa dengan kode subjek S11 dan siswa dengan kode subjek S21. 

Tes berpikir kreatif matematis dalam pemecahan masalah dan wawancara telah 

diselesaikan oleh S11 dan S21 dianalisis dengan memperhatikan 3 kriteria yaitu 

kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan. Berikut ini analisis S11 dan S21 terhadap 

hasil tes berpikir kreatif matematis dan wawancara. 

4.1.6.3.1 Analisis Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Subjek 

Penelitian S11 

Pada bagian ini diuraikan proses analisis tingkat kemampuan berpikir 

kreatif matematis S11 pada hasil tes berpikir kreatif matematis dan wawancara. 

Hasil tes berpikir kreatif matematis dan wawancara dijadikan acuan untuk 

mengelompokkan siswa ke dalam tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

yang nantinya akan diambil kesimpulan secara triangulasi. Banyaknya butir soal 

pada tes berpikir kreatif matematis ada 5 butir soal. Butir soal yang akan dianalisis 

adalah 2 butir soal dengan alasan sebagai berikut. 

(1) Butir soal nomor 1 tidak diselesaikan sehingga kurang dalam pencapaian 

indikator keluwesan yang berakibat pada proses penilaian tes berpikir 

kreatif matematis. 

(2) Butir soal nomor 2 tidak diselesaikan sehingga kurang dalam pencapaian 

indikator keluwesan dan kebaruan yang berakibat pada proses penilaian 

tes berpikir kreatif matematis. 

(3) Butir soal nomor 3 tidak dikerjakan. 
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(4) Butir soal nomor 4 diselesaikan dengan benar sesuai dengan kunci jwaban 

yang dibuat peneliti. 

(5) Butir soal 5 dikejarkan dengan benar, namun tidak menuliskan hasil akhir. 

Berdasarkan alasan di atas disimpulkan butir soal yang dianalisis pada 

subjek S21 adalah butir soal nomor 1 dan 2. Butir soal nomor 1 memuat indikator 

kefasihan dan keluwesan dan butir soal nomor 2 memuat indikator keluwesan dan 

kebaruan. Dengan demikian butir soal nomor 1 dan 2 sudah memuat ketiga 

indikator kemampuan berpikir kreatif matematis kefasihan, keluwesan, dan 

kebaruan. 

1. Analisis Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis S11 pada Butir 

Soal 1 

Berikut disajikan analisis tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

subjek S11 pada butir soal 1 pada tes berpikir kreatif matematis. Analisis tersebut 

meliputi (a) hasil tes berpikir kreatif matematis; (b) hasil wawancara terhadap 

subjek S11 mengenai indikator kemampuan berpikir kreatif matematis; dan (c) 

hasil triangulasi. 

a. Analisis Hasil Tes Berpikir Kreatif Matematis S11 pada Butir Soal Nomor 

1 

Hasil pekerjaan S11 pada tes berpikir kreatif matematis butir soal 1 disajikan pada 

Gambar 4.34 berikut. 
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Gambar 4.34 Hasil Tes Berpikir Kreatif Matematis S11 Butir Soal 

Nomor 1 

Berikut merupakan analisis tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

untuk setiap indikator kemampuan berpikir kreatif matematis S11 pada butir soal 

nomor 1. Indikator kemampuan berpikir kreatif yang dianalisis pada butir soal 

nomor 1 adalah kefasihan dan keluwesan. 

1) Kefasihan 

Cuplikan hasil tes berpikir kreatif matematis S11 mengenai indikator kefasihan 

pada butir soal nomor 1 disajikan pada Gambar 4.35 berikut. 

 
Gambar 4.35 Cuplikan S11 pada Indikator Kefasihan Butir Soal Nomor 1 
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Pada bagian a) masalah yang harus diselesaikan adalah menggambar 

sketsa enting-enting dan menentukan kemungkinan-kemungkinan ukuran yang 

dapat dibuat jika diketahui enting-enting tersebut berbentuk prisma segitiga siku-

siku dengan volume 144 cm
3
.  

Berdasarkan hasil Gambar 4.35, diperoleh informasi bahwa S11 mampu 

menuliskan hal-hal yang diketahui dalam soal. S11 mampu menggambarkan 

sketsa enting-enting yang dibuat, namun gambar belum lengkap. S11 mampu 

menyebutkan dua kemungkinan ukuran enting-enting yang dapat dibuat dan 

jawaban bernilai benar. Ukuran enting-enting yang ditemukan S11 adalah enting-

enting dengan ukuran alas segitiga siku-siku 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. S11 

menggunakan rumus volume prisma untuk menentukan tinggi prisma. Tinggi 

prisma yang ditemukan adalah 24 cm. Selanjutnya, enting-enting dengan ukuran 

alas segitiga siku-siku 6 cm, 8 cm, dan 10 cm dengan tinggi prisma 6 cm. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa S11 belum memenuhi indikator kefasihan pada butir 

soal nomor 1.  

2) Keluwesan 

Cupilikan hasil tes berpikir kreatif matematis S11 mengenai indikator keluwesan 

pada butir soal nomor 1 disajikan pada Gambar 4.36 berikut. 

 
Gambar 4.36 Cuplikan S11 pada Indikator Keluwesan Butir Soal Nomor 1 
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Pada bagian b) masalah yang harus diselesaikan adalah memilih salah satu 

ukuran enting-enting yang telah dibuat untuk dihitung luas permukaannya dengan 

menggunakan dua cara yang berbeda. Berdasarkan hasil Gambar 4.36 diperoleh 

informasi bahwa S11 mampu menyelesaikan masalah dengan dua cara 

penyelesaian dalam menentukan luas permukaan prisma. Namun, salah satu cara 

yang digunakan belum tepat. Cara pertama, S11 menggunakan rumus luas 

permukaan prisma yaitu (2 x luas alas) + (keliling alas x tinggi prisma). Pada cara 

kedua S11 menjumlahkan seluruh luas sisi prisma yang sudah dibuat namun, hasil 

jawaban S11 belum lengkap. Dengan dimikian, S11 belum memenuhi indikator 

keluwesan pada butir soal 1.  

b. Analisis Hasil Wawancara S11 pada Butir Soal Nomor 1 

Berikut merupakan analisis wawancara terhadap tingkat kemampuan 

berpikir kreatif matematis untuk setiap indikator kemampuan berpikir kreatif 

matematis S11 pada butir soal nomor 1. S11 diwawancarai mengenai indikator 

kemampuan berpikir kreatif matematis terhadap hasil tes berpikir kreatif 

matematis. Indikator tersebut adalah kefasihan dan keluwesan. 

1) Kefasihan 

Berikut merupakan hasil wawancara S11 terhadap tes berpikir kreatif matematis 

mengenai indikator kefasihan. 

 

 

 

 

P : Apakah kamu pernah menyelesaikan masalah seperti ini? 

S11 : Tidak. 

P : Apakah kamu yakin? 

S11 : Yakin. 

P : Apakah kamu mengerjakannya sendiri? Dengan ide pemikiran 

sendiri? 

S11 : Iya. 

P : Sekarang coba jelaskan maksud dari soal nomor 1a)? 

S11 : Menentukan kemungkinan ukuran bangun prisma yang alasnya 

berbentuk segitiga siku-siku dan volmuenya 144 cm
3
. 
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Berdasarkan cuplikan wawancara diperoleh bahwa S11 dapat menjelaskan 

kembali maksud dari masalah pada soal. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban S11 

yang menyatakan bahwa masalah yang harus diselesaikan adalah menentukan 

kemungkinan ukuran bangun prisma yang alasnya berbentuk segitiga siku-siku 

dan volumenya 144 cm
3
. S11 menyatakan menuliskan dua kemungkinan ukuran 

enting-enting dan hasil jawaban bernilai benar. Kemungkinan pertama yaitu 

enting-enting dengan ukuran alas segitiga siku-siku 3 cm, 4 cm, 5 cm dan tinggi 

24 cm.  Kemungkinan kedua yaitu enting-enting dengan ukuran alas segitiga siku-

siku 6 cm, 8 cm, 10 cm dan tinggi 6 cm. Hal tersebut menunjukkan bahwa subjek 

S11 mampu menyebutkan beragam kemungkinan ukuran-ukuran bangun ruang 

prisma dengan benar, maka didapat S11 memenuhi kefasihan dan memenuhi 

kriteria keaslian dikarenakan S11 mengerjakan soal tes kemampuan berpikir 

kreatif matematis dengan pemikirannya sendiri. 

P  : Mengapa gambar sketsa enting-enting yang kamu buat hanya berupa 

segitiga? 

S26 : Iya maaf bu harusnya bentuknya prisma. 

P : Berapa kemungkinan yang kamu buat? 

S11 : Dua bu. 

P : Coba jelaskan 

S11 : Kemungkinan 1 ukuran segitiga siku-sikunya 3 cm, 4 cm, dan 5 cm, 

terus setelah saya hitung pakai rumus volume prisma tinggnya ketemu 

24 cm. Untuk yang Kemungkinan 2 ukuran segitiga siku-sikunya 6 cm, 

8 cm, dan 10 cm, terus setelah saya hitung pakai rumus volume prisma 

tinggnya ketemu 6 cm. 

P : Apakah kamu yakin ukuran alasnya itu ukuran segitiga siku-siku? 

S11 : Yakin bu. 

P : Apakah kamu yakin semua jawabanmu benar? 

S11 : Kalau saya lihat sih itu sudah benar (sambil melihat kembali jawaban) 

P : Apakah ada kemungkinan yang lain selain yang kamu buat? 

S11 : Ada mungkin bu, tapi saya hanya kepikiran itu saya. 

P : Jadi kamu bisa dua kemungkinan itu saja ya? 

S11 : Iya bu 
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2) Keluwesan 

Berikut merupakan hasil wawancara S11 terhadap tes berpikir kreatif matematis 

mengenai indikator keluwesan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan cuplikan wawancara diperoleh bahwa S11 mampu 

menentukan luas permukaan prisma dengan dua cara. Hal ini ditunjukkan dengan 

jawaban S11 yang menyetakan bahwa menentukan luas permukaan prisma 

menggunakan cara yang pertama menggunakan rumus luas permukaan prisma (2 

x luas alas) + (keliling alas x tinggi prisma), namun cara kedua yang dituliskan 

belum lengkap. Saat diminta untuk memperbaiki cara kedua, S11 tidak mampu 

memperbaiki hasil  jawabannya. Sehingga S11 tidak mampu menyelesaikan 

P : Berapa cara yang kamu gunakan untuk menyelesaikan masalah pada 

soal 1b) itu? 

S11 : Dua. 

P : Coba bagaimana untuk cara yang pertama? 

S11 : Ya biasa bu, cara satu saya pakai rumus luas permukaan prisma terus 

saya hitung ketemu 192 cm
2
.  

P : Apakah kamu yakin cara satu yang kamu gunakan itu sudah benar? 

S11 : Iya bu benar, itu rumus yang kemarin diajarkan. 

P : Apakah kamu yakin luas permukaan prisma 192 cm
2
? 

S11 : Yakin. 

P : Coba bagaimana untuk cara yang kedua? 

S11 :Terus cara yang kedua saya bingung bu.  

P  : Coba diperhatikan lagi jawabannya. 

S11 : Iya itu saya jumlahkan. 

P : Maksudnya apa yang kamu jumlahkan? 

S11 : Luas semua sisi prisma bu. 

P : Yakin luas sisi prismanya? 

S11 : Lupa bu. 

P : Coba dikerjakan ulang. 

S11 : Tidak bisa bu 

P : Untuk cara dua, mengapa bingung? 

S11 : Tidak tahu bu, saya lupa. 
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masalah pada soal 1b) dengan berbagai cara atau metode yang berbeda dengan 

tepat, maka S11 tidak memenuhi komponen keluwesan pada butir soal nomor 1. 

c. Triangulasi Hasil Tes Berpikir Kreatif Matematis dan Wawancara S11 

pada Butir Soal 1 

Berikut merupakan hasil triangulasi analisis hasil tes berpikir kreatif 

matematis dan wawancara terhadap tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

untuk indikator kemampuan berpikir kreatif matematis S11 pada butir soal 1. 

Indikator kemampuan berpikir kreatif matematis pada butir soal 1 adalah 

kefasihan dan keluwesan. 

Pada saat tes berpikir kreatif matematis S11 mampu dalam membuat 

beragam kemungkinan ukuran enting-enting yang berbentuk prisma, namun S11 

belum mampu menyelesaikan masalah dengan banyak cara (fleksibel). Pada saat 

wawancara S11 mampu menjelaskan kemungkinan ukuran enting-enting yang 

dibuat dengan beragam dan benar. Selanjutnya S11 tidak mampu menyelesaikan 

masalah pada butir soal 1 dengan dua cara yang berbeda. 

Berdasarkan hasil analisis tes berpikir kreatif matematis dan wawancara 

mengenai indikator kefasihan dan keluwesan pada butir soal nomor 1 diperoleh 

bahwa S11 memenuhi satu indikator kemampuan berpikir kreatif matematis 

kefasihan. 

2. Analisis Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis S11 pada Butir 

Soal 2 

Berikut disajikan analisis tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

S11 pada butir soal 2 pada tes berpikir kreatif matematis. Analisis tersebut 
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meliputi (a) hasil tes berpikir kreatif matematis; (b) hasil wawancara terhadap S11 

mengenai indikator kemampuan berpikir kreatif matematis; dan (c) hasil 

triangulasi. 

a. Analisis Hasil Tes Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis S11 

pada Butir Soal Nomor 2 

Hasil pekerjaan S11 pada tes tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis butir 

soal 2 disajikan pada Gambar 4.37 berikut. 

 
Gambar 4.37 Hasil Tes Berpikir Kreatif Matematis S11 Butir Soal Nomor 2 

 

Berikut merupakan analisis tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

untuk setiap indikator kemampuan berpikir kreatif matematis S11 pada butir soal 

nomor 2. Indikator kemampuan berpikir kreatif yang dianalisis pada butir soal 

nomor 2 adalah keluwesan dan kebaruan. 
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1) Keluwesan 

Cuplikan hasil tes berpikir kreatif matematis S11 mengenai indikator keluwesan 

pada butir soal nomor 2 disajikan pada Gambar 4.38 berikut. 

  
Gambar 4.38 Cuplikan S11 pada Indikator Keluwesan Butir Soal Nomor 2 

 

Masalah yang harus diselesaikan oleh S11 adalah menentukan volume 

kolam renang berukuran panjang 30 m dan lebar 10, kedalaman kolam pada 

bagian dangkal 1 m dan terus melandai hingga bagian yang paling dalam 4 m. 

Selanjutnya, volume kolam dihitung kembali menggunakan cara yang berbeda.  

Berdasarkan hasil Gambar 4.38, diperoleh informasi bahwa S11 mampu 

menggambarkan sketsa kolam renang, namun gambar sketsa belum tepat. S11 

hanya mampu menyelesaikan masalah dengan satu cara untuk menentukan 

volume kolam yang berbentuk prisma. Pada soal 2b) S11 mencari luas alas prisma 

yang berbentuk trapezium, selanjutnya S11 menentukan volume kolam  

menggunakan rumus volume prisma yaitu luas alas x tinggi prisma. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa S11 belum mampu menggunakan cara yang berbeda dalam 

menentukan volume kolam renang sehingga belum memenuhi indikator 

keluwesan pada nomor 2.  
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2) Kebaruan 

Cupilikan hasil tes berpikir kreatif matematis S11 mengenai indikator kebaruan 

pada butir soal nomor 2 disajikan pada Gambar 4.39 berikut. 

 
Gambar 4.39 Cuplikan S11 pada Indikator Kebaruan Butir Soal Nomor 2 

Berdasarkan hasil Gambar 4.39, diperoleh informasi bahwa S11 hanya 

menggunakan cara penyelesaian yang biasa atau tidak baru. Cara yang digunakan 

S11 adalah rumus volume prisma. Rumus tersebut sudah diajarkan di kelas dan 

biasa digunakan oleh banyak siswa pada umumnya. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa S11 belum memenuhi indikator kebaruan pada butir soal 2.  

b. Analisis Hasil Wawancara S11 pada Butir Soal Nomor 2 

Berikut merupakan analisis wawancara terhadap tingkat kemampuan 

berpikir kreatif matematis untuk setiap indikator kemampuan berpikir kreatif 

matematis S11 pada butir soal nomor 2. S11 diwawancarai mengenai indikator 

kemampuan berpikir kreatif matematis terhadap hasil tes berpikir kreatif 

matematis. Indikator tersebut adalah keluwesan dan kebaruan. 

1) Keluwesan 

Berikut merupakan hasil wawancara S11 terhadap tes berpikir kreatif matematis 

mengenai indikator keluwesan. 

 

 

 

P : Coba perhatikan soal 2, bagaimana maksud dari soal tersebut? 

S11 : Terdapat kolam renang dengan ukuran-ukuranya, terus kita disuruh 

menggambarkan sketsa kolam dan mencari volume air dalam kolam. 

P : Apakah kamu yakin gambarmu sudah benar? 

S11 : Belum bu, boleh saya perbaiki? (menggambar sketsa kolam) 

P : Sekarang apakah kamu yakin gambarnya benar? 

S11 : Iya bu. 
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Berdasarkan cuplikan wawancara diperoleh bahwa S11 mampu 

memperbaiki gambar sketsa kolam renang. Hasil pekerjaan subjek S11 mengenai 

indikator keluwesan pada kegiatan wawancara disajikan pada Gambar 4.40 

berikut. 

 
Gambar 4.40 Perbaikan S11 pada Indikator Keluwesan Butir Soal Nomor 

2 

S11 mampu menjelaskan cara yang digunakan untuk menentukan volume 

kolam renang dengan tepat. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban S11 yang 

menyatakan bahwa menentukan volume prisma dengan mencari luas alas yang 

berbentuk trapezium. Selanjutnya, S11 menghitung volume kolam renang dengan 

rumus menggunakan volume prisma. Namun, S11 belum mampu mengubah sudut 

pandang atau cara penyelesaian dalam menentukan volume prisma. S11 hanya 

mampu menyelesaikan masalah dengan satu cara pemyelesaian, maka S11 belum 

memenuhi indikator keluwesan pada butir soal 2.  

P : Mengapa kamu hanya menggunakan satu cara untuk menemukan 

volume kolam renang? 

S11 : Ya saya cuma ingat pakai rumus itu. 

P : Coba jelaskan cara yang kamu gunakan. 

S11 : Iya kan kolam berbentuk prisma dengan alasnya trapezium, saya cari 

dengan rumus volume prisma yaitu luas alas x tinggi prisma. 

P : Setelah kamu menentukan rumus, langkah selanjutnya bagaimana? 

S11 : Iya saya cari luas trapeziumnya dulu bu, luas trapeziumnya 75 m
2
. 

Setelah itu saya kalikan dengan tinggi prismanya 10 m. Jadi volume 

kolam 750 m
3
. 

P : Apakah ada cara yang lain untuk menentukan volume kolam? 

S11 : Tidak ada bu, setahu saya ya cuma pakai rumus volume prisma itu. 

P : Jadi kamu cuma bisa satu cara itu? 

S11 : Iya. 
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2) Kebaruan 

Berikut merupakan hasil wawancara S11 terhadap tes berpikir kreatif matematis 

mengenai indikator kebaruan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan cuplikan wawancara diperoleh bahwa S11 tidak  mampu 

menyebutkan cara yang lain dalam menentukan volume kolam renang. Hal ini 

ditujukkan dengan jawaban S11 yang menyatakan tidak bisa menemukan ide lain 

untuk menentukan volume kolam renang. S11 juga menyatakan bahwa tidak 

mampu menentukan volume kolam renang dengan cara yang berbeda dari 

umumnya. S11 masih menggunakan rumus volume prisma yang sudah diajarkan 

di kelas, sehingga S11 tidak memenuhi indikator  kebaruan pada butir soal nomor 

2. 

 

P : Konsep apa yang kamu gunakan untuk menyelesaikan soal? 

S11 : Ya konsep volume bangun prisma. 

P : Bagaimana rumus volume prisma yang kamu gunakan? 

S11 : Luas alas x tinggi prisma. 

P : Yakin rumusnya sudah benar? 

S11 : Iya bu. 

P : Apakah kamu punya ide lain selain jawaban kamu? 

S11 : Tidak bu. 

P : Apakah cara yang kamu gunakan untuk menentukan volume prisma 

adalah cara yang baru? 

S11 : Maksudnya? 

P : Apkah cara yang kamu gunakan itu cara yang berbeda dari umumnya? 

S11 :Bingung bu. 

P : Cara yang kamu gunakan itu biasa digunakan oleh siswa lain? 

S11 : Iya bu, saya rumus volume prisma yang sudah diajarkan dikelas.  

P :  Apakah ada cara yang lain untuk menemukan volume prismanya?  

S11 : Tidak bu 
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c. Triangulasi Hasil Tes Berpikir Kreatif Matematis dan Wawancara S11 

pada Butir Soal 2 

Berikut merupakan hasil triangulasi analisis hasil tes berpikir kreatif 

matematis dan wawancara terhadap tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

untuk indikator kemampuan berpikir kreatif matematis S11 pada butir soal 2. 

Indikator kemampuan berpikir kreatif matematis pada butir soal 2 adalah 

keluwesan dan kebaruan. 

Pada saat tes berpikir kreatif matematis S11 menuliskan hal-hal yang 

diketahui dengan lengkap. S11 belum mampu menyelesaikan masalah dengan 

banyak cara (fleksibel), selanjutnya dalam menyelesaikan permasalahan S11 

masih menggunakan cara biasa  atau umumnya banyak siswa yang menggunakan 

cara tersebut. Pada saat wawancara S11 mampu  menjelaskan cara yang 

digunakan dengan lancar, namun S11 hanya mampu menemukan satu cara untuk 

menentukan volume kolam renang. Selain itu, S11 tidak mampu menemukan cara 

lain yang tidak biasa atau baru.   

Berdasarkan hasil analisis tes berpikir kreatif matematis dan wawancara 

mengenai indikator keluwesan dan kebaruan pada butir soal nomor 2 diperoleh 

bahwa S11 tidak memenuhi dua indikator kemampuan berpikir kreatif matematis 

keluwesan dan kebaruan. 

3. Simpulan Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis S11 

Berdasarkan analisis hasil tes berpikir kreatif matematis pada butir soal 

nomor 1 dan 2, S11 hanya memenuhi satu indikator kemampuan berpikir kreatif 

matematis kefasihan. Dengan demikian, S11 diduga termasuk dalam kelompok 
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Tingkat 1 (kurang kreatif). Setelah dilakukan triangulasi dengan hasil wawancara 

menyimpulkan bahwa S11 hanya memenuhi satu indikator kemampuan berpikir 

kreatif matematis yaitu kefasihan, sehingga memenuhi Tingkat 1 atau tergolong 

siswa kurang kreatif. 

Tabel 4. 14 Hasil Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis S11 

Tingkat Kemampuan 

Berpikir Kreatif Matematis 
Kefasihan Keluwesan Kebaruan 

Tingkat 1 

(Kurang Kreatif) 
√ − − 

 

4.1.6.3.2 Analisis Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Subjek 

Penelitian S21 

Pada bagian ini diuraikan proses analisis tingkat kemampuan berpikir 

kreatif matematis S21 pada hasil tes berpikir kreatif matematis dan wawancara. 

Hasil tes berpikir kreatif matematis dan wawancara dijadikan acuan untuk 

mengelompokkan siswa ke dalam tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

yang nantinya akan diambil kesimpulan secara triangulasi. Banyaknya butir soal 

pada tes berpikir kreatif matematis ada 5 butir soal. Butir soal yang akan dianalisis 

adalah 2 butir soal dengan alasan sebagai berikut. 

(1) Butir soal nomor 1 tidak diselesaikan sehingga kurang dalam pencapaian 

indikator keluwesan yang berakibat pada proses penilaian tes berpikir 

kreatif matematis. 

(2) Butir soal nomor 2 tidak diselesaikan sehingga kurang dalam pencapaian 

indikator keluwesan dan kebaruan yang berakibat pada proses penilaian 

tes berpikir kreatif matematis. 
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(3) Butir soal nomor 3 diselesaikan dengan benar sesuai dengan kunci 

jawaban yang dibuat oleh peneliti. 

(4) Butir soal nomor 4 dikejakan dengan benar, namun tidak menuliskan hasil 

akhir. 

(5) Butir soal 5 tidak dikerjakan  

Berdasarkan alasan di atas disimpulkan butir soal yang dianalisis pada 

subjek S21 adalah butir soal nomor 1 dan 2. Butir soal nomor 1 memuat indikator 

kefasihan dan keluwesan dan butir soal nomor 2 memuat indikator keluwesan dan 

kebaruan. Dengan demikian butir soal nomor 1 dan 2 sudah memuat ketiga 

indikator kemampuan berpikir kreatif matematis kefasihan, keluwesan, dan 

kebaruan. 

1. Analisis Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis S21 pada Butir 

Soal 1 

Berikut disajikan analisis tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

S21 pada butir soal 1 pada tes berpikir kreatif matematis. Analisis tersebut 

meliputi (a) hasil tes berpikir kreatif matematis; (b) hasil wawancara terhadap S21 

mengenai indikator kemampuan berpikir kreatif matematis; dan (c) hasil 

triangulasi. 

a. Analisis Hasil Tes Berpikir Kreatif Matematis S21 pada Butir Soal Nomor 

1 

Hasil pekerjaan S21 pada tes berpikir kreatif matematis yang telah terlaksana butir 

soal 1 disajikan pada Gambar 4.41 berikut. 
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Gambar 4.41 Hasil Tes Berpikir Kreatif Matematis S21 Butir Soal Nomor 1 

 

 

Berikut merupakan analisis tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

untuk setiap indikator kemampuan berpikir kreatif matematis S21 pada butir soal 

nomor 1. Indikator kemampuan berpikir kreatif yang dianalisis pada butir soal 

nomor 1 adalah kefasihan dan keluwesan. 

1) Kefasihan 

Cuplikan hasil tes berpikir kreatif matematis S21 mengenai indikator kefasihan 

pada butir soal nomor 1 disajikan pada Gambar 4.42 berikut. 
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Gambar 4.42 Cuplikan S21 pada Indikator Kefasihan Butir Soal Nomor 1 

 

Pada bagian a) masalah yang harus diselesaikan adalah menggambar 

sketsa enting-enting dan menentukan kemungkinan-kemungkinan ukuran yang 

dapat dibuat jika diketahui enting-enting tersebut berbentuk prisma segitiga siku-

siku dengan volume 144 cm
3
.  

Berdasarkan hasil Gambar 4.42, diperoleh informasi bahwa S21 mampu 

menuliskan hal-hal yang diketahui dalam soal. S21 mampu menyebutkan dua 

kemungkinan ukuran enting-enting yang dapat dibuat dan jawaban bernilai benar. 

Ukuran enting-enting yang ditemukan S21 adalah enting-enting dengan ukuran 

alas segitiga siku-siku 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. S21 menggunakan rumus volume 

prisma untuk menentukan tinggi prisma. Tinggi prisma yang ditemukan adalah 24 

cm. Selanjutnya, enting-enting dengan ukuran alas segitiga siku-siku 6 cm, 8 cm, 

dan 10 cm dengan tinggi prisma 6 cm. Hal tersebut menunjukkan bahwa S21 

belum memenuhi indikator kefasihan pada butir soal nomor 1.  
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2) Keluwesan 

Cuplikan hasil tes berpikir kreatif matematis S21 mengenai indikator keluwesan 

pada butir soal nomor 1 disajikan pada Gambar 4.43 berikut. 

 

Gambar 4.43 Cuplikan S21 pada Indikator Keluwesan Butir Soal Nomor 1 

Pada bagian b) masalah yang harus diselesaikan adalah memilih salah satu 

ukuran enting-enting yang telah dibuat untuk dihitung luas permukaannya dengan 

menggunakan dua cara yang berbeda. 

Berdasarkan hasil Gambar 4.42 diperoleh informasi bahwa S21 belum 

mampu mengubah sudut pandang atau cara penyelesaian dalam menentukan luas 

permukaan prisma. S21 hanya mampu menentukan satu cara penyelesaian untuk 

menentukan luas permukaan prisma, yaitu dengan menggunakan rumus luas 

permukaan prisma yang sudah diajarkan. Rumus luas permukaan prisma yang 

digunakan subjek S21 yaitu (2 x luas alas) + (keliling alas x tinggi prisma). 

Dengan demikian, S21 belum memenuhi indikator keluwesan pada butir soal 1.  

b. Analisis Hasil Wawancara S21 pada Butir Soal Nomor 1 

Berikut merupakan analisis wawancara terhadap tingkat kemampuan 

berpikir kreatif matematis untuk setiap indikator kemampuan berpikir kreatif 

matematis S21 pada butir soal nomor 1. S21 diwawancarai mengenai indikator 
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kemampuan berpikir kreatif matematis terhadap hasil tes berpikir kreatif 

matematis. Indikator tersebut adalah kefasihan dan keluwesan. 

1) Kefasihan 

Berikut merupakan hasil wawancara S21 terhadap tes berpikir kreatif matematis 

mengenai indikator kefasihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : Apakah kamu pernah menyelesaikan masalah seperti ini? 

S21 : Pernah. 

P : Soal yang seperti ini? 

S21 : Ehh, belum sih bu. 

P : Apakah kamu dengan ide pemikiran sendiri? 

S21 : Iya bu saya kerjakan sendiri. 

P : Sekarang coba jelaskan maksud dari soal nomor 1a)? 

S21 : Mencari kemungkinan ukuran enting-enting gepuk yang bentuknya 

prisma dengan alasnya berbentuk segitiga siku-siku dan diketahui 

volmuenya 144 cm
3
. 

P : Berapa kemungkinan yang kamu buat? 

S21 : Dua kemungkinan bu. 

P : Coba jelaskan. 

S21 : Kemungkinan ukuran 1 alasnya 3 cm, 4 cm, dan 5 cm, terus tinggi 

prismanya 24 cm. Kemungkinan ukuran 2 alasnya 6 cm, 8 cm, dan 10 

cm, terus tinggi prismanya 6 cm.  

P : Apakah kamu yakin ukuran alasnya itu ukuran segitiga siku-siku? 

S21 : Iya bu. 

P : Mengapa kamu yakin jawabanmu benar? 

S21 : Karena saya sudah hitung dengan menggunakan rumus volume 

prisma, kan volume prismanya sudah diketahui 144 cm
3
. 

P : Jadi yakin ya semua jawabannya sudah benar? 

S21 : Iya. 

P : Apakah ada kemungkinan yang lain selain yang kamu buat? 

S21 : Tidak tahu bu. 

P : Coba di ingat kembali ukuran segitiga siku-siku, apakah ada ukuran 

yang lain? 

S21 : Ya ada bu sepertinya, tapi saya lupa. 

P : Jadi kamu hanya bisa sebutkan dua kemungkinan itu saja? 

S21 : Iya bu, cuma ingat 2. 
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Berdasarkan cuplikan wawancara diperoleh bahwa subjek S21 dapat 

menjelaskan kembali maksud dari masalah pada soal. Hal ini ditunjukkan dengan 

jawaban S21 yang menyatakan bahwa masalah yang harus diselesaikan adalah 

mencari kemungkinan ukuran enting-enting gepuk yang bentuknya prisma dengan 

alasnya berbentuk segitiga siku-siku dan diketahui volmuenya 144 cm
3
. Selain itu, 

S21 menyatakan bahwa menuliskan dua kemungkinan ukuran enting-enting dan 

hasil jawaban bernilai benar. Kemungkinan pertama yaitu enting-enting dengan 

ukuran alas segitiga siku-siku 3 cm, 4 cm, 5 cm dan tinggi 24 cm.  Kemungkinan 

kedua yaitu enting-enting dengan ukuran alas segitiga siku-siku 6 cm, 8 cm, 10 

cm dan tinggi 6 cm. Hal tersebut menunjukkan bahwa S21 mampu menyebutkan 

beragam kemungkinan ukuran-ukuran bangun ruang prisma dengan benar, maka 

didapat S21 memenuhi kefasihan dan memenuhi kriteria keaslian dikarenakan 

S21 mengerjakan soal tes kemampuan berpikir kreatif matematis dengan 

pemikirannya sendiri. 

2) Keluwesan 

Berikut merupakan hasil wawancara S21 terhadap tes berpikir kreatif matematis 

mengenai indikator keluwesan. 

 

 

 

 

P : Berapa cara yang kamu gunakan untuk menyelesaikan masalah pada 

soal 1b) itu? 

S21 : Satu cara 

P : Mengapa hanya menggunakan satu cara? 

S21 : Iya ingatnya hanya cara itu saja.  

P : Coba jelaskan. 

S21 : Saya hitung pakai rumus luas permukaan prisma bu. 

P : Iya coba jelaskan bagaimana kamu bisa menemukan luas permukaan 

prismanya? 

S21 : Luas permukaan prisma itu 2 x luas  alas + keliling alas x tinggi 

prisma, nah berarti 2 x 6 cm
2
 + 12 cm x 24 cm, jadi luas permukaannya 

300 cm
2
. 
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Berdasarkan cuplikan wawancara diperoleh bahwa S21 hanya mampu 

menentukan luas permukaan prisma dengan satu cara. Hal ini ditunjukkan dengan 

jawaban S21 yang menyetakan bahwa menentukan luas permukaan prisma 

menggunakan rumus luas permukaan prisma (2 x luas alas) + (keliling alas x 

tinggi prisma). Saat diminta untuk menyebutkan cara yang lain, S21 tidak mampu 

menemukan cara yang berbeda dari cara sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan 

jawaban S21 yang menyatakan bahwa tidak ada cara lain untuk menentukan luas 

permukaan prisma. Sehingga S21 tidak mampu menyelesaikan masalah pada soal 

1b) dengan berbagai cara atau metode yang berbeda, maka S21 tidak memenuhi 

komponen keluwesan pada butir soal nomor 1. 

c. Triangulasi Hasil Tes Berpikir Kreatif Matematis dan Wawancara S21 

pada Butir Soal 1 

Berikut merupakan hasil triangulasi analisis hasil tes berpikir kreatif 

matematis dan wawancara terhadap tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

untuk indikator kemampuan berpikir kreatif matematis S21 pada butir soal 1. 

Indikator kemampuan berpikir kreatif matematis pada butir soal 1 adalah 

kefasihan dan keluwesan. 

P :  Apakah kamu yakin cara yang kamu gunakan itu benar? 

S21 : Iya benar itu rumusnya. 

P : Apakah kamu yakin hasilnya 300 cm
2
? 

S21 : Yakin. 

P : Apakah ada cara yang lain untuk menentukan luas permukaan 

prismanya? 

S21 : Tidak bu. 

P : Yakin tidak ada cara yang lain? 

S21 : Yakin bu, setahu saya rumusnya cuma itu. 
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Pada saat tes berpikir kreatif matematis S21 mampu dalam membuat 

beragam kemungkinan ukuran enting-enting yang berbentuk prisma, namun S21 

belum mampu menyelesaikan masalah dengan banyak cara (fleksibel). Pada saat 

wawancara S21 mampu menjelaskan kemungkinan ukuran enting-enting yang 

dibuat dengan beragam dan benar. Selanjutnya, S21 tidak mampu menyelesaikan 

masalah pada butir soal 1 dengan dua cara yang berbeda. 

Berdasarkan hasil analisis tes berpikir kreatif matematis dan wawancara 

mengenai indikator kefasihan dan keluwesan pada butir soal nomor 1 diperoleh 

bahwa S21 memenuhi satu indikator kemampuan berpikir kreatif matematis 

kefasihan. 

2. Analisis Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis S21 pada Butir 

Soal 2 

Berikut disajikan analisis tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

S21 pada butir soal 2 pada tes berpikir kreatif matematis. Analisis tersebut 

meliputi (a) hasil tes berpikir kreatif matematis; (b) hasil wawancara terhadap S21 

mengenai indikator kemampuan berpikir kreatif matematis; dan (c) hasil 

triangulasi. 

a. Analisis Hasil Tes Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis S21 

pada Butir Soal Nomor 2 

Hasil pekerjaan S21 pada tes tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis butir 

soal 2 disajikan pada Gambar 4.44 berikut. 
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Gambar 4.44 Hasil Tes Berpikir Kreatif Matematis S21 Butir Soal Nomor 2 

 

Berikut merupakan analisis tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

untuk setiap indikator kemampuan berpikir kreatif matematis S21 pada butir soal 

nomor 2. Indikator kemampuan berpikir kreatif yang dianalisis pada butir soal 

nomor 2 adalah keluwesan dan kebaruan. 

1) Keluwesan 

Cupilikan hasil tes berpikir kreatif matematis S21 mengenai indikator keluwesan 

pada butir soal nomor 2 disajikan pada Gambar 4.45 berikut. 
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Gambar 4.45 Cuplikan S21 pada Indikator Keluwesan Butir Soal Nomor 2 

Masalah yang harus diselesaikan oleh S21 adalah menentukan volume 

kolam renang berukuran panjang 30 m dan lebar 10, kedalaman kolam pada 

bagian dangkal 1 m dan terus melandai hingga bagian yang paling dalam 4 m. 

Selanjutnya, volume kolam dihitung kembali menggunakan cara yang berbeda.  

Berdasarkan hasil Gambar 4.45, diperoleh informasi bahwa S21 mampu 

menggambarkan sketsa kolam renang dengan tepat. S21 hanya mampu 

menyelesaikan masalah dengan satu cara untuk menentukan volume kolam yang 

berbentuk prisma. Pada soal 2b) subjek S21 menentukan volume kolam  

menggunakan rumus volume prisma yaitu luas alas x tinggi prisma. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa S21 belum mampu menggunakan cara yang berbeda dalam 

menentukan volume kolam renang sehingga belum memenuhi indikator 

keluwesan pada nomor 2.  

2) Kebaruan 

Cuplikan hasil tes berpikir kreatif matematis S21 mengenai indikator kebaruan 

pada butir soal nomor 2 disajikan pada Gambar 4.46 berikut. 
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Gambar 4.46 Cuplikan S21 pada Indikator Kebaruan Butir Soal Nomor 2 

Berdasarkan hasil Gambar 4.46, diperoleh informasi bahwa S21 hanya 

menggunakan cara penyelesaian yang biasa atau tidak baru. Cara yang digunakan 

S21 adalah rumus volume prisma. Rumus tersebut sudah diajarkan dikelas dan 

biasa digunakan oleh banyak siswa pada umumnya. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa S21 belum memenuhi indikator kebaruan pada butir soal 2.  

b. Analisis Hasil Wawancara S21 pada Butir Soal Nomor 2 

Berikut merupakan analisis wawancara terhadap tingkat kemampuan 

berpikir kreatif matematis untuk setiap indikator kemampuan berpikir kreatif 

matematis S21 pada butir soal nomor 2. S21 diwawancarai mengenai indikator 

kemampuan berpikir kreatif matematis terhadap hasil tes berpikir kreatif 

matematis. Indikator tersebut adalah keluwesan dan kebaruan. 

1) Keluwesan 

Berikut merupakan hasil wawancara S21 terhadap tes berpikir kreatif matematis 

mengenai indikator keluwesan. 

 

 

P : Coba perhatikan soal 2, bagaimana maksud dari soal tersebut? 

S21 : Kita disuruh mencari volume air dalam kolam. 

P : Apakah kamu sudah menghitung volumenya? 

S21 : Sudah. 

P : Coba jelaskan bagaimananya caranya? 

S21 : Saya gambar sketsa kolamnya dulu bu, itu kan kolamnya bentuknya 

prisma (sambil menunjuk hasil pekerjaan), jadi volumenya dicari pakai 

rumus volume prisma. 
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Berdasarkan cuplikan wawancara diperoleh bahwa subjek S21 mampu 

menjelaskan cara yang digunakan untuk menentukan volume kolam renang 

dengan tepat. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban S21 yang menyatakan bahwa 

menentukan volume kolam renang dengan mencari luas alas yang berbentuk 

trapezium. Selanjutnya, S21 menghitung volume kolam renang dengan rumus 

menggunakan volume prisma. Namun, S21 belum mampu mengubah sudut 

pandang atau cara penyelesaian dalam menentukan volume prisma. Hal ini 

ditunjukkan dengan jawaban S21 yang menyatakan bahwa tidak ada cara yang 

lain untuk menentukan volume kolam renang.  S21 hanya mampu menyelesaikan 

masalah dengan satu cara penyelesaian, maka S21 belum memenuhi indikator 

keluwesan pada butir soal 2.  

2) Kebaruan 

Berikut merupakan hasil wawancara S21 terhadap tes berpikir kreatif matematis 

mengenai indikator kebaruan. 

 

P : Bagaimana rumusnya? 

S21 : Luas alas x tinggi prisma. 

P : Dilihat dari gambarmu, alas prismanya berbentuk apa? 

S21 : Trapezium. 

P : Jadi kamu cari luas trapeziumnya dulu? 

S21 : Iya bu terus dikali tinggi prismanya. 

P : Apakah kamu yakin hasilnya sudah benar? 

S21 : Iya, benar bu 750 m
3
. 

P : Mengapa kamu hanya menyebutkan satu cara penyelesaian? 

S21 : Bisanya rumus itu saja.  

P : Apakah ada cara yang lain untuk menentukan volume kolam? 

S21 : Tidak ada bu. 

P : Jadi kamu cuma bisa satu cara itu? 

S21 : Iya bu, cuma pakai rumus volume prisma. 
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Berdasarkan cuplikan wawancara diperoleh bahwa S21 tidak  mampu 

menyebutkan cara yang lain dalam menentukan volume kolam renang. Hal ini 

ditunjukkan dengan jawaban S21 yang menyatakan bahwa tidak bisa 

menggunakan cara selain rumus volume prisma dalam menentukan volume kolam 

renang. S21 tidak mampu menentukan volume kolam renang dengan cara yang 

berbeda dari umumnya. Selain itu, S21 juga menyatakan bahwa masih 

menggunakan rumus volume prisma yang sudah diajarkan di kelas sehingga S21 

tidak memenuhi indikator  kebaruan pada butir soal nomor 2. 

c. Triangulasi Hasil Tes Berpikir Kreatif Matematis dan Wawancara S21 

pada Butir Soal 2 

Berikut merupakan hasil triangulasi analisis hasil tes berpikir kreatif 

matematis dan wawancara terhadap tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

untuk indikator kemampuan berpikir kreatif matematis S21 pada butir soal 2. 

P : Konsep apa yang kamu gunakan untuk menyelesaikan soal? 

S21 : Maksudnya gimana? 

P : Rumus apa yang kamu gunakan untuk menyelesaikan soal? 

S21 : volume prisma? 

P : Bagaimana rumus volume prisma yang kamu gunakan? 

S21 : Luas alas x tinggi prisma.  

P : Apakah kamu bisa menentukan volume prisma selain dengan 

menggunakan rumus volume prisma? 

S21 : Tidak bisa bu. 

P : Oke, apakah cara yang kamu gunakan tadi cara yang biasa? 

S21 : Maksudnya? 

P : Apakah cara yang kamu gunakan itu cara yang berbeda dari 

umumnya? 

S21 : Tidak sih bu, itu kan rumus volume prismanya yang biasa diajarkan. 

P : Jadi siswa yang lain juga biasa menggunakan cara itu? 

S21 : Iya. 
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Indikator kemampuan berpikir kreatif matematis pada butir soal 2 adalah 

keluwesan dan kebaruan. 

Pada saat tes berpikir kreatif matematis S21 menuliskan hal-hal yang 

diketahui dengan lengkap. S21 belum mampu menyelesaikan masalah dengan 

banyak cara (fleksibel), selanjutnya dalam menyelesaikan permasalahan subjek 

S21 masih menggunakan cara biasa  atau umumnya banyak siswa yang 

menggunakan cara tersebut. Pada saat wawancara S21 mampu  menjelaskan cara 

yang digunakan dengan lancar, namun S21 hanya mampu menemukan satu cara 

untuk menentukan volume kolam renang. Selain itu, S21 tidak mampu 

menemukan cara lain yang tidak biasa atau baru.   

Berdasarkan hasil analisis tes berpikir kreatif matematis dan wawancara 

mengenai indikator keluwesan dan kebaruan pada butir soal nomor 2 diperoleh 

bahwa S21 tidak memenuhi dua indikator kemampuan berpikir kreatif matematis 

keluwesan dan kebaruan. 

3. Simpulan Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis S21 

Berdasarkan analisis hasil tes berpikir kreatif matematis pada butir soal 

nomor 1 dan 2, S21 hanya memenuhi satu indikator kemampuan berpikir kreatif 

matematis kefasihan. Dengan demikian, S21 diduga termasuk dalam kelompok 

Tingkat 1 (kurang kreatif). Setelah dilakukan triangulasi dengan hasil wawancara 

menyimpulkan bahwa S21 hanya memenuhi satu indikator kemampuan berpikir 

kreatif matematis yaitu kefasihan, sehingga memenuhi Tingkat 1 atau tergolong 

siswa kurang kreatif. 
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Tabel 4. 15 Hasil Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis S21 

Tingkat Kemampuan 

Berpikir Kreatif Matematis 
Kefasihan Keluwesan Kebaruan 

Tingkat 1 

(Kurang Kreatif) 
√ − − 

 

4.2 Pembahasan 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai pelaksanaan pembelajaran pada 

saat penelitian dan deskripsi tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis 

melalui pembelajaran model CORE ditinjau dari kemandirian siswa. 

4.2.1 Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran dalam kelas menggunakan pembelajaran model 

CORE. Peneliti melaksanakan sintaks pembelajaran model CORE dengan kriteria 

sangat baik. Tujuan penggunaan pembelajaran model CORE adalah untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Kegiatan siswa 

dalam sintaks pembelajaran model CORE yaitu siswa mengingat kembali 

pengetahuan lama yang berhubungan dengan pengetahuan baru. Pengetahuan 

lama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah materi luas dan keliling bangun 

datar serta jaring-jaring prisma dan limas. Materi tersebut digunakan sebagai 

apersepsi dalam mempelajari luas permukaan dan volume prisma limas. 

Selanjutnya, siswa berdiskusi menggunakan ide-ide kreatifnya menyusun 

langkah-langkah untuk menemukan rumus luas permukaan dan volume prisma 

dan limas. Siswa mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompok yang ada pada 

Lembar Kerja Siswa. Selanjutnya, untuk mengembangkan kemampuan berpikir 

kreatif matematis, siswa mengerjakan soal latihan dan kuis yang memuat 
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indikator kemampuan berpikir kreatif matematis kefasihan, keluwesan, dan 

kebaruan.  

Pada pelaksanaan pembelajaran model CORE masih terdapat beberapa 

kendala dalam pembelajaran. Pada pertemuan pertama, kurang dalam 

melaksanakan kegiatan mengingat kembali informasi lama yang berhubungan 

dengan informasi baru dan kurang dalam melaksanakan kegiatan memfasilitasi 

siswa untuk menggunakan dan mengembangkan pengetahuan yang telah 

diperoleh, dimana pada pertemuan pertama peneliti tidak memberikan kuis yang 

bertujuan untuk mengembangkan indikator kemampuan berfikir kreatif matematis 

siswa. Semua itu dapat terjadi karena pada pertemuan pertama peneliti masih 

gugup dalam mengajar kelas VIII A.  

Pada pertemuan kedua dan ketiga, pembelajaran berjalan lebih baik karena 

sudah mampu beradaptasi dengan siswa dan lingkungan di dalam kelas. Namun, 

masih kurang dalam memberi konfirmasi atas hasil diskusi siswa karena dalam 

menjawab pertanyaan pada LKS siswa membutuhkan waktu yang lama, sehingga 

waktu yang disediakan untuk memberikan konfirmasi dan penguatan atas hasil 

diskusi menjadi terbatas. Kekurangan pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga 

disempurnakan pada pertmuaan keempat. Pada pertemuan keempat pembelajaran 

berjalan lancar, semua proses kegiatan pembelajran CORE terlaksana dengan 

sangat baik. Pelaksanaan pembelajaran model CORE dalam upaya 

mengembangkan indikator kemampuan berpikir kreatif matematis dilakukan 

dengan kegiatan diskusi mengerjakan LKS, latihan soal, dan kuis pada pertemuan 

keempat. 
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Penelitian Beladina et al., (2013) menyatakan bahwa salah satu 

pembelajaran matematika yang efektif untuk mengembangkan kreativitas siswa 

adalah pembelajaran model CORE. Pembelajaran model CORE memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk aktif berpendapat, berdiskusi, dan membangun 

pengetahuannya sendiri. Menurut Calfee (2010), model CORE menggabungkan 

empat unsur penting konstruktivis, yaitu terhubung ke pengetahuan siswa, 

mengatur konten (pengetahuan) baru siswa, memberikan kesempatan bagi siswa 

untuk merefleksikannya, dan memberi kesempatan siswa untuk memperluas 

pengetahuan. Dengan siswa memiliki pengetahuan yang luas maka ketika mereka 

diberi masalah mereka mampu menyelesaikannya dengan cara mereka sendiri, hal 

ini akan mendorong siswa untuk berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah 

matematika. Berdasarkan hasil pengisian lembar kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran diperoleh informasi bahwa peneliti melaksanakan sintaks 

pembelajaran model CORE yang berupaya untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir kreatif matematis dengan sangat baik. Oleh karena itu, pembelajaran 

model CORE memiliki peranan dalam mengembangkan kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa.  

4.2.2 Deskripsi Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis melalui 

Pembelajaran Model CORE Ditinjau dari Kemandirian Siswa. 

Analisis tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa ditinjau dari 

kemandirian belajarnya melalui pembelajaran model CORE dilaksanakan dengan 

menganalisis hasil tes berpikir kreatif matematis (TBKM) dan hasil wawancara 

yang dilakukan dengan subjek penelitian. Pada bagian ini akan ditunjukkan 
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pembahasan tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas VIII A 

SMP N 2 Muntilan dengan membandingkan hasil TBKM dan wawancara untuk 

memperoleh deskripsi tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 

ditinjau dari kemandirian belajarnya. Berdasarkan pengelompokan kemandirian 

belajar siswa kategori tinggi, sedang, dan rendah pada skor skala kemandirian 

belajar, dipilih 6 siswa dengan mempertimbangkan pada pertimbangan guru, 

pengamatan peneliti terhadap keaktifan siswa dalam pembelajaran materi prisma 

dan limas, siswa yang dapat mengemukakan pendapat secara lisan maupun 

tertulis, serta keunikan hasil tes berpikir kreatif matematis. Subjek penelitian 

terpilih dan pelaksanaan kegiatan wawancara tersaji pada Tabel 4.6 dam Tabel 

4.7. 

TBKM telah terselesaikan oleh siswa dianalisis dengan memperhatikan 3 

indikator kemampuan berpikir kreatif matematis yaitu kefasihan, keluwesan, dan 

kebaruan. Kefasihan mengacu pada kemampuan siswa untuk menjelaskan 

masalah dan hasil jawaban masalah dengan lancar dan benar, memiliki keyakinan 

terhadap hasil jawaban yang bernilai benar dan beragam. Keluwesan mengacu 

pada kemampuan siswa menjelaskan maksud cara penyelesaian dengan 

menggunakan sudut pandang atau pendekatan yang berbeda. Kebaruan mengacu 

pada kemampuan siswa mengemukakan bahwa hasil jawaban bernilai benar dan 

berbeda atau hasil jawaban merupakan hal yang “tidak biasa” dikerjakan siswa 

lain pada tingkat pengetahuannya. Kesulitan dalam menyelesaikan masalah juga 

ditanyakan dalam kegiatan wawancara untuk menambah informasi deskripsi 

tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Jika diketahui siswa sudah 
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pernah menyelesaikan masalah atau tidak menggunakan ide pemikiran sendiri 

dalam menyelesaikan masalah maka siswa tergolong Tingak 0 (Tidak Kreatif). 

Analisis data hasil tes berpikir kreatif matematis (TKBM) dan hasil 

wawancara dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Kegiatan reduksi pada 

penelitian ini yaitu menyederhanakan hasil wawancara menjadi susunan bahasa 

yang baik dan rapi, kemudian ditransformasikan ke dalam catatan dan membuang 

beberapa hal yang dianggap tidak perlu. Hasil TBKM disusun dengan rapi sesuai 

urutan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis hasil TBKM. Penyajian 

data pada penelitian ini meliputi pengklasifikasian data TKBK berdasarkan hasil 

TBKM dan hasil wawancara. Penarikan simpulan (verifikasi) dilakukan dengan 

mempertimbangkan hasil TBKM dan hasil wawancara. Selanjutnya peneliti 

melakukan teknik triangulasi dengan membandingkan hasil TBKM dengan hasil 

wawancara untuk memeriksa keabsahan data dan menyimpulkan deskripsi tingkat 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dengan indikator kemampuan 

berpikir kreatif matematis yang meliputi kefasihan, keluwesan, dan kebaruan. 

Setelah dilakukan analisis data tingkat kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa dari hasil TBKM dan hasil wawancara, serta hasil triangulasi 

masing-masing subjek pada masing-masing kategori kemandirian belajar siswa, 

diperoleh data sebagai berikut. 
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Tabel 4.16 Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Subjek 

No 
Kode 

Siswa 

Kemandirian 

Belajar 

Siswa 

Indikator Kemampuan Berpikir 

Kreatif Matematis TKBK 

Kefasihan Keluwesan Kebaruan 

1 S23 Tinggi √ √ − 
Tingkat 3 

(Kreatif) 

2 S27 Tinggi √ √ √ 
Tingkat 4 

 (Sangat Kreatif) 

3 S10 Sedang √ √ − 
Tingkat 3 

(Kreatif) 

4 S26 Sedang √ √ − 
Tingkat 3 

(Kreatif) 

5 S11 Rendah √ − − 
Tingkat 1 

(Kurang Kreatif) 

6 S21 Rendah √ − − 
Tingkat 1 

(Kurang Kreatif) 

Keterangan: √: memenuhi 

−: tidak memenuhi 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.15, diperoleh bahwa subjek pada kategori 

kemandirian belajar tinggi termasuk dalam klasifikasi tingkat 3 (kreatif) dan 

tingkat 4 (sangat kreatif); subjek pada kategori kemandirian belajar sedang 

termasuk dalam klasifikasi tingkat 3 (kreatif); dan subjek pada kategori 

kemandirian belajar rendah termasuk dalam klasifikasi tingkat 1 (kurang kreatif).  

Menurut Silver sebagaimana dikutip dalam Siwono (2007), dari ketiga 

komponen kemampuan berpikir kreatif matematis jika diberi bobot maka 

kebaruan menempati posisi tertinggi, berikutnya secara berurutan keluwesan dan 

kefasihan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemampuan berpikir kreatif 

matematis pada tingkat 4 menempati posisi tertinggi, berikutnya secara berurutan 

tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1, dan tingkat 0. Hasil tingkat kemampuan berpikir 

kreatif pada subjek penelitian menunjukkan bahwa subjek pada kategori 

kemandirian belajar tinggi memiliki tingkat kemampuan berpikir kreatif 
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matematis lebih baik ataupun sama dengan tingkat kemampuan berpikir kreatif 

matematis subjek pada kategori kemandirian belajar sedang. Selain itu, subjek 

penelitian pada kategori kemandirian belajar rendah tidak memiliki tingkat 

kemampuan berpikir kreatif matematis yang lebih baik daripada subjek pada 

kategori kemandirian belajar tinggi dan subjek pada kategori kemandirian belajar 

sedang. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa subjek 

penelitian dengan katerogi kemandirian belajar tinggi dan kategori kemandirian 

belajar sedang memiliki tingkat kemampuan berpiki kreatif matematis lebih baik 

dari subjek pada kategori kemandirian belajar rendah. 

Sementara itu, menurut hasil penelitian oleh Hayati (2012), menjelaskan 

bahwa terdapat hubungan positif antara kemandirian belajar matematika dengan 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Kemauan untuk belajar secara 

mandiri yang kuat dapat menambah pengetahuan siswa, sehingga banyak hal yang 

diketahui. Temuan peneitian ini diperkuat oleh pendapat Saosa & David. A 

sebagaimana dikutip dalam Hayati (2012), bahwa aktivitas belajar mandiri yang 

terpilih seharusnya membantu mengembangkan ketrampilan berpikir kreatif dan 

kritis. Dengan banyaknya pengetahuan yang siswa miliki maka ketika mereka 

diberi masalah mereka akan mampu menjawabnya dengan cara mereka sendiri 

tidak harus dengan cara baku atau cara yang sudah biasa hal ini akan mendorong 

siswa berpikir kreatif dalam menyelesaikan soal matematika. 

Pendapat tersebut juga sejalan dengan pendapat peneliti pada hasil 

penelitian ini, subjek pada kategori kemandirian belajar tinggi memiliki tingkat 

kemampuan berpikir kreatif matematis lebih baik ataupun sama dengan tingkat 
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kemampuan berpikir kreatif matematis subjek penelitian pada kategori 

kemandirian belajar sedang. Selain itu, subjek penelitian pada kategori 

kemandirian belajar rendah tidak memiliki tingkat kemampuan berpikir kreatif 

matematis yang lebih baik daripada subjek pada kategori kemandirian belajar 

tinggi dan subjek pada kategori kemandirian belajar sedang. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara kemandirian belajar siswa dengan 

tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. 

Berikut adalah tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 

ditinjau dari kemandirian belajarnya melalui pembelajaran model CORE yang 

dideskripsikan sebagai berikut. 

4.2.1.1 Subjek Kategori Kemandirian Belajar Tinggi 

Hasil analisis tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada 

kategori kemandirian belajar tinggi menunjukkan bahwa S23 termasuk dalam 

klasifikasi tingkat 3 (kreatif) dan S27 termasuk dalam klasifikasi tingkat 4 (sangat 

kreatif). Siswono (2008) mengemukakan bahwa siswa yang termasuk dalam 

klasifikasi tingkat 3 (kreatif) memenuhi indikator kefasihan dan kebaruan atau 

kefasihan dan keluwesan. Siswa mampu membuat satu jawaban yang “baru” 

dengan fasih, tetapi tidak dapat menyusun cara berbeda (fleksibel) untuk 

mendapatkannya atau siswa dapat menyusun cara yang berbeda (fleksibel) untuk 

mendapatkan jawaban yang beragam, meskipun jawaban tersebut tidak “baru”. 

S23 telah memenuhi indikator kefasihan dan keluwesan. Analisis dapat dilakukan 

karena S23 belum pernah menyelesaikan soal TBKM dan menggunakan ide 

pemikirannya sendiri untuk mnyelesaikan TBKM. S23 mampu menyelesaikan 
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suatu masalah dengan lebih dari satu alternatif jawaban. Selain itu, S23 juga 

mampu menyelesaiakan masalah dengan berbagai cara (fleksibel).  

Pada saat wawancara S23 harus mengerjakan ulang jawaban pada soal 1 

dan 5 dengan hasil perbaikan yang benar. Pada butir soal 1 bagian a) masalah 

yang harus dipecahkan adalah menemukan kemungkinan-kemungkinan ukuran 

enting-enting yang berbentuk prisma segitiga dengan volume 144 cm
3
. Silver 

(1997) mengemukakan bahwa kefasihan mengacu pada siswa memberikan 

jawaban masalah yang beragam dan benar. Hasil analisis pada S23 menunjukkan 

bahwa S23 mampu untuk memberikan jawaban masalah yang beragam dan benar. 

Hal ini ditunjukkan dengan S23 mampu menentukan dua kemungkinan ukuran 

bangun ruang prisma dengan benar.  

Butir soal 1 bagian b) masalah yang harus dipecahkan adalah menemukan 

luas permukaan enting-enting yang berbentuk prisma segitiga dengan 

menggunakan minimal dua cara yang berbeda. Silver (1997) mengemukakan 

bahwa keluwesan mengacu pada siswa memecahkan masalah dengan berbagai 

cara atau metode yang berbeda. Hasil analisis pada S23 menunjukkan bahwa S23 

mampu menyelesaikan masalah dengan dua cara penyelesaian yang berbeda 

(luwes). Cara pertama mengggunakan rumus luas permukaan prisma dan cara 

kedua menjumlahkan seluruh luas sisi prisma. Selanjutnya, untuk butir soal 5 

masalah yang harus dipecahkan adalah menentukan kemungkinan-kemungkinan 

ukuran tempat beras yang berbentuk prisma segiempat dengan tinggi prisma 50 

cm dan menyelesaikan masalah minimal dengan dua cara yang berbeda. Pada 

butir soal 5, S23 mampu menyebutkan tiga kemungkinan ukuran bangun prisma 
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dengan beragam dan benar. Ukuran yang dibuat S23 yaitu alas prisma segiempat 

dengan panjang dan lebar masing-masing 60 cm x 20 cm, 40 cm x 30 cm, 50 cm x 

24 cm dan tinggi ketiga prisma sama yaitu 50 cm. S23 juga mampu 

menyelesaikan masalah dengan dua cara penyelesaian yang berbeda (luwes). Cara 

pertama menggunakan rumus volume prisma dan cara kedua menggunakan rumus 

volume balok. Selanjutnya, Silver (1997) mengemukakan bahwa kebaruan 

mengacu pada siswa mampu memberikan jawaban dari masalah dengan satu cara 

(metode) penyelesaian yang tidak biasa atau baru. Hasil analisis pada S23 

menunjukkan bahwa S23 tidak memenuhi indikator kebaruan, karena S23 tidak 

mampu menyelesaikan masalah dengan cara atau metode yang tidak biasa atau 

“baru”.  

S27 termasuk dalam klasifikasi sangat kreatif. Siswono (2008) 

mengemukakan bahwa siswa yang termasuk dalam klasifikasi tingkat 4 (sangat 

kreatif) memenuhi ketiga indikator atau keluwesan dan kebaruan. Siswa mampu 

menyelesaikan suatu masalah dengan lebih dari satu alternatif jawaban maupun 

cara penyelesaian yang berbeda (“baru”) dengan lancar (fasih) dan fleksibel atau 

siswa hanya mampu mendapat satu jawaban yang “baru (tidak biasa dibuat siswa 

pada tingkat berpikir umumnya)” tetapi dapat menyelesaikan dengan berbagai 

cara (fleksibel). S27 memenuhi semua indikator kemampuan berpikir kreatif 

matematis. Analisis dapat dilakukan karena subjek S27 belum pernah 

menyelesaikan soal TBKM dan menggunakan ide pemikirannya sendiri untuk 

mnyelesaikan TBKM. S27 mampu menyelesaikan suatu masalah dengan lebih 

dari satu alternatif jawaban. Selanjutnya, S27 juga mampu menyelesaiakan 
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masalah dengan berbagai cara (fleksibel). S27 mampu menyelesaikan suatu 

masalah dengan cara yang berbeda pada umumunya atau “baru”. 

Silver (1997) mengemukakan bahwa kefasihan mengacu pada siswa 

memberikan jawaban masalah yang beragam dan benar. Hasil analisis pada S27 

menunjukkan bahwa S27 mampu untuk memberikan jawaban masalah yang 

beragam dan benar. Pada butir soal 1 bagian a) S27 mampu menyebutkan dua 

kemungkinan ukuran prisma dengan beragam dan benar.  

Silver (1997) juga mengemukakan bahwa keluwesan mengacu pada siswa 

memecahkan masalah dengan berbagai cara atau metode yang berbeda. Hasil 

analisis pada S27 menujukkan bahwa S27 juga mampu menyelesaikan masalah 

pada butir soal 1 bagian b) dengan dua cara penyelesaian yang berbeda, namun 

salah satu cara yang dituliskan belum lengkap. Cara pertama menggunakan rumus 

luas permukaan prisma dan cara kedua menjumlahkan seluruh luas sisi prisma. 

Pada saat wawancara subjek S27 harus mengerjakan ulang soal 1 bagian b) dan 

hasil perbaikan bernilai benar. Sehingga dapat dikatakan bahwa S27 mampu 

menyelesaiakan masalah pada soal 1 bagian b) dengan berbagai cara atau metode 

dengan tepat. Selanjutnya, untuk butir soal 2 masalah yang harus dipecahkan 

adalah menentukan volume kolam renang yang berbentuk prisma dengan dua cara 

yang berbeda. S27 mampu menyelesaikan masalah butir soal 2 dengan dua cara 

yang berbeda. Cara pertama menggunakan rumus volume prisma. Cara kedua 

menggunanakan garis bantu untuk membagi bangun prisma menjadi dua bangun 

yaitu bangun balok dan bangun prisma segitiga, selanjutnya subjek S27 

menjumlahkan volume balok dan volume prisma segitiga tersebut. Sehingga 
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diperoleh bahwa subjek S27 dapat menyelesaikan masalah pada soal 2 dengan 

berbagai cara atau metode yang berbeda dengan tepat.  

Silver (1997) mengemukakan bahwa kebaruan mengacu pada siswa 

mampu memberikan jawaban dari masalah dengan satu cara (metode) 

penyelesaian yang tidak biasa atau baru. Hasil analisis pada S27 menunjukkan 

bahwa S27 memenuhi indikator kemampuan berpikir kreatif kebaruan, karena 

pada saat wawancara S27 mampu menemukan cara yang tidak biasa atau “baru” 

untuk menemukan volume prisma. 

4.2.1.2 Subjek Kategori Kemandirian Belajar Sedang 

Hasil analisis tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada 

kategori kemandirian belajar sedang menunjukkan bahwa S10 dan S26 termasuk 

dalam klasifikasi tingkat 3 (kreatif). Siswono (2008) mengemukakan bahwa siswa 

yang termasuk dalam klasifikasi tingkat 3 (kreatif) memenuhi indikator kefasihan 

dan kebaruan atau kefasihan dan keluwesan. Siswa mampu membuat satu 

jawaban yang “baru” dengan fasih, tetapi tidak dapat menyusun cara berbeda 

(fleksibel) untuk mendapatkannya atau siswa dapat menyusun cara yang berbeda 

(fleksibel) untuk mendapatkan jawaban yang beragam, meskipun jawaban 

tersebut tidak “baru”. S10 telah memenuhi indikator kefasihan dan keluwesan. 

Analisis dapat dilakukan karena S10 belum pernah menyelesaikan soal TBKM 

dan menggunakan ide pemikirannya sendiri untuk menyelesaikan TBKM. S10 

mampu menyelesaikan suatu masalah dengan lebih dari satu alternatif jawaban. 

Selain itu, S10 juga mampu menyelesaiakan masalah dengan berbagai cara 

(fleksibel).  
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Pada saat wawancara S10 harus mengerjakan ulang jawaban pada soal 1 

dan 3 dengan hasil perbaikan yang benar. Pada butir soal 1 bagian a) masalah 

yang harus dipecahkan adalah menemukan kemungkinan-kemungkinan ukuran 

enting-enting yang berbentuk prisma segitiga dengan volume 144 cm
3
. Silver 

(1997) mengemukakan bahwa kefasihan mengacu pada siswa memberikan 

jawaban masalah yang beragam dan benar. Hasil analisis pada S10 menunjukkan 

bahwa S10 mampu untuk memberikan jawaban masalah yang beragam dan benar. 

S10 mampu menyebutkan dua kemungkinan ukuran bangun ruang prisma dengan 

beragam dan benar.  

Butir soal 1 bagian b) masalah yang harus dipecahkan adalah menemukan 

luas permukaan enting-enting yang berbentuk prisma segitiga dengan 

menggunakan minimal dua cara yang berbeda. Silver (1997) mengemukakan 

bahwa keluwesan mengacu pada siswa memecahkan masalah dengan berbagai 

cara atau metode yang berbeda.  Pada saat wawancara S10 harus mengerjakan 

ulang jawaban butir soal 1 bagian b) dengan hasil perbaikan yang bernilai benar. 

Hasil analisis pada S10 menunjukkan bahwa S10 mampu menyelesaikan masalah 

dengan dua cara penyelesaian yang berbeda (luwes). Cara yang digunakan S10 

untuk menemukan luas permukaan prisma yaitu dengan rumus luas permukaan 

prisma dan cara kedua menjumlahkan seluruh luas sisi prisma.  

Selanjutnya, untuk butir soal 3 masalah yang harus dipecahkan adalah 

menggambar bangun ruang lain yang volumenya sama dengan bangun ruang 

limas yang telah ditentukan ukuran-ukurannya. S10 hanya mampu 

menggambarkan satu bangun ruang yaitu kubus, namun pada saat wawancara S10 
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mampu menggambar bangun ruang yang lain yaitu balok, sehingga diperoleh S10 

mampu untuk memberikan jawaban masalah yang beragam dan bernilai benar. 

Silver (1997) mengemukakan bahwa kebaruan mengacu pada siswa mampu 

memberikan jawaban dari masalah dengan satu cara (metode) penyelesaian yang 

tidak biasa atau baru. Namun, hasil analisis pada S10 menunjukkan bahwa S10 

tidak memenuhi indikator kebaruan, karena S10 tidak mampu mengambarkan 

bangun ruang lain yang tidak biasa atau “baru”. 

S26 termasuk dalam klasifikasi kreatif. S26 memenuhi indikator kefasihan 

dan keluwesan. Analisis dapat dilakukan karena S26 belum pernah menyelesaikan 

soal TBKM dan menggunakan ide pemikirannya sendiri untuk menyelesaikan 

TBKM. Silver (1997) mengemukakan bahwa kefasihan mengacu pada siswa 

memberikan jawaban masalah yang beragam dan benar. Hasil analisis pada S26 

menunjukkan bahwa S26 mampu untuk memberikan jawaban masalah yang 

beragam dan benar. Pada butir soal 1 bagian a) S26 mampu menyebutkan dua 

kemungkinan ukuran bangun ruang prisma dengan beragam dan benar.  

Silver (1997) mengemukakan bahwa keluwesan mengacu pada siswa 

memecahkan masalah dengan berbagai cara atau metode yang berbeda. Hasil 

analisis pada S26 menunjukkan bahwa pada butir soal 1 bagian b), S26 hanya 

mampu menyebutkan satu cara penyelesaian untuk menentukan luas permukaan 

prisma, namun pada saat wawancara S26 mampu menemukan cara yang lain 

untuk menemukan luas permukaan prisma, sehingga diperoleh S26 mampu 

menyelesaikan dengan dua cara penyelesaian yang berbeda dengan tepat. Pada 

butir soal 3, S26 mampu menggambarkan tiga bangun ruang lain yang volumenya 
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sama dengan volume limas yang telah ditentukan ukuran-ukurannya yaitu kubus, 

balok, dan limas segiempat. Ketiga bangun tersebut bernilai benar. Silver (1997) 

mengemukakan bahwa kebaruan mengacu pada siswa mampu memberikan 

jawaban dari masalah dengan satu cara (metode) penyelesaian yang tidak biasa 

atau baru. Namun, hasil analisis pada S26 menunjukkan bahwa S26 tidak 

memenuhi indikator kebaruan karena S26 tidak mampu menggambarkan bangun 

ruang lain yang tidak biasa atau “baru”. 

4.2.1.3 Subjek Kategori Kemandirian Belajar Rendah 

Hasil analisis tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada 

kategori kemandirian belajar rendah menunjukkan bahwa S11 dan S21 termasuk 

dalam klasifikasi tingkat 1 (kurang kreatif). Siswono (2008) mengemukakan 

bahwa siswa yang termasuk dalam klasifikasi tingkat 1 (kurang kreatif) memenuhi 

satu indikator kemampuan berpikir kreatif matematis kefasihan. Siswa mampu 

menjawab masalah yang beragam (fasih), tetapi tidak mampu membuat jawaban 

yang berbeda (baru), dan tidak dapat menyelesaikan masalah dengan cara 

berbeda-beda (fleksibel). S11 hanya memenuhi indikator kefasihan. Analisis dapat 

dilakukan karena S11 belum pernah menyelesaikan soal TBKM dan 

menggunakan ide pemikirannya sendiri untuk mnyelesaikan TBKM. S11 hanya 

mampu menyelesaikan masalah dengan beragam jawaban (fasih). 

Pada butir soal 1 bagian a) masalah yang harus dipecahkan adalah 

menemukan kemungkinan-kemungkinan ukuran enting-enting yang berbentuk 

prisma segitiga dengan volume 144 cm
3
. Silver (1997) mengemukakan bahwa 

kefasihan mengacu pada siswa memberikan jawaban masalah yang beragam dan 



185 
 

 
 

benar. Hasil analisis pada S11 menunjukkan bahwa S11 mampu untuk 

memberikan jawaban masalah yang beragam dan benar. S11 mampu menentukan 

dua kemungkinan ukuran bangun ruang prisma dengan beragam dan benar.  

Butir soal 1 bagian b) masalah yang harus dipecahkan adalah menemukan 

luas permukaan enting-enting yang berbentuk prisma segitiga dengan 

menggunakan minimal dua cara yang berbeda. Silver (1997) mengemukakan 

bahwa keluwesan mengacu pada siswa memecahkan masalah dengan berbagai 

cara atau metode yang berbeda. Hasil analisis pada S11 menunjukkan bahwa S11 

mampu menemukan dua cara penyelesaian untuk menentukan luas permukaan, 

namun salah satu cara yang digunakan belum tepat. Pada saat wawancara S11 

diberi kesempatan untuk memperbaiki hasil jawabannya pada soal 1 bagian b), 

namun S11 tidak mampu memberikan jawaban dengan tepat, sehingga diperoleh 

S11 hanya mampu menemukan satu cara penyelesaian dalam menentukan luas 

permukaan prisma. Selanjutnya, untuk butir soal 2 masalah yang harus 

dipecahkan adalah menentukan volume kolam renang yang berbentuk prisma 

dengan dua cara yang berbeda. Pada kegiatan wawancara S11 memperbaiki sketsa 

gambarnya dan perbaikan bernilai benar. S11 hanya mampu menyelesaikan 

masalah butir soal 2 dengan satu cara yaitu dengan menggunakan rumus volume 

prisma. Silver (1997) mengemukakan bahwa kebaruan mengacu pada siswa 

mampu memberikan jawaban dari masalah dengan satu cara (metode) 

penyelesaian yang tidak biasa atau baru. Namun, hasil analisis pada S11 

menunjukkan bahwa S11 tidak memenuhi indikator kebaruan, karena S11 tidak 
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mampu menyelesaikan masalah dengan cara atau metode yang tidak biasa atau 

“baru”.  

S21 termasuk dalam klasifikasi kurang kreatif. S21 hanya memenuhi 

indikator kefasihan. Analisis dapat dilakukan karena subjek S21 belum pernah 

menyelesaikan soal TBKM dan menggunakan ide pemikirannya sendiri untuk 

mnyelesaikan TBKM. Silver (1997) mengemukakan bahwa kefasihan mengacu 

pada siswa memberikan jawaban masalah yang beragam dan benar. Hasil analisis 

pada S21 menunjukkan bahwa S21 mampu untuk memberikan jawaban masalah 

yang beragam dan benar. Pada butir soal 1 bagian a) S21 mampu menyebutkan 

dua kemungkinan ukuran bangun ruang prisma dengan beragam dan benar. 

Silver (1997) mengemukakan bahwa keluwesan mengacu pada siswa 

memecahkan masalah dengan berbagai cara atau metode yang berbeda. Hasil 

analisis pada S21 menujukkan bahwa pada butir soal 1 bagian b) S21 hanya 

mampu menyebutkan satu cara penyelesaian untuk menentukan luas permukaan 

prisma dengan tepat. S21 tidak mampu mengubah sudut pandang cara 

menyelesaikan masalah dengan berbagai cara penyelesaian yang berbeda.  Pada 

butir soal 2, S21 hanya mampu menyebutkan satu cara penyelesaian untuk 

menentukan luas permukaan prisma dengan tepat, yaitu dengan menggunakan 

rumus volume prisma. Selanjutnya, Silver (1997) juga mengemukakan bahwa 

kebaruan mengacu pada siswa mampu memberikan jawaban dari masalah dengan 

satu cara (metode) penyelesaian yang tidak biasa atau baru. Namun, hasil analisis 

pada S21 menunjukkan bahwa S21 tidak memenuhi indikator kebaruan, karena 
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S21 tidak mampu menyelesaikan masalah dengan cara atau metode yang tidak 

biasa atau “baru”. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat 

diambil simpulan analisis kemampuan berpikir kreatif melalui pembelajaran 

model CORE ditinjau dari kemandirian siswa pada kelas VIII A SMP N 2 

Muntilan yang menghasilkan hal-hal sebagai berikut. 

1. Pembelajaran matematika dengan menggunakan model CORE terlaksana 

dengan sangat baik. Pembelajaran matematika dengan model CORE 

mampu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. 

Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran matematika dengan 

model CORE juga sudah tercapai dengan penilaian yang sangat baik.  

2. Subjek pertama pada kategori kemandirian belajar tinggi mampu 

menyelesaikan suatu masalah dengan lebih dari satu alternatif jawaban. 

Subjek mampu menentukan dua kemungkinan ukuran enting-enting yang 

berbentuk prisma segitiga. Selain itu, subjek juga mampu menyelesaiakan 

masalah dengan berbagai cara (fleksibel). Subjek mampu menentukan luas 

permukaan prisma dengan dua cara yang berbeda. Namun, subjek tidak 

mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda pada umumnya 

atau baru. Sehingga subjek hanya memenuhi dua indikator kemampuan 

berpikir kreatif matematis kefasihan dan keluwesan. Dengan demikian, 

188 
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subjek pertama pada kategori kemandirian belajar tinggi termasuk dalam 

klasifikasi tingkat 3 (kreatif). 

Subjek kedua pada kategori kemandirian belajar tinggi mampu 

menyelesaikan suatu masalah dengan lebih dari satu alternatif jawaban. 

Subjek mampu menentukan dua ukuran entng-enting yang berbentuk 

prisma. Subjek juga mampu menyelesaiakan masalah dengan berbagai 

cara (fleksibel). Subjek mampu menentukan luas permukaan prisma dan 

volume prisma dengan dua cara yang berbeda. Selain itu, subjek juga 

mampu menemukan cara penyelesaian yang berbeda pada umumnya atau 

baru. Sehingga subjek memenuhi semua indikator kemampuan berpikit 

kreatif matematis. Dengan demikian, subjek kedua pada kategori 

kemandirian belajar tinggi termasuk dalam klasifikasi tingkat 4 (sangat 

kreatif). 

3. Subjek pada kategori kemandirian belajar sedang mampu menyelesaikan 

suatu masalah dengan lebih dari satu alternatif jawaban. Subjek mampu 

menggambar lebih dari satu bangun ruang lain yang volumenya sama 

dengan volume limas. Selain itu, subjek juga mampu menyelesaiakan 

masalah dengan berbagai cara (fleksibel). Subjek mampu menentukan luas 

permukaan prisma dengan dua cara yang berbeda. Namun, subjek tidak 

mampu menyelesaikan masalah dengan cara penyelesaian yang berbeda 

pada umumnya atau baru. Sehingga subjek hanya memenuhi dua indikator 

kemampuan berpikir kreatif matematis kefasihan dan keluwesan. Dengan 
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demikian, subjek pada kategori kemandirian belajar sedang termasuk 

dalam klasifikasi tingkat 3 (kreatif). 

4. Subjek pada kategori kemandirian belajar rendah mampu menyelesaikan 

suatu masalah dengan lebih dari satu alternatif jawaban. Subjek mampu 

menentukan dua kemungkinan ukuran enting-enting yang berbentuk 

prisma segitiga. Namun, subjek tidak mampu menyelesaiakan masalah 

dengan berbagai cara (fleksibel) dan tidak mampu menyelesaikan masalah 

dengan cara yang berbeda pada umumnya atau baru. Sehingga subjek 

hanya mampu memenuhi satu indikator kemampuan berpikir kreatif 

matematis kefasihan. Dengan demikian, subjek pada kategori kemandirian 

belajar rendah termasuk dalam klasifikasi tingkat 1 (kurang kreatif). 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diberikan beberapa saran sebagai 

berikut. 

1. Guru mata pelajaran matematika dalam membuat soal atau 

mengembangkan masalah (soal) dapat mempertimbangkan beberapa hal 

yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis 

siswa.  

Pada kategori kemandirian belajar tinggi seperti S23 diharap untuk 

memperbanyak latihan soal yang memiliki indikator kebaruan. 

Pada kategori kemandirian belajar sedang untuk S10 dan S26, diharapkan 

untuk memperbanyak latihan soal yang memiliki indikator kebaruan. 
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Pada kategori kemandirian belajar rendah untuk subjek S11 dan S21, 

diharapkan untuk memperbanyak latihan soal yang memiliki indikator 

keluwesan dan kebaruan. 

2. Guru sebaiknya menerapkan model pembelajaran CORE yang sangat baik 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. 

3. Dalam melaksanakan pembelajaran model CORE, guru memanfaatkan 

waktu secara efisien khususnya pada tahap reflecting dan extending 

sehingga kegiatan diskusi kelompok dan pelaksanaan kuis untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dapat 

tercapai secara maksimal. 

4. Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang menggunakan alat ukur atau 

instrumen yang beragam dan jangka waktu yang lama sebagai upaya untuk 

memperbaiki tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa.  
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Lampiran 1 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS PENELITIAN (KELAS VIII A) SMP N 2 

MUNTILAN TAHUN AJARAN 2015/2016 

NO NIS L / P NAMA KODE 

1 5287 L ACHMAD RIYADI S1 

2 5453 P ASTRI AMALIA WARDANI S2 

3 5321 P AVIDA DWI ROSANTI S3 

4 5359 P DITA KRISTINA S4 

5 5327 L EGI NANDA PRAMUDYA S5 

6 5422 P EKA DEWI FITRIANA S6 

7 5423 P ELVA NURUL RIZKASARI S7 

8 5364 P FITRIA MUNATUL JANNAH S8 

9 5330 L GALIH ADI WIJAYA S9 

10 5367 P MARWA DEWI ZULAICHA MARCHA S.C.P S10 

11 5431 L MUHAMMAD ADJI KURNIAWAN S11 

12 5370 L MUHAMMAD ATFAYNA FIRZA FARIZA A S12 

13 5465 L MUHAMMAD DAVID ICHSAN S13 

14 5466 L MUHAMMAD NURIL ARIF S14 

15 5373 L MUHAMMAD SYA'RI SYA'BANI S15 

16 5374 P NANDA EMILIA S16 

17 5336 P NEDA UL AZMI S17 

18 5405 P NUR FAUZIYAH S18 

19 5437 L RAGIL SETIAWAN S19 

20 5406 L REIDI YANTOKO MANARNU S20 

21 5407 L RENDY ARI WIBOWO S21 

22 5408 P RIFDA MONICA PUTRI S22 

23 5475 L RONAN ADI SEPTIAN S23 

24 5312 P SHAFA ANDINI SALSABILLA S24 

25 5313 P SHOFA DEWI RAHMA SYIFA S.T.P. S25 

26 5413 L SIGIT MUHAIMIN S26 

27 5345 P SYAFIKOH TAQIYYAH S27 

28 5477 P UMAHATUL LIATAMA S28 

29 5348 P UMI SEPTIANA S29 

30 5316 L VINO NUR HIDAYANTO S30 

31 5446 P WIHDATUL SAKINA NURRAHMAH S31 

32 5318 P YOFINGGA ANISA DWI SAPUTRI S32 
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PENGGALAN SILABUS 

PERTEMUAN I 

Satuan Pendidikan      : SMP  

Kelas/Semester           : VIII/2 

Mata Pelajaran           : Matematika 

Standar Kompetensi   : Geometri dan Pengukuran 

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma tegak, limas tegak dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar :  

5. 3Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas limas. 

Materi 

Pembelajar an 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 
Penilaian Alokasi 

Waktu 
Sumber 

Belajar Teknik Bentuk Instrumen 
Kubus, 
balok, 

prisma 

tegak dan 

limas 

tegak: 

Luas 

permukaan 

prisma 
 

1. Kegiatan 

Pendahualuan 

a. Guru masuk kelas tepat 

waktu.  

b. Guru menanyakan kabar 

dan memeriksa 

kehadiran siswa. 

c. Guru meminta salah satu 

siswa memimpin do’a. 

d. Guru menginformasikan  

1. Berpikir 

kreatif 

dalam 

menemuka

n rumus 

luas 

permukaan 

prisma. 

2. Berpikir 

kreatif 

Tertulis Uraian 1. Diketahui 

prisma segitiga 

ABC.EFG 

dengan alasnya 

berbentuk 

segitiga sama 

sisi. Dengan 

panjang sisinya 

10 cm. Tinggi 

prisma adalah 20 

2 x 40 

menit  
Buku BSE 

Matematika 

Konsep dan 

Aplikasinya 

disusun oleh 

Dewi Nuharini & 

Tri Wahyuni 

 

L
a
m

p
ira

n
 2

 
1
9
6
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e. materi yang akan 

dipelajari.  

f. Guru menyampaikan 

motivasi dalam 

pembelajaran luas 

permukaan prisma 

g. Guru melakukan 

apersepsi  

2. Kegiatan Inti 

a. Guru mengelompokkan 

siswa. 

b. Guru memberikan LKS 

kepada setiap kelompok 

dan meminta setiap 

kelompok untuk 

berdiskusi. (elaborasi) 

Tahap I : Connecting 

Knowledge 

c. Siswa mengamati dan 

mengingat kembali 

mengenai luas bangun 

datar misal segitiga dan 

persegi serta mengingat 

kembali jaring-jaring 

permukaan 

prisma(elaborasi) 

Tahap II: Organizing 

Information 

d. Siswa berdiskusi dengan 

menggunakan ide-ide 

kreatifnya menyusun 

dalam 

menyelesai

kan 

masalah 

dengan 

menerapka

n konsep 

luas 

permukaan 

prisma. 

 

cm. Hitunglah 

luas permukaan 

prisma dengan 2 

cara yang 

berbeda!  

 

1
9
7
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langkah-langkah 

penyelesaian untuk 

menemukan rumus luas 

permukaan prisma. 

(elaborasi) 

e. Siswa berdiskusi 

bersama kelompoknya 

mengerjakan latihan soal 

mengenai luas 

permukaan prisma. 

(elaborasi) 

f. Guru mengawasi 

jalannya diskusi. 

(eksplorasi)   

Tahap III: Reflecting on 

Learning 

g. Perwakilan kelompok 

diminta untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya.  

h. Siswa dan guru 

membahas hasil diskusi 

kelompok yang ada 

pada LKS. 
i. Guru melakukan 

konfirmasi. 

(konfirmasi) 
Tahap IV: Extending the 

Experience 

j. Siswa mengerjakan kuis 

yang memuat indikator 

1
9
8
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kemampuan berpikir 

kreatif.  

3. Kegiatan Penutup 

a. Dengan bimbingan 

guru, siswa diminta 

membuat rangkuman 

atau simpulan pelajaran. 

b. Guru memberikan soal 

(pekerjaan rumah).  

c. Guru menyampaikan 

materi yang akan 

dipelajari pada 

pertemuan berikutnya 

dan meminta siswa 

mempelajarinya.  

d. Guru mengakhiri 

pelajaran dengan 

mengucap salam 

 

 

 

1
9
9
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Muntilan 

Kelas / Semester : VIII / 2 

Mata Pelajaran : Matematika  

Pertemuan  : 1 

A. Standar Kompetensi 

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, 

serta menentukan ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas 

limas. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Berpikir kreatif dalam menemukan rumus luas permukaan prisma. 

2. Berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah dengan menerapkan konsep 

luas permukaan prisma. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Dengan penerapan pembelajaran model CORE berbantuan LKS, diharapkan 

siswa dapat: 

1. Menemukan rumus luas permukaan prisma. 

2. Menyelesaikan masalah dengan menerapkan konsep luas permukaan 

prisma. 

Pendidikan karakter bangsa yang dibangun: 

1. Religius  

2. Mandiri 

3. Kedisiplinan 

E. Materi Ajar 

Materi luas permukaan prisma yang meliputi: 

1. Menemukan rumus permukaan prisma 

2. Menghitung luas permukaan prisma 

(Lampiran 1: Materi Ajar) 

F. Alokasi Waktu 

2 x 40 menit 

G. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran : Tanya jawab dan diskusi kelompok. 

2. Model Pembelajaran : CORE (Connecting, Oraganizing, Reflecting, 

Extending) 

(Lampiran 2: Model Pembelajaran CORE) 
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H. Kegiatan Pembelajaran 

Waktu Langkah-langkah Proses Pembelajaran 

11 menit 1. Kegiatan Pendahuluan 

3 menit 

 

a. Guru memberikan contoh pada siswa untuk masuk kelas 

tepat waktu. Hal tersebut dimaksudkan agar siswa juga 

menerapkan kedisiplinan untuk masuk kelas tepat 

waktu. 

b. Guru menanyakan kabar dan memeriksa kehadiran 

siswa untuk mengecek kedisiplinan siswa.  

c. Guru meminta salah satu siswa memimpin do’a untuk 

memupuk nilai religius siswa. Siswa menyiapkan alat 

tulis 

3 menit 

 

d. Siswa diberitahu oleh guru mengenai materi yang akan 

dipelajari dengan menuliskannya di papan tulis dan guru 

memberi tahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

secara lisan. 

e. Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan 

menyampaikan manfaat dari mempelajari prisma yang 

dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari dengan 

menunjukkan gambar kontekstual seperti atap rumah. 

Gambar tersebut dicetak pada kertas dan ditunjukkan 

kepada siswa dengan cara dipegang oleh 

guru.(Lampiran 3: Motivasi) 

5 menit f. Dengan metode tanya jawab guru mengingatkan 

kembali materi prasarat yang harus dimiliki yaitu luas 

bangun datar misal segitiga dan persegi yang merupakan 

unsur-unsur dari luas permukaan prisma. Siswa juga 

mengingat kembali jaring-jaring prisma dengan 

menunjuk siswa untuk menggambarkan jaring-jaringnya 

di papan tulis. (eksplorasi) (Lampiran 4: Apersepsi) 

59 menit 2. Kegiatan Inti 

2 menit a. Guru mengelompokkan siswa menjadi beberapa 

kelompok yang heterogen terdiri dari 4 siswa. 

b. Guru memberikan LKS kepada setiap kelompok dan 

meminta setiap kelompok untuk berdiskusi mencermati 

dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya 

dalam menentukan rumus luas permukaan prisma 

(elaborasi) (Lampiran 5: LKS) 

8 menit Tahap I : Connecting Knowledge 

c. Siswa mengamati dan mengingat kembali mengenai luas 

bangun datar misal segitiga dan persegi serta mengingat 

kembali jaring-jaring permukaan prisma yang disajikan 

dalam LKS (elaborasi) 

20 menit Tahap II: Organizing Information 

d. Siswa berdiskusi dengan menggunakan ide-ide 

kreatifnya menyusun langkah-langkah penyelesaian 
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untuk menemukan rumus luas permukaan prisma. 

(elaborasi)   

 e. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya mengerjakan 

soal mengenai luas permukaan prisma yang memuat 

indikator kemampuan berpikir kreatif. (elaborasi) 

f. Guru mengawasi jalannya diskusi dan memberikan 

arahan pada kelompok yang mengalami kesulitan 

sehingga terjadi interaksi yang baik antara guru dengan 

siswa. (eksplorasi) 

10 menit Tahap III: Reflecting on Learning 

g. Perwakilan kelompok diminta untuk mempresentasikan 

hasil diskusi kelompoknya dan kelompok lain 

diharapkan tidak berbicara sendiri, berpartisipasi aktif 

dengan memberikan tanggapan secara santun. 

h. Guru memberikan pujian atau applause bersama atas 

kepedulian terhadap kelompok yang sudah membuat 

suasa pembelajaran menjadi menyenangkan. 

10 menit i. Siswa dan guru membahas hasil diskusi kelompok yang 

ada pada LKS. 

j. Guru melakukan konfirmasi serta memberikan 

penguatan konsep materi yang telah dipelajari dan 

penguatan terhadap jawaban siswa. (konfirmasi) 

10 menit Tahap IV: Extending the Experience 

k. Siswa menggunakan dan mengembangkan pengetahuan 

yang telah dipelajari dengan mengerjakan kuis yang 

memuat indikator kemampuan berpikir kreatif. Kuis 

dikerjakan secara individu (mandiri) dan jujur selama 

10 menit. Dalam pengerjaan kuis, siswa diharapkan 

mampu bersikap tangguh dan cerdas untuk 

menyelesaikan kuis dengan tepat waktu. Akan tetapi 

kuis tidak dibahas, hasil pengerjaan siswa diberikan 

pada pertemuan berikutnya. (Lampiran 6: Kuis) 

10 menit 3. Kegiatan Penutup 

4 menit a. Dengan bimbingan guru, siswa diminta membuat 

rangkuman atau simpulan pelajaran dengan meminta 

salah satu siswa menyampaikan rumus luas permukaan 

prisma, apabila ada hal-hal yang kurang tepat guru 

memberikan pembenaran. 

2 menit b. Guru memberikan soal (pekerjaan rumah) yang ada pada 

buku paket halaman 234 nomor 4 dan 5 untuk 

memperdalam materi.  

3 menit c. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya dan meminta siswa 

mempelajarinya. Materi pertemuan berikutnya: luas 

permukaan limas 

1 menit d. Guru mengakhiri pelajaran dengan mengucap salam 
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I. Penilaian Hasil Belajar 

1. Teknik/bentuk  : tes tertulis (kuis) 

2. Bentuk Instrumen : tes uraian 

J. Sumber Belajar 

1. Sumber rujukan: 

a) Nuharini, D. & T. Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 

Aplikasinya. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

2. Media 

a) Gambar-gambar kontekstual seperti botol parfum, potongan keju, 

kemasan coklat 

b) LKS 

 

 

 

Muntilan, 14 Mei 2016 

Mengetahui, 

Guru Matematika     Peneliti 

 

Tien Dwikoraningrum,S.Pd    Attin Sena Aesyiati 

NIP 19640731 198703 2 005    NIM 4101412098 
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Lampiran 1: Materi Ajar  

PENGGALAN BAHAN AJAR 

MATERI LUAS PERMUKAAN PRISMA 

Satuan Pendidikan : SMP  

Kelas/Semester  : VIII/2 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Pertemuan  : 1 

 

1. Menyatakan rumus luas permukaan prisma 

 
Coba   perhatikan  beberapa   benda   di  sekitar   kita.   Gambar   di   atas 

merupakan salah satu benda yang bentuk atapnya menyerupai bangun 

prisma tegak segitiga. Bangun ruang prisma tegak segitiga disusun oleh 

suatu bangun datar yaitu segitiga dan persegi panjang. Nah, bagaimana 

untuk menentukan luas permukaan sebuah prisma? Mari kita belajar 

untuk menentukan rumus luas permukaan prisma. 

a. Luas Permukaan Prisma 

Prisma merupakan bangun ruang sisi datar, sehingga luas permukaannya 

mengikuti prinsip bangun ruang sisi datar. 

 

 

  

 

 

Luas permukaan sebuah prisma adalah jumlah semua luas sisi prisma itu. 
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(Nuharini & Wahyuni, 2008) 

Dari gambar tersebut terlihat bahwa prisma segitiga ABC.DEF memiliki 

segitiga yang identik dan tiga buah persegipanjang sebagai sisi tegak. 

Dengan demikian, luas permukaan prisma adalah 

L  = luas ABC  + luas DEF + luas BADE + luas ACFD + luas CBEF 

   = luas alas + luas atas + (AB x BE) + (AC x AD) + (CB x CF) 

   = (2 x luas ABC) + (AB x t) + (AC x t) + (CB x t) 

   = (2 x luas alas) + [(AB + AC + CB) x t] 

   = (2 x luas alas) + (keliling ABC x tinggi) 

   = (2 x luas alas) + (keliling alas x tinggi) 

Jadi, secara umum luas permukaan dapat dinyatakan dengan rumus 

sebagai berikut. 

 

(Nuharini & Wahyuni, 2008: 233) 

 

A C 

B 

F 

E 

D 

 

B 

E 

A 

B 

C B 

E F 

E 

D 

Gambar 3.2 Prisma segitiga dan jaring-jaringnya 

Luas permukaan prisma = (2  x luas alas) + (keliling alas x tinggi) 
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Lampiran 2: Model Pembelajaran 

Pembelajaran model CORE 

Pembelajaran model CORE ini adalah pembelajaran dengan membentuk 

kelompok-kelompok belajar kecil yang heterogen terdiri dari 4 siswa dalam setiap 

kelompoknya. Dalam proses pembelajaran guru membagikan LKS kepada setiap 

kelompok, diikuti dengan pemberian bantuan bagi kelompok yang 

memerlukannya. 

Dalam penelitian ini, empat tahapan pembelajaran model CORE adalah sebagai 

berikut:  

Tahap I : Connecting Knowledge 

Guru membimbing siswa mengamati kembali informasi lama yang berhubungan 

dengan informasi baru dengan diskusi kelompok menggunakan LKS yang telah 

dibagikan 

Tahap II: Organizing Information 

Guru membimbing siswa menyusun strategi dalam merumuskan akhir dari 

informasi baru yang dibahas bersama dalam kelompok. 

Tahap III: Reflecting on Learning 

Perwakilan kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi, kemudian 

guru melakukan konfirmasi serta memberikan penguatan konsep materi yang 

telah dipelajari dan penguatan terhadap jawaban siswa. 

Tahap IV: Extending the Experience 

Guru memberikan kuis untuk mengembangkan pengetahuan yang telah dipelajari 

siswa. 
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Lampiran 3: Motivasi 

  

  

Guru memberikan gambar-gambar yang berkaitan dengan bangun ruang prisma. 

Kemudian guru menceritakan mengenai tugas arsitek yaitu merancang bangunan. 

Seorang arsitek harus mampu menggambarkan bangun ruang beserta dengan 

ukuran-ukurannya dan dapat menghitung luas permukaan untuk menentukan 

seberapa banyak bahan dan biaya yang digunakan dalam pembuatan bangun 

tersebut, misalkan dalam pembuatan atap rumah. Kemuadian guru menjelaskan 

bahwa materi luas permukaan prisma berguna bagi para siswa apalagi untuk siswa 

yang bercita-cita menjadi seorang arsitek. 
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Lampiran 4: Apersepsi 

MATERI PRASYARAT LUAS PERMUKAAN PRISMA  
 

Satuan Pendidikan : SMP  

Kelas/Semester  : VIII/2 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Pertemuan  : 1 

1. Luas Segitiga 

 

Perhatikan Gambar 1: 

1. Berbentuk apakah bangun datar tersebut? (segitiga) 

2. Berapakah panjang alasnya? (4 satuan) 

3. Berapakah panjang tingginya? (4 satuan) 

Perhatikan Gambar 2: 

Membandingkan bangun datar pada gambar 1 dengan bangun datar pada 

gambar 2. 

4. Apakah kedua bangun tersebut konkruen? (Ya, kedua bangun tersebut 

kongruen) 

5. Apakah luas daerah kedua bangun tersebut sama? (Ya, luas kedua 

bangun tersebut sama) 

Perhatikan Gambar 3 

gambar 2 diubah menjadi gambar 3. 

6. Berbentuk apakah bangun datar tersebut? (jajar genjang) 

7.  Berapakah ukuran alasnya? (4 satuan) 

8. Berapakah ukuran tinggiya? (2 satuan) 

9. Apakah luas daerah bangun datar pada gambar 2 dan pada gambar 3 
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sama? 

(Ya, luas daerah bangun datar pada gambar 2 sama dengan gambar 3) 

10. Berapakah luasnya? Luas = alas x tinggi 

= 4 satuan x 2 satuan 

= 8 satuan luas 

Panjang alas pada segitiga = 4 satuan = ukuran alas pada jajar genjang 

Panjang tinggi   pada segitiga = 4 satuan = 
 

 
  x ukuran tinggi pada 

jajar genjang 

Jadi luas segitiga = 
 

 
  x alas x tinggi  

2. Luas Persegi Panjang 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

Apa nama bangun datar di samping? (persegi 

panjang) 

Berapa panjang dari bangun datar di 

samping? (5 satuan) 

Berapa lebar dari bangun datar di samping? 

(3 satuan) 

Berapa luas daerah dari bangun datar di 

samping? (18 satuan luas = 5 satuan  3 

satuan) 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

Apa nama bangun datar di samping? 

(persegi panjang) 

Berapa panjang dari bangun datar di 

samping? ( ) 

Berapa panjang dari bangun datar di 

samping? ( ) 

Berapa luas daerah dari bangun datar di 

samping? (      ) 

Jadi, jika persegi panjang, panjangnya =   dan lebarnya =   maka luasnya 

L =       

  

𝑝 

𝑙 



210 

 

 
 

 
 

   

    

   

 

3. Jaring-jaring Prisma Tegak 
 

a)  Prisma Tegak Segitiga Siku-Siku 
 

Contoh jaring-jaring prisma tegak segitiga siku-siku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b)  Prisma Tegak Segi empat 

 

Contoh jaring-jaring prisma tegak segi empat: 
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Lampiran 5a: LKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 
Luas Permukaan Prisma 

 

Petunjuk 

Laksanakan kegiatan dengan baik secara berdiskusi sesuai panduan LKS! 

Nama Kelompok : 

Kelas        : 

Anggota Kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Satuan Pendidikan 

SMP Negeri 2 Muntilan 

Kompetensi Dasar 

Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. 

Tujuan Pembelajaran 

 

Dengan penerapan pembelajaran model CORE berbantuan LKS, 

diharapkan siswa dapat: 

1. Menemukan rumus luas permukaan prisma. 

2. Menyelesaikan masalah dengan menerapkan konsep luas 

permukaan prisma. 

 

Alokasi Waktu 

20 menit 
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Coba perhatikan beberapa benda di sekitar kita. Gambar di atas merupakan salah 

satu benda yang bentuk atapnya menyerupai bangun ruang prisma. Bangun ruang 

prisma disusun oleh suatu bangun datar yaitu segitiga dan persegi panjang. 

Nah, bagaimana untuk menentukan luas sebuah prisma? Mari kita belajar untuk 

menentukan rumus luas prisma. 

 

  

1. Gambar di atas adalah 1. Gambar di atas adalah 1. Gambar di atas adalah 

 
2. 

bidang .... 

Alasnya   = .... 

bidang .... 

2. Alasnya   = .... 

bidang .... 

2. Alasnya   = .... 

 
3. 

 

Tingginya= .... 

 

3. Tingginya= .... 

 

3. Tingginya= .... 

 
4. 

 

Luasnya = ....×....×.... 

 

4. Luasnya = ....×....×.... 

 

4.  Luasnya = ....×....×.... 

MARI 

MENGAMATI! 

 
  

  
 

 
  
  

 

Kegiatan Awal 

A 

C 

D B A A B B 

D D 

C C 
a) Perhatikan gambar di bawah ini kemudian isilah titik-titik dibawahnya! 

b a 
b b a 

a 

c c c 
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SIMPULAN 

Jadi segitiga sama kaki yang memounyai alas = a dan tinggi = t, 

Maka Luasnya = ………. X ………. X ………. 

SIMPULAN 

Jadi persegi panjang  yang memounyai panjang = p dan lebar = l, 

Maka Luasnya = ………. X ……….  

b) Perhatikan gambar di bawah ini! 
 

1. Gambar di samping 

adalah bidang .... 

2. Panjangnya = .... 

3. Lebarnya = .... 

4. Luasnya = ……X…… 

 
5. Gambar di atas adalah bidang .... 

6. Panjangnya = .... 

7. Lebarnya = .... 

8. Luasnya = ……X…… 

 

A 

A 

B 

D C 

B 

C D 

p 

p 

l 

l 

Gambarkan model prisma tegak segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya 3 cm 

dan 4 cm serta tinggi prisma 5 cm, kemudian gambarkan jaring-jaring dari model prisma 

tegak segitiga siku-siku yang telah kalian buat 

Penyelesaian: 
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KEGIATAN INTI 

Diberikan satu model prisma tegak segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya b cm 

dan c cm sedangkan panjang sisi miring a cm serta tinggi prisma t cm. Guntinglah model 

prisma tegak segitiga siku-siku tersebut dan rebahkan bidang-bidang hasil guntingannya, 

sehingga diperoleh rangkaian bangun datar segitiga dan persegi panjang. Gambarkan 

rangkaian bangun datar tersebut (jaring-jaring) pada kotak yang sudah disediakan di bawah 

ini. 

1. Ada berapa sisi yang terdapat pada prisma tegak segitiga siku-siku? (................................) 

2. Berbentuk apa alas dan sisi tegaknya? (alas = .................dan sisi tegak = ...................) 

3. Ada berapa banyak segitiga pada prisma tegak segitiga siku-siku? (..........) 

4. Berdasarkan ukurannya, ada berapa jenis persegi panjang pada prisma tegak segitiga 

siku-siku? (.......) 

5. Perhatikan gambar jaring-jaring prisma tegak segitiga siku-siku yang kalian buat!  

a. Berapa luas segitiga?  
Alas    : . . . . 
Tinggi     : . . . . 
Luas alas  : . . . x . . . x. . . = 

b. Berapa luas persegi panjang jenis 1?   
Panjang     : . . . . 
Lebar         : . . . . 
Luas sisi tegak 1 : . . . x . . . = 

c. Berapa luas persegi panjang jenis 2?   
Panjang     : . . . . 
Lebar         : . . . . 
Luas sisi tegak 2 : . . . x . . . = 

d. Berapa luas persegi panjang jenis 3?   
Panjang     : . . . . 
Lebar         : . . . . 
Luas sisi tegak 3 : . . . x . . . = 
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Untuk menghitung luas permukaan prisma berlaku rumus: 
 

Luas permukaan Prisma = ................................... + ...................................... 
 

 

 

 

 
  

  
 

 
  
  

 

Simpulan 

 
  

  
 

 
  
  

 

Latihan Soal 

Petunjuk umum: 

1. Kerjakan soal di bawah ini dengan diskusi dalam kelompok! 

2. Kerjakan dibuku tugas masing-masing! 

3. Soal di bawah ini mengukur indikator berpikir kreatif 

keluwesan 

 

1. Apabila panjang rusuk bidang alas suatu prisma tegak segi 

empat adalah 4 cm dan 4,5 cm, sedanglan tingginya 3 cm. 

Hitunglah luas permukaannya dengan 2 cara yang berbeda! 

2. Hitunglah luas permukaan kolam renang yang panjangnya 27 

m, lebarnya 15 m, kedalaman air pada ujung dangkal 1 m 

terus melandai hingga pada ujung dalam 5 m. kerjakan 

dengan dua cara yang berbeda! 

6. Berapa jumlah luas jarring-jaring prisma tegak segitiga siku-siku? 

= 2 x Luas ......................+luas ......................+luas ......................+ luas ...................... 

= .....................+......................+......................+...................... 

= 2 x Luas .............+(.......+.......+ .......) x  ....................  

7. Jadi, berapa luas permukaan prisma tegak siku-siku? 

Luas permukaan prisma tegak siku-siku 

= 2 x luas ..........+ keliling alas x  .............. 
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Lampiran 5b: Jawaban LKS  

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 
Luas Permukaan Prisma 

 

Petunjuk 

Laksanakan kegiatan dengan baik secara berdiskusi sesuai panduan LKS! 

Nama Kelompok : 

Kelas        : 

Anggota Kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Satuan Pendidikan 

SMP Negeri 2 Muntilan 

Kompetensi Dasar 

Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. 

Tujuan Pembelajaran 

 

Dengan penerapan pembelajaran model CORE berbantuan LKS, 

diharapkan siswa dapat: 

1. Menemukan rumus luas permukaan prisma. 

2. Menyelesaikan masalah dengan menerapkan konsep luas 

permukaan prisma. 

 

Alokasi Waktu 

20 menit 
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Coba perhatikan beberapa benda di sekitar kita. Gambar di atas 

merupakan salah satu benda yang bentuk atapnya menyerupai bangun 

ruang prisma. Bangun ruang prisma disusun oleh suatu bangun datar 

yaitu segitiga dan persegi panjang. Nah, bagaimana untuk 

menentukan luas sebuah prisma? Mari kita belajar untuk menentukan 

rumus luas prisma. 

 

  

1. Gambar di atas adalah 1. Gambar di atas adalah 1. Gambar di atas adalah 

 
2. 

bidang segitiga ABC 

Alasnya   =   ̅̅ ̅̅  

bidang segitiga ABC 

2. Alasnya   =   ̅̅ ̅̅  

bidang  segitiga ABC 

2. Alasnya   =   ̅̅ ̅̅  

 
3. 

 

Tingginya =    ̅̅ ̅̅  

 

3. Tingginya =   ̅̅ ̅̅  

 

3. Tingginya =   ̅̅̅̅̅ 

 
4. 

 

Luasnya =  
 

 
 × c × CD 

 

4. Luasnya = 
 

 
 × a × AD 

 

4.  Luasnya = 
 

 
 × b × BD 

MARI 

MENGAMATI! 

 
  

  
 

 
  
  

 

Kegiatan Awal 

A 

C 

D B A A B B 

D D 

C C 

a) Perhatikan gambar di bawah ini kemudian isilah titik-titik dibawahnya! 

a 
a a 

b b 
b 

c c c 
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SIMPULAN 
Jadi segitiga sama kaki yang memounyai alas = a dan tinggi = t, 

Maka Luasnya = 
𝟏

𝟐
 X a X t 

SIMPULAN 

Jadi persegi panjang  yang mempunyai panjang = p dan lebar = l, 

Maka Luasnya = p X l 

b) Perhatikan gambar di bawah ini! 
 

1. Gambar di samping 

adalah bidang persegi 

panjang ABCD 

2. Panjangnya = p 

3. Lebarnya = l 

4. Luasnya = p X l 

 

5. Gambar di atas adalah bidang persegi 

panjang ABCD 

6. Panjangnya = p 

7. Lebarnya = l 

8. Luasnya = p X l 

 

A 

A 

B 

D C 

B 

C D 

p 

p 

l 

l 

Gambarkan model prisma tegak segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya 3 cm 

dan 4 cm serta tinggi prisma 5 cm, kemudian gambarkan jaring-jaring dari model prisma 

tegak segitiga siku-siku yang telah kalian buat 

Penyelesaian: 
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Menemukan rumus luas permukaan 

 

 
  

  
 

 
  
  

 

KEGIATAN INTI 

Diberikan satu model prisma tegak segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya b cm 

dan c cm sedangkan panjang sisi miring a cm serta tinggi prisma t cm. Guntinglah model 

prisma tegak segitiga siku-siku tersebut dan rebahkan bidang-bidang hasil guntingannya, 

sehingga diperoleh rangkaian bangun datar segitiga dan persegi panjang. Gambarkan 

rangkaian bangun datar tersebut (jaring-jaring) pada kotak yang sudah disediakan di bawah 

ini. 

     

1. Ada berapa sisi yang terdapat pada prisma tegak segitiga siku-siku? (5) 

2. Berbentuk apa alas dan sisi tegaknya? (alas = segitiga siku-siku  dan sisi tegak = 

persegi panjang) 

3. Ada berapa banyak segitiga pada prisma tegak segitiga siku-siku? (2) 

4. Berdasarkan ukurannya, ada berapa jenis persegi panjang pada prisma tegak segitiga 

siku-siku?(3) 

5. Perhatikan gambar jaring-jaring prisma tegak segitiga siku-siku yang kalian buat!  

e. Berapa luas segitiga?  
Alas    : b 
Tinggi     : c 

Luas alas  : 
𝟏

𝟐
 x b x c = 

𝒃𝒄

𝟐
 

f. Berapa luas persegi panjang jenis 1?   
Panjang     : t 
Lebar         : c 
Luas sisi tegak 1 : t x c = tc 

g. Berapa luas persegi panjang jenis 2?   
Panjang     : t 
Lebar         : a 
Luas sisi tegak 2 : t x a = ta 

h. Berapa luas persegi panjang jenis 3?   
Panjang     : t 
Lebar         : b 
Luas sisi tegak 3 : t x tb = tb 
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Simpulan 

 
  

  
 

 
  
  

 

Latihan Soal 

Luas permukaan Prisma = (2 × luas alas)   + (keliling alas× tinggi prisma) 

 

Petunjuk umum: 

1. Kerjakan soal di bawah ini dengan diskusi dalam kelompok! 

2. Kerjakan dibuku tugas masing-masing! 

3. Soal di bawah ini mengukur indikator berpikir kreatif 

keluwesan 

 

1. Apabila panjang rusuk bidang alas suatu prisma tegak segi 

empat adalah 4 cm dan 4,5 cm, sedanglan tingginya 3 cm. 

Hitunglah luas permukaannya dengan 2 cara yang berbeda! 

2. Hitunglah luas permukaan kolam renang yang panjangnya 

27 m, lebarnya 15 m, kedalaman air pada ujung dangkal 1 m 

terus melandai hingga pada ujung dalam 5 m. kerjakan 

dengan dua cara yang berbeda! 

6. Berapa jumlah luas jaring-jaring prisma tegak segitiga siku-siku? 

= 2 x Luas alas + luas sisi tegak 1 +luas sisi tegak 2 + luas sisi tegak 3 

= 2 +
𝒃𝒄

𝟐
 + tc + ta + tb 

= 2 x Luas alas +(keliling alas) x tinggi 

7. Jadi, berapa luas permukaan prisma tegak siku-siku? 

Luas permukaan prisma tegak siku-siku 

= 2 x luas alas + keliling alas x tinggi 
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Penyelesaian: 

1. Apabila panjang rusuk bidang alas suatu prisma tegak segi empat adalah 4 cm 

dan 4,5 cm, sedanglan tingginya 3 cm. Hitunglah luas permukaannya dengan 2 

cara yang berbeda! 

Cara I: 

Luas permukaan prisma tegak segi empat = 2 (pl + pt + lt) 

      = 2 (4.4,5 + 4.3 + 4,5 .3) 

= 2(18 + 12 +13,5) 

= 2 (43,5) 

= 87 

Jadi, luas permukaan prisma tegak segi empat adalah 87     

Cara II: 

Luas permukaan prisma tegak segi empat  = 2 x luas alas + keliling alas x 

tinggi prisma 

=2 x (4 x 4,5) + ((4 + 4,5 + 4 + 

4,5) x 3) 

= 2 x 18 + 17 x 3 

= 36 + 51 

= 87  

Jadi, luas permukaan prisma tegak segi empat adalah 87     

Catatan: 

Alasan soal mampu mengukur indikator flexibility pada kemampuan berpikir 

kreatif matematis adalah soal dapat dikerjakan lebih dari satu cara yang 

berbeda. 

2. Hitunglah luas permukaan kolam renang yang panjangnya 27 m, lebarnya 15 

m, kedalaman air pada ujung dangkal 1 m terus melandai hingga pada ujung 

dalam 5 m. kerjakan dengan dua cara yang berbeda! 

 

 

 

 

 A 

G 
H 

D 

C 

B 

E F 

AE = DH = 1 m 

BF = CG = 5 m 

GH = EF = 27 m 
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Untuk menentukan luas permukaan luas permukaan kolam renang tersebut, 

terlebih dahulu kita cari panjang ABFE. Sisi ABFE adalah sebuah trapezium 

siku-siku. 

 

 

 

 

 

 

Cara 1: 

Dengan menjumlahkan semua luas sisi jaring-jaringnya tanpa sisi tutup 

yaitu pada gambar adalah sisi EFGH 

L =                         

=  (AB) + (
 

 
    (     )) + (BC x BF) + (

 

 
    (     )) + (AE x AD) 

= ((√       )  (
 

 
     (   ))  (     )  (

 

 
     (   ))  (    )  

 =   √                

 = 252 +    √    

Jadi luas permukaan kolam renang berbentuk prisma ABCD.EFGH adalah 

252 +    √       

 

Cara 2: 

Dengan menggunakan rumus luas permukaan prisma dengan alasnya 

adalah trapezium ABFE dan tinggi prisma. 

L = (2 x luas alas) + (keliling alas x tinggi prisma) 

= ( (
 

 
    (     ))  ((           )  ) 

= ( (
 

 
    (   ))  ((  √        )  ) 

= (    )  ((   √   )    ) 

=           √    

= 657 +   √    

Karena bagian atas kolam renang tidak berdinding maka luas permukaan 

kolam renang menjadi: 

L = 657 +   √    – L. EFGH 

= 657 +   √    – 405 

= 252 +   √    

5 m B 

E 

F 

A 1 m 

27 m 

4 m X 

Jelas 

AB = √𝐴𝑋   𝐵𝑋  

= √        

=√        

= √    
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Jadi luas permukaan kolam renang berbentuk prisma ABCD.EFGH adalah 

252 +    √       

Catatan: 

Alasan soal mampu mengukur indikator flexibility pada kemampuan berpikir 

kreatif matematis adalah soal dapat dikerjakan lebih dari satu cara yang 

berbeda.
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A B 

C 

F 

E D 

Lampiran 6a: Kuis 

 

 

SOAL KUIS 

Soal di bawah ini mengukur indikator berpikir kreatif keluwesan! 

 

1. Diketahui prisma segitiga ABC.EFG dengan alasnya 

berbentuk segitiga sama sisi. Dengan panjang sisinya 10 

cm. Tinggi prisma adalah 20 cm. Hitunglah luas permukaan 

prisma dengan 2 cara yang berbeda!  
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Lampiran 6b: Jawaban Kuis 

JAWABAN KUIS 

1. Diketahui: Prisma dengan alasnya berbentuk segitiga sama sisi dan 

panjang sisinya 10 cm. 

Ditanya: luas permukaan prisma 

Dijawab: 

 

Cara 1: 

Luas permukaan prisma dapat diperoleh dengan menjumlahkan seluruh jaring-

jaring prisma. 

 

 

 

 

 

 

Luas permukaan prisma 

=                             

=(         )  (         )  (         )  

 (
 

 
       √   )    (

 

 
       √   ) 

                        √       √      

=(  √     )    

Cara 2: 

Luas permukaan prisma  

= (           )  (                            )  

= (  (
 

 
       √   ))  ((        )      )   

= (2   25√   ) + (30   20cm) 

=(  √     )
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PENGGALAN SILABUS 

PERTEMUAN 2 

Satuan Pendidikan      : SMP  

Kelas/Semester           : VIII/2 

Mata Pelajaran           : Matematika 

Standar Kompetensi   : Geometri dan Pengukuran 

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma tegak, limas tegak dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar :  

5. 3Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas limas. 

Materi 

Pembelajar an 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 
Penilaian Alokasi 

Waktu 
Sumber 

Belajar Teknik Bentuk Instrumen 
Kubus, 

balok, 
prisma 

tegak dan 

limas 

tegak: 

Luas 

permukaan 

prisma 
 

1. Kegiatan 

Pendahualuan 

a. Guru masuk kelas tepat 

waktu.  

b. Guru menanyakan kabar 

dan memeriksa 

kehadiran siswa. 

c. Guru meminta salah satu 

siswa memimpin do’a. 

d. Guru menginformasikan 

materi yang akan 

1. Berpikir 

kreatif 

dalam 

menemuka

n rumus 

luas 

permukaan 

limas. 

2. Berpikir 

kreatif 

dalam 

Tertulis Uraian 1. Kementrian 

pariwisata 

Indonesia 

berencana akan 

membuat replica 

piramida. 

Mereka 

berencana 

membuat dengan 

alas persegi 

dengan ukuran 

2 x 40 

menit  
Buku BSE 

Matematika 

Konsep dan 

Aplikasinya 

disusun oleh 

Dewi Nuharini & 

Tri Wahyuni 

 

L
a
m

p
ira

n
 3

 
2
2
6
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dipelajari.  

e. Guru menyampaikan 

motivasi dalam 

pembelajaran luas 

permukaan limas 

f. Guru melakukan 

apersepsi  

2. Kegiatan Inti 

a. Guru mengelompokkan 

siswa. 

b. Guru memberikan LKS 

kepada setiap kelompok 

dan meminta setiap 

kelompok untuk 

berdiskusi. (elaborasi) 

Tahap I : Connecting 

Knowledge 

c. Siswa mengamati dan 

mengingat kembali 

mengenai luas bangun 

datar misal segitiga dan 

persegi serta mengingat 

kembali jaring-jaring 

permukaan limas 

(elaborasi) 

Tahap II: Organizing 

Information 

d. Siswa berdiskusi dengan 

menggunakan ide-ide 

kreatifnya menyusun 

langkah-langkah 

menyelesai

kan 

masalah 

dengan 

menerapka

n konsep 

luas 

permukaan 

limas. 

 

sisi 80 cm dan 

tinggi segitiga 

pada sisi 60 cm. 

jika meraka akan 

membangun dan 

seluruh bagian 

piramida akan 

ditutup ubin, 

berapa banyak 

ubin yang 

mereka 

butuhkan? 

Kerjakan 

dengan 

memberikan 

lebih dari satu 

kemungkinan 

jawaban! 

 

2
2
7
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penyelesaian untuk 

menemukan rumus luas 

permukaan limas.  

(elaborasi) 

e. Siswa berdiskusi 

bersama kelompoknya 

mengerjakan latihan soal 

mengenai luas 

permukaan limas. 

(elaborasi) 

f. Guru mengawasi 

jalannya diskusi. 

(eksplorasi)   

Tahap III: Reflecting on 

Learning 

g. Perwakilan kelompok 

diminta untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya.  

h. Siswa dan guru 

membahas hasil diskusi 

kelompok yang ada pada 

LKS. 
i. Guru melakukan 

konfirmasi. (konfirmasi) 
Tahap IV: Extending the 

Experience 

j. Siswa mengerjakan kuis 

yang memuat indikator 

kemampuan berpikir 

kreatif.  

2
2
8
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3. Kegiatan Penutup 

a. Dengan bimbingan 

guru, siswa diminta 

membuat rangkuman 

atau simpulan 

pelajaran. 

b. Guru memberikan soal 

(pekerjaan rumah).  

c. Guru menyampaikan 

materi yang akan 

dipelajari pada 

pertemuan berikutnya 

dan meminta siswa 

mempelajarinya.  

d. Guru mengakhiri 

pelajaran dengan 

mengucap salam 

 

 

 

2
2
9
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Muntilan 

Kelas / Semester : VIII / 2 

Mata Pelajaran : Matematika  

Pertemuan  : 2 

A. Standar Kompetensi 

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta 

menentukan ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas limas. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Berpikir kreatif dalam menemukan rumus luas permukaan limas. 

2. Berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah dengan menerapkan konsep luas 

permukaan limas. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Dengan penerapan pembelajaran model CORE berbantuan LKS, diharapkan siswa 

dapat: 

1. Menemukan rumus luas permukaan limas. 

2. Menyelesaikan masalah dengan menerapkan konsep luas permukaan limas. 

Pendidikan karakter bangsa yang dibangun: 

1. Religius  

2. Mandiri 

3. Kedisiplinan 

4. Jujur 

E. Materi Ajar 

Materi luas permukaan limas yang meliputi: 

1. Menemukan rumus permukaan limas 

2. Menghitung luas permukaan limas 

(Lampiran 1: Materi Ajar) 

F. Alokasi Waktu 

2 x 40 menit 

G. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran : Tanya jawab dan diskusi kelompok. 

2. Model Pembelajaran : CORE (Connecting, Oraganizing, Reflecting, Extending) 

(Lampiran 2: Model Pembelajaran CORE) 

H. Kegiatan Pembelajaran 
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Waktu Langkah-langkah Proses Pembelajaran 

11 menit 4. Kegiatan Pendahuluan 

3 menit 

 

a. Guru memberikan contoh pada siswa untuk masuk kelas 

tepat waktu. Hal tersebut dimaksudkan agar siswa juga 

menerapkan kedisiplinan untuk masuk kelas tepat 

waktu. 

b. Guru menanyakan kabar dan memeriksa kehadiran 

siswa untuk mengecek kedisiplinan siswa.  

c. Guru meminta salah satu siswa memimpin do’a untuk 

memupuk nilai religius siswa. Siswa menyiapkan alat 

tulis 

3 menit 

 

d. Siswa diberitahu oleh guru mengenai materi yang akan 

dipelajari dengan menuliskannya di papan tulis dan guru 

memberi tahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

secara lisan. 

e. Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan 

menyampaikan manfaat dari mempelajari limas yang 

dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari.(Lampiran 

3: Motivasi) 

5 menit f. Dengan metode tanya jawab guru mengingatkan 

kembali materi prasarat yang harus dimiliki yaitu luas 

bangun datar misal segitiga dan persegi yang merupakan 

unsur-unsur dari luas permukaan limas. Siswa juga 

mengingat kembali jaring-jaring limas dengan menunjuk 

siswa untuk menggambarkan jaring-jaringnya di papan 

tulis. (eksplorasi) (Lampiran 4: Apersepsi) 

59 menit 5. Kegiatan Inti 

2 menit a. Guru mengelompokkan siswa menjadi beberapa 

kelompok yang heterogen terdiri dari 4 siswa. 

b. Guru memberikan LKS kepada setiap kelompok dan 

meminta setiap kelompok untuk berdiskusi mencermati 

dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya 

dalam menentukan rumus luas permukaan limas 

(elaborasi) (Lampiran 5: LKS) 

8 menit Tahap I : Connecting Knowledge 

c. Siswa mengamati dan mengingat kembali mengenai luas 

bangun datar misal segitiga dan persegi serta mengingat 

kembali jaring-jaring permukaan limas yang disajikan 

dalam LKS (elaborasi) 

20 menit Tahap II: Organizing Information 

d. Siswa berdiskusi dengan menggunakan ide-ide 

kreatifnya menyusun langkah-langkah penyelesaian 

untuk menemukan rumus luas permukaan limas. 

(elaborasi)   

 e. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya mengerjakan 

soal mengenai luas permukaan limas yang memuat 
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indikator kemampuan berpikir kreatif. (elaborasi) 

f. Guru mengawasi jalannya diskusi dan memberikan 

arahan pada kelompok yang mengalami kesulitan 

sehingga terjadi interaksi yang baik antara guru dengan 

siswa. (eksplorasi) 

10 menit Tahap III: Reflecting on Learning 

g. Perwakilan kelompok diminta untuk mempresentasikan 

hasil diskusi kelompoknya dan kelompok lain 

diharapkan tidak berbicara sendiri, berpartisipasi aktif 

dengan memberikan tanggapan secara santun. 

h. Guru memberikan pujian atau applause bersama atas 

kepedulian terhadap kelompok yang sudah membuat 

suasa pembelajaran menjadi menyenangkan. 

10 menit i. Siswa dan guru membahas hasil diskusi kelompok yang 

ada pada LKS. 

j. Guru melakukan konfirmasi serta memberikan 

penguatan konsep materi yang telah dipelajari dan 

penguatan terhadap jawaban siswa. (konfirmasi) 

10 menit Tahap IV: Extending the Experience 

k. Siswa menggunakan dan mengembangkan pengetahuan 

yang telah dipelajari dengan mengerjakan kuis yang 

memuat indikator kemampuan berpikir kreatif. Kuis 

dikerjakan secara individu (mandiri) dan jujur selama 

10 menit. Dalam pengerjaan kuis, siswa diharapkan 

mampu bersikap tangguh dan cerdas untuk 

menyelesaikan kuis dengan tepat waktu. Akan tetapi 

kuis tidak dibahas, hasil pengerjaan siswa diberikan 

pada pertemuan berikutnya. (Lampiran 6: Kuis) 

10 menit 6. Kegiatan Penutup 

4 menit a. Dengan bimbingan guru, siswa diminta membuat 

rangkuman atau simpulan pelajaran dengan meminta 

salah satu siswa menyampaikan rumus luas 

permukaan limas, apabila ada hal-hal yang kurang 

tepat guru memberikan pembenaran. 

2 menit b. Guru memberikan soal (pekerjaan rumah) yang ada pada 

buku paket halaman 236 nomor 3, 4 dan 5 untuk 

memperdalam materi.  

3 menit c. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya dan meminta siswa 

mempelajarinya. Materi pertemuan berikutnya: volume 

prisma 

1 menit d. Guru mengakhiri pelajaran dengan mengucap salam 
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I. Penilaian Hasil Belajar 

1. Teknik/bentuk  : tes tertulis (kuis) 

2. Bentuk Instrumen : tes uraian 

J. Sumber Belajar 

1. Sumber rujukan: 

a) Nuharini, D. & T. Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Media 

a) Gambar-gambar kontekstual seperti piramida, atap tugu, dan atap masjid 

b) LKS 

 

Muntilan, 16 Mei 2016 

Mengetahui, 

Guru Matematika     Peneliti 

 

Tien Dwikoraningrum,S.Pd    Attin Sena Aesyiati 

NIP 19640731 198703 2 005    NIM 4101412098 
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Lampiran 1: Materi Ajar  

PENGGALAN BAHAN AJAR 

MATERI LUAS PERMUKAAN LIMAS 

Satuan Pendidikan : SMP  

Kelas/Semester  : VIII/2 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Pertemuan  : 2 

 

1. Menyatakan rumus luas permukaan limas 

 

Coba perhatikan beberapa benda di sekitar kita. Gambar di atas merupakan 

salah satu benda yang bentuk atapnya menyerupai bangun limas. Oleh   karena   

itu,   cara   menghitung   luas   permukaan   atap   tersebut   dapat menggunakan  

rumus  luas  permukaan  limas.   Nah,  bagaimana  untuk menentukan  luas  

permukaan  sebuah  limas?  Mari  kita  belajar  untuk menentukan rumus luas 

permukaan limas pada pembahasan berikut! Penerapan limas dalam kehidupan 

sehari-hari contohnya adalah piramida, trophy, atap tugu, dan atap masjid. 

a. Luas Permukaan Limas 

 Limas merupakan bangun ruang sisi datar, sehingga luas permukaannya 

mengikuti prinsip bangun ruang sisi datar. 

 

 

 

Luas permukaan sebuah limas adalah jumlah semua luas sisi limas  itu. 
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(Nuharini & Wahyuni, 2008) 

 Gambar 3.3 memperlihatkan sebuah limas segiempat T.ABCD beserta jarring-

jaringnya. Dengan demikian, luas permukaan lima tersebut sebagai berikut. 

L = luas persegi panjang ABCD + luas   TAB + luas   TBC + luas TCD + 

luas   TAD 

L = luas alas + jumlah luas seluruh sisi tegak 

 

(Nuharini & Wahyuni, 2008: 234) 

 

 

 

  

Jadi luas permukaan limas = luas alas + jumlah seluruh sisi tegak 

Gambar 3.3 Limas segiempat dan jaring-jaringnya 

A B 

C D 

T 

T 

C 

T 

B 

T 

A 

T 

D 
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Lampiran 2: Model Pembelajaran 

Pembelajaran model CORE 

Pembelajaran model CORE ini adalah pembelajaran dengan membentuk kelompok-

kelompok belajar kecil yang heterogen terdiri dari 4 siswa dalam setiap kelompoknya. 

Dalam proses pembelajaran guru membagikan LKS kepada setiap kelompok, diikuti 

dengan pemberian bantuan bagi kelompok yang memerlukannya. 

Dalam penelitian ini, empat tahapan pembelajaran model CORE adalah sebagai berikut:  

Tahap I : Connecting Knowledge 

Guru membimbing siswa mengamati kembali informasi lama yang berhubungan dengan 

informasi baru dengan diskusi kelompok menggunakan LKS yang telah dibagikan 

Tahap II: Organizing Information 

Guru membimbing siswa menyusun strategi dalam merumuskan akhir dari informasi 

baru yang dibahas bersama dalam kelompok. 

Tahap III: Reflecting on Learning 

Perwakilan kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi, kemudian guru 

melakukan konfirmasi serta memberikan penguatan konsep materi yang telah dipelajari 

dan penguatan terhadap jawaban siswa. 

Tahap IV: Extending the Experience 

Guru memberikan kuis untuk mengembangkan pengetahuan yang telah dipelajari siswa. 
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Lampiran 3: Motivasi 

 

  

Guru memberikan gambar-gambar yang berkaitan dengan bangun ruang limas, seperti 

gambar piramida, trophy, atap tugu, dan atap masjid. Atap pada masjid menyerupai 

bangun limas. Dengan mempelajari rumus luas permukaan limas kita dapat menghitung 

luas permukaan atap masjid tersebut.  
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Lampiran 4: Apersepsi 

MATERI PRASYARAT LUAS PERMUKAAN LIMAS 
 

Satuan Pendidikan         : SMP 

Kelas/Semester              : VIII/2 

Mata Pelajaran               : Matematika 

Pertemuan                     : 2 

1. Luas Segitiga 

 

Perhatikan Gambar 1: 

1. Berbentuk apakah bangun datar tersebut? (segitiga) 

2. Berapakah panjang alasnya? (4 satuan) 

3. Berapakah panjang tingginya? (4 satuan) 

Perhatikan Gambar 2: 

Membandingkan bangun datar pada gambar 1 dengan bangun datar pada gambar 

2. 

4. Apakah kedua bangun tersebut konkruen? (Ya, kedua bangun tersebut 

kongruen) 

5. Apakah luas daerah kedua bangun tersebut sama? (Ya, luas kedua bangun 

tersebut sama) 

Perhatikan Gambar 3 

gambar 2 diubah menjadi gambar 3. 

6. Berbentuk apakah bangun datar tersebut? (jajar genjang) 

7.  Berapakah ukuran alasnya? (4 satuan) 

8. Berapakah ukuran tinggiya? (2 satuan) 

9. Apakah luas daerah bangun datar pada gambar 2 dan pada gambar 3 sama? 

(Ya, luas daerah bangun datar pada gambar 2 sama dengan gambar 3) 
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10. Berapakah luasnya? Luas = alas x tinggi 

= 4 satuan x 2 satuan 

= 8 satuan luas 

Panjang alas pada segitiga = 4 satuan = ukuran alas pada jajar genjang 

Panjang tinggi   pada segitiga = 4 satuan = 
 

 
  x ukuran tinggi pada jajar 

genjang 

Jadi luas segitiga = 
 

 
  x alas x tinggi  

2.   Luas Persegi 
 

Perhatikan gambar di bawah ini!  

Berbentuk  apakah  bangun  datar  di samping? 

(persegi) 

Berapakah panjang sisinya? (4 satuan) 

Berapa luas daerah dari bangun datar di 

samping?(16 satuan luas = 4 satuan  4 satuan ) 

 

 

Perhatikan gambar di bawah ini! 
 
 

Berbentuk   apakah   bangun   datar   di   

samping? 
 

(persegi
) 

s 
Berapakah panjang sisinya? (s) 

 
Berapa luas daerah dari bangun datar di samping? 

s                        
(s  s = s 

2 
) 

Jadi, jika pesegi dengan panjang sisi  =  s, maka luasnnya, L = s x s
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3. Jaring-jaring Limas  
 

a)  Limas Tegak Segitiga Beraturan 

Contoh jaring-jaring limas tegak segitiga beraturan: 

T T 
C 

 

t                            t 
 

 
 

a 

A                                  B 
t 

 

 
 
 
 
 
 
 

T 

b)  Limas Tegak Segi empat Beraturan 
 

Contoh jaring-jaring limas tegak segi empat beraturan: 
 
 
 
 
 

b            b 
c 

 

b                                        b 
a          

    c   

c                        a 

b                                        b 
 

b       
c   

b
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Lampiran 5a: LKS 

  

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 
Luas Permukaan Limas 

 

Petunjuk 

Laksanakan kegiatan dengan baik secara berdiskusi sesuai panduan LKS! 

Nama Kelompok : 

Kelas        : 

Anggota Kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Satuan Pendidikan 

SMP Negeri 2 Muntilan 

Kompetensi Dasar 

Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. 

Tujuan Pembelajaran 

 

Dengan penerapan pembelajaran model CORE berbantuan LKS, 

diharapkan siswa dapat: 

1. Menemukan rumus luas permukaan limas. 

2. Menyelesaikan masalah dengan menerapkan konsep luas 

permukaan limas. 

 

Alokasi Waktu 

20 menit 
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MARI 

MENGAMATI! 

 
  

  
 

 
  
  

 

Kegiatan Awal 

 

 

 

 

 

Perhatikan ilustrasi diatas! 

Seorang arsitek membuat miniatur Piramida yang ada di Mesir dengan alasnya 

berbentuk persegi dari sebuah karton. Ia ingin menentukan luas permukaan miniatur 

piramida tersebut. Kemudian ia menggunting miniatur piramida itu hingga terbentuk 

sebuah jaring-jaring limas. Nah bagaimana cara untuk menentukan luas permukaan 

sebuah limas? Mari kita belajar untuk menentukan rumus luas permukaan limas. 

a 

a a 
t 

1. Bangun apakah pada gambar di samping? ..................... 

2. Tuliskan manakah alasnya? .......................................... 

3. Tuliskan manakah tingginya? ....................................... 

Jadi, luasnya adalah = 
 

 
 x alas x tinggi 

   = ….. x ….. x ….. 

 
 A 

D 

B 

C 

s 

1. Berbentuk apakah bangun datar di samping? .....................  

2. Tuliskan manakah sisinya? ................................................. 

3.  Berapakah panjang sisinya? ................................................ 

 

Jadi, luasnya adalah = sisi x sisi 

    = 𝑠  
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KEGIATAN INTI 

Gambarkan model dan jaring-jaring limas tegak segi empat beraturan dengan panjang sisi 

alasnya 6 cm dan tinggi limasnya 4 cm dan gambarkan jarring-jaring dari model limas tegak segi 

empat beraturan yang telah kalian buat. 

Penyelesaian: 

Diberikan satu model limas tegak segi empat beraturan dengan panjang sisi alasnya a cm, tinggi dan 

sisi miring pada sisi tegaknya c cm dan b cm serta tinggi limas t cm. Guntinglah model limas tegak 

segi empat beraturan tersebut dan rebahkan bidang-bidang hasil guntingannya, sehingga diperoleh 

rangkaian bangun datar persegi dan segitiga. Gambarkan rangkaian bangun datar tersebut (jarring-

jaring) tadi pada kotak yang sudah disediakan di bawah ini. 

Penyelesaian: 
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1. Berbentuk apakah alas limas tegak? (…………………………… ) 

2. Berapa panjang alas limas tegak? (…………………………… ) 

3. Bagaimana rumus luas alas limas tegak? (…………………………… ) 

4. Berbentuk apakah sisi tegak limas tersebut? (…………………………… ) 

5. Berapa jumlah sisi tegaknya? (…………………………… ) 

6. Apakah keempat sisi tegaknya sama? (…………………………… ) 

7. Berapa alas sisi tegak tersebut? (…………………………… ) 

8. Berapa tinggi sisi tegaknya? (…………………………… ) 

9. Bagaimana rumus luas sisi tegak limas tersebut? (…………………………… ) 

10. Bagaimana rumus seluruh sisi tegak tersebut? (…………………………… ) 

11. Bagaimana rumus luas permukaan limas tegak? (…………………………… ) 

Jadi, lumas permukaan limas adalah …………………………. dan …………………………….. 

 
  

  
 

 
  
  

 

Simpulan 

Untuk menghitung luas permukaan limas berlaku rumus: 

Luas permukaan Limas = ........................... + ................................. 
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Latihan soal 

Soal di bawah ini mengukur indikator berpikir kreatif keluwesan dan kefasihan! 

1. Sebuah limas tingginya 36 cm dan tinggi sisi tegaknya 39 cm. jika alasnya 

berbentuk persegi, maka tentukan luas permukaan limas tersebut. Kerjakan 

dengan 2 cara yang berbeda. 

2. Sebuah limas segitiga beraturan dengan luas permukaan 400 𝑐𝑚 . Jika untuk 

alasnya dapat dibuat dengan panjang alas bilangan asli kurang dari 8, maka 

berapa kemungkinan ukuran tinggi segitiga pada limas dengan luas 

permukaan yang telah diketahui? 

Penyelesaian: 
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Lampiran 5b: Jawaban LKS 

 

  

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 
Luas Permukaan Limas 

 

Petunjuk 

Laksanakan kegiatan dengan baik secara berdiskusi sesuai panduan LKS! 

Nama Kelompok : 

Kelas        : 

Anggota Kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Satuan Pendidikan 

SMP Negeri 2 Muntilan 

Kompetensi Dasar 

Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. 

Tujuan Pembelajaran 

 

Dengan penerapan pembelajaran model CORE berbantuan LKS, 

diharapkan siswa dapat: 

1. Menemukan rumus luas permukaan limas. 

2. Menyelesaikan masalah dengan menerapkan konsep luas 

permukaan limas. 

 

Alokasi Waktu 

20 menit 
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MARI 

MENGAMATI! 

 
  

  
 

 
  
  

 

Kegiatan Awal 

 

 

 

 

 

Perhatikan ilustrasi diatas! 

Seorang arsitek membuat miniatur Piramida yang ada di Mesir dengan alasnya 

berbentuk persegi dari sebuah karton. Ia ingin menentukan luas permukaan miniatur 

piramida tersebut. Kemudian ia menggunting miniatur piramida itu hingga terbentuk 

sebuah jaring-jaring limas. Nah bagaimana cara untuk menentukan luas permukaan 

sebuah limas? Mari kita belajar untuk menentukan rumus luas permukaan limas. 

a 

a a 
t 

1. Bangun apakah pada gambar di samping? Segitiga sama 

sisi 

2. Tuliskan manakah alasnya? a 

3. Tuliskan manakah tingginya? t 

Jadi, luasnya adalah = 
 

 
 x alas x tinggi 

   = 
𝟏

𝟐
 x a  x t 

 
 A 

D 

B 

C 

s 

1. Berbentuk apakah bangun datar di samping? Persegi 

2. Tuliskan manakah sisinya? AB, BC, CD, DA 

3. Berapakah panjang sisinya? s 

 

Jadi, luasnya adalah = sisi x sisi 

    = 𝑠  
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KEGIATAN INTI 

Gambarkan model dan jaring-jaring limas tegak segi empat beraturan dengan panjang sisi alasnya 

6 cm dan tinggi limasnya 4 cmdan gambarkan jaring-jaring dari model limas tegak segi empat 

beraturan yang telah kalian buat. 

Penyelesaian: 

  

Diberikan satu model limas tegak segi empat beraturan dengan panjang sisi alasnya a cm, tinggi dan 

sisi miring pada sisi tegaknya c cm dan b cm serta tinggi limas t cm. Guntinglah model limas tegak segi 

empat beraturan tersebut dan rebahkan bidang-bidang hasil guntingannya, sehingga diperoleh 

rangkaian bangun datar persegi dan segitiga. Gambarkan rangkaian bangun datar tersebut (jaring-

jaring) tadi pada kotak yang sudah disediakan di bawah ini. 

Penyelesaian: 
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  1. Berbentuk apakah alas limas tegak? (Persegi) 

2. Berapa panjang alas limas tegak? ( a ) 

3. Bagaimana rumus luas alas limas tegak? ( sisi x sisi ) 

4. Berbentuk apakah sisi tegak limas tersebut? ( Segitiga ) 

5. Berapa jumlah sisi tegaknya? ( 4 ) 

6. Apakah keempat sisi tegaknya sama? ( sama ) 

7. Berapa alas sisi tegak tersebut? ( a ) 

8. Berapa tinggi sisi tegaknya? ( c ) 

9. Bagaimana rumus luas sisi tegak limas tersebut? (
𝟏

𝟐
 𝒙 𝒂𝒍𝒂𝒔 𝒙 𝒕𝒊𝒏𝒈𝒈𝒊) 

10. Bagaimana rumus seluruh sisi tegak tersebut? ( 4 x luas sisi tegak) 

11. Bagaimana rumus luas permukaan limas tegak? ( luas alas + luas seluruh 

sisi tegak) 

Jadi, lumas permukaan limas adalah luas alas dan luas seluruh sisi tegak 

 
  

  
 

 
  
  

 

Simpulan 

Untuk menghitung luas permukaan limas berlaku rumus: 

Luas permukaan Limas = Luas alas + Luas seluruh sisi tegak 

 



250 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

  

 

Latihan soal 

Soal di bawah ini mengukur indikator berpikir kreatif keluwesan dan kefasihan! 

1. Sebuah limas tingginya 36 cm dan tinggi sisi tegaknya 39 cm. jika alasnya 

berbentuk persegi, maka tentukan luas permukaan limas tersebut. Kerjakan 

dengan 2 cara yang berbeda. 

2. Sebuah limas segitiga beraturan dengan luas permukaan 400 𝑐𝑚 . Jika untuk 

alasnya dapat dibuat dengan panjang alas bilangan asli kurang dari 8, maka 

berapa kemungkinan ukuran tinggi segitiga pada limas dengan luas permukaan 

yang telah diketahui? 

Penyelesaian: 

1. TP = 36 cm 

TQ = 39 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Untuk menentukan luas permukaan limas, kita perlu mencarai panjang sisi alas. 

Perhatikan segitiga TPQ. Segitiga TPQ merupakan segitiga siku-siku di P, maka dengan 

teorema Pythagoras diperoleh: 

Jelas PQ = √𝑇𝑄  𝑇𝑃  = √        = √          = √    = 15 

Jelas AB = 2 x PQ = 2 x 15 = 30 

ii) Cara 1 

Dengan menjumlahkan semua luas sisi jaring-jaring 

L = L. ABCD + L. TAB + L.TBC + L.TCD + L.TAD 

 = s x s + 
 

 
 x a x t + 

 

 
 x a x t  + 

 

 
 x a x t  + 

 

 
 x a x t  

 = 30 x 30  + 
 

 
 x 30 x 39 + 

 

 
 x 30 x 39 + 

 

 
 x 30 x 39 + 

 

 
 x 30 x 39 

 = 900 + 585 + 585 +585 +585 

 = 3240 

Jadi, luas permukaan limas tersebut adalah 3240 𝑐𝑚  

 

T

 

D C 

B A 

P

 

Q

 

36

 

39
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iii) Cara 2 

Dengan menggunakan rumus luas permukaan limas 

L  = Luas alas + Luas seluruh sisi tegak 

 = s x s + 4 x 
 

 
 x a x t 

 = 30 x 30 + 2 x 30 x 39 

= 900 + 2340 

= 3240 

Jadi, luas permukaan limas tersebut adalah 3240 𝑐𝑚  

Catatan: 

Alasan soal mampu mengukur indikator flexibility pada kemampuan berpikir kreatif 

matematis adalah soal dapat dikerjakan lebih dari satu cara yang berbeda. 

 

2. Luas permukaan limas = luas alas + luas seluruh sisi tegak 

Luas permukaan limas segitiga beraturan = luas alas + 3 luas segitiga 

Luas permukaan limas segitiga = (
 

 
 𝑥 𝑎 𝑥 𝑡)     (

 

 
 𝑥 𝑎 𝑥 𝑡∆) 

Karena alas segitiga sama denga ala sisi alasnya 

Luas permukaan limas segitiga = 
 

 
 𝑥 𝑎 𝑥 𝑡 + 

 

 
 𝑥 𝑎 𝑥 𝑡 = 

 

 
 𝑥 𝑎 𝑥 𝑡 =   𝑥 𝑎 𝑥 𝑡 

a. Kemungkinan 1 

Misalkan alas segitiga 2 cm maka 

Luas permukaan limas segitiga =   𝑥 𝑎 𝑥 𝑡 

400 = 2 x 2 x t 

t  = 
   

 
 

t  = 100 cm 

Maka ukuran alas segitiga yaitu 2 cm dengan tinggi 100 cm 

b. Kemungkinan 2 

Misalkan alas segitiga 4 cm maka 

Luas permukaan limas segitiga =   𝑥 𝑎 𝑥 𝑡 

400 = 2 x 4 x t 

t  = 
   

 
 

t  = 50 cm 

Maka ukuran alas segitiga yaitu 4 cm dengan tinggi 50 cm 

c. Kemungkinan 3 

Misalkan alas segitiga 5 cm maka 

Luas permukaan limas segitiga =   𝑥 𝑎 𝑥 𝑡 

400 = 2 x 5 x t 

t  = 
   

  
 

t  = 100 cm 

Maka ukuran alas segitiga yaitu 5 cm dengan tinggi 40 cm 

Catatan: 

Alasan soal mampu mengukur indikator fluency pada kemampuan berpikir kreatif 

matematis adalah soal dapat dikerjakan lebih dari satu kemungkinan jawaban 
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Lampiran 6a: Kuis 

SOAL KUIS 

Soal di bawah ini mengukur indikator berpikir kreatif kefasihan! 

 

1. Kementrian pariwisata Indonesia berencana akan membuat replika 

piramida. Mereka berencana membuat dengan alas persegi dengan ukuran 

sisi 80 cm dan tinggi segitiga pada sisi 60 cm. Jika meraka akan 

membangun dan seluruh bagian piramida akan ditutup ubin, berapa banyak 

ubin yang mereka butuhkan? Kerjakan dengan memberikan lebih dari 

satu kemungkinan jawaban! 
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Lampiran 6b: Jawaban Kuis 

1. Diketahui: ukuran sisi alas limas 80 cm dan tinggi segitiga pada sisi 60 cm 

Ditanya: berapa banyak ubin yan dibutuhkan? 

Jawab: 

Luas permukaan limas = luas alas + luas seluruh sisi tegak 

Luas permukaan limas persegi = luas alas + 4 x luas segitiga 

     = (s x s) + 4 (
 

 
        ∆) 

Luas permukaan limas persegi dengan alas 80 dan tinggi segitiga 60 

adalah  

Luas permukaan limas persegi = (80 x 80) + 4 (
 

 
          ) 

     = (6400) + 4(2400) 

     = 16000     

a. Kemungkinan 1 

Luas permukan limas persegi = 16000     

Jika akan digunakan ubin dengan ukuran 10 x 10 maka kemungkinan 

banyak ubin yang digunakan adalah 

Luas ubun = 10 x 10 = 100     

Maka banyak ubin yang dibutuhkan adalah 

Banyak ubin = 
         

       
 = 160 ubin 

b. Kemungkinan 2 

Luas permukan limas persegi = 16000     

Jika akan digunakan ubin dengan ukuran 20 x 20 maka kemungkinan 

banyak ubin yang digunakan adalah 

Luas ubun = 20 x 20 = 400     

Maka banyak ubin yang dibutuhkan adalah 

Banyak ubin = 
         

       
 = 40 ubin 

c. Kemungkinan 3 

Luas permukan limas persegi = 16000     
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Jika akan digunakan ubin dengan ukuran 40 x 40 maka kemungkinan 

banyak ubin yang digunakan adalah 

Luas ubun = 40 x 40 = 1600     

Maka banyak ubin yang dibutuhkan adalah 

Banyak ubin = 
         

        
 = 10 ubin 

Catatan: 

Alasan soal mampu mengukur indikator fluency pada kemampuan 

berpikir kreatif matematis adalah soal dapat dikerjakan lebih dari satu 

kemungkinan jawaban 
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PENGGALAN SILABUS 

PERTEMUAN 3 

Satuan Pendidikan      : SMP  

Kelas/Semester           : VIII/2 

Mata Pelajaran           : Matematika 

Standar Kompetensi   : Geometri dan Pengukuran 

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma tegak, limas tegak dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar :  

5. 3Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas limas. 

Materi 

Pembelajar an 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 
Penilaian Alokasi 

Waktu 
Sumber 

Belajar Teknik Bentuk Instrumen 
Kubus, 

balok, 
prisma 

tegak dan 

limas 

tegak: 

Luas 

permukaan 

prisma 
 

1. Kegiatan 

Pendahualuan 

a. Guru masuk kelas tepat 

waktu.  

b. Guru menanyakan kabar 

dan memeriksa 

kehadiran siswa. 

c. Guru meminta salah satu 

siswa memimpin do’a. 

d. Guru menginformasikan 

materi yang akan 

1. Berpikir 

kreatif 

dalam 

menemuka

n rumus 

volume 

prisma. 

2. Berpikir 

kreatif 

dalam 

menyelesai

Tertulis Uraian  2 x 40 

menit  
Buku BSE 

Matematika 

Konsep dan 

Aplikasinya 

disusun oleh 

Dewi Nuharini & 

Tri Wahyuni 

 

L
a
m

p
ira

n
 4

 
2
5
5
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dipelajari.  

e. Guru menyampaikan 

motivasi dalam 

pembelajaran volume 

prisma 

f. Guru melakukan 

apersepsi  

2. Kegiatan Inti 

a. Guru mengelompokkan 

siswa. 

b. Guru memberikan LKS 

kepada setiap kelompok 

dan meminta setiap 

kelompok untuk 

berdiskusi. (elaborasi) 

c. Guru mengggunakan alat 

peraga volume prisma 

Tahap I : Connecting 

Knowledge 

d. Siswa mengamati dan 

mengingat kembali 

mengenai volume 

balok serta mengingat 

kembali prisma dan 

unsur-unsurnya. 
(elaborasi) 

Tahap II: Organizing 

Information 

e. Siswa berdiskusi dengan 

menggunakan ide-ide 

kan 

masalah 

dengan 

menerapka

n konsep 

volume 

prisma. 

 

2
5
6
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kreatifnya menyusun 

langkah-langkah 

penyelesaian untuk 

menemukan rumus 

volume prisma. 

(elaborasi) 

f. Siswa berdiskusi 

bersama kelompoknya 

mengerjakan latihan soal 

mengenai volume 

prisma. (elaborasi) 

g. Guru mengawasi 

jalannya diskusi. 

(eksplorasi)   

Tahap III: Reflecting on 

Learning 

h. Perwakilan 

kelompok diminta 

untuk 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

kelompoknya.  

i. Siswa dan guru 

membahas hasil 

diskusi kelompok 

yang ada pada LKS. 
j. Guru melakukan 

konfirmasi. 

(konfirmasi) 
Tahap IV: Extending the 

Experience 

2
5
7
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k. Siswa mengerjakan 

kuis yang memuat 

indikator 

kemampuan 

berpikir kreatif.  

3. Kegiatan Penutup 

a. Dengan bimbingan 

guru, siswa diminta 

membuat 

rangkuman atau 

simpulan pelajaran. 

b. Guru memberikan soal 

(pekerjaan rumah).  

c. Guru menyampaikan 

materi yang akan 

dipelajari pada 

pertemuan berikutnya 

dan meminta siswa 

mempelajarinya.  

d. Guru mengakhiri 

pelajaran dengan 

mengucap salam 

 

2
5
8
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Muntilan 

Kelas / Semester : VIII / 2 

Mata Pelajaran : Matematika  

Pertemuan  : 3 

A. Standar Kompetensi 

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, 

serta menentukan ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas 

limas. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Berpikir kreatif dalam menemukan rumus volume prisma. 

2. Berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah dengan menerapkan konsep 

volume prisma. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Dengan penerapan pembelajaran model CORE berbantuan LKS, diharapkan 

siswa dapat: 

1. Menemukan rumus volume prisma. 

2. Menyelesaikan masalah dengan menerapkan konsep volume prisma. 

Pendidikan karakter bangsa yang dibangun: 

4. Religius  

1. Mandiri 

2. Kedisiplinan 

3. Jujur 

E. Materi Ajar 

Materi volume prisma yang meliputi: 

1. Menemukan rumus volume prisma. 

2. Menghitung volume prisma. 

(Lampiran 1: Materi Ajar) 

F. Alokasi Waktu 

2 x 40 menit 

G. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran : Tanya jawab dan diskusi kelompok. 

2. Model Pembelajaran : CORE (Connecting, Oraganizing, Reflecting, 

Extending) 

(Lampiran 2: Model Pembelajaran CORE) 
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H. Kegiatan Pembelajaran 

Waktu Langkah-langkah Proses Pembelajaran 

11 menit 1. Kegiatan Pendahuluan 

3 menit 

 

a. Guru memberikan contoh pada siswa untuk masuk kelas 

tepat waktu. Hal tersebut dimaksudkan agar siswa juga 

menerapkan kedisiplinan untuk masuk kelas tepat 

waktu. 

b. Guru menanyakan kabar dan memeriksa kehadiran 

siswa untuk mengecek kedisiplinan siswa.  

c. Guru meminta salah satu siswa memimpin do’a untuk 

memupuk nilai religius siswa. Siswa menyiapkan alat 

tulis 

3 menit 

 

d. Siswa diberitahu oleh guru mengenai materi yang akan 

dipelajari dengan menuliskannya di papan tulis dan guru 

memberi tahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

secara lisan. 

e. Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan 

menyampaikan manfaat dari mempelajari volume 

prisma yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-

hari.(Lampiran 3: Motivasi) 

5 menit f. Dengan metode tanya jawab guru mengingatkan 

kembali materi prasarat yang harus dimiliki yaitu 

volume balok dan  prisma serta unsur-unsurnya. 

(eksplorasi)  

59 menit 2. Kegiatan Inti 

2 menit a. Guru mengelompokkan siswa menjadi beberapa 

kelompok yang heterogen terdiri dari 4 siswa. 

b. Guru memberikan LKS kepada setiap kelompok dan 

meminta setiap kelompok untuk berdiskusi mencermati 

dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya 

dalam menentukan rumus volume prisma (elaborasi) 

(Lampiran 4: LKS) 

c. Guru mengarahkan siswa untuk menentukan rumus 

volume prisma menggunakan alat peraga (Lampiran 5: 

Alat peraga volume prisma) 

8 menit Tahap I : Connecting Knowledge 

d. Siswa mengamati dan mengingat kembali mengenai 

volume balok serta mengingat kembali prisma dan 

unsur-unsurnya yang disajikan dalam LKS (elaborasi) 

20 menit Tahap II: Organizing Information 

e. Siswa berdiskusi dengan menggunakan ide-ide 

kreatifnya menyusun langkah-langkah penyelesaian 

untuk menemukan rumus volume prisma. (elaborasi)   
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 f. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya mengerjakan 

soal mengenai volume prisma yang memuat indikator 

kemampuan berpikir kreatif. (elaborasi) 

g. Guru mengawasi jalannya diskusi dan memberikan 

arahan pada kelompok yang mengalami kesulitan 

sehingga terjadi interaksi yang baik antara guru dengan 

siswa. (eksplorasi) 

10 menit Tahap III: Reflecting on Learning 

h. Perwakilan kelompok diminta untuk mempresentasikan 

hasil diskusi kelompoknya dan kelompok lain 

diharapkan tidak berbicara sendiri, berpartisipasi aktif 

dengan memberikan tanggapan secara santun. 

i. Guru memberikan pujian atau applause bersama atas 

kepedulian terhadap kelompok yang sudah membuat 

suasa pembelajaran menjadi menyenangkan. 

10 menit j. Siswa dan guru membahas hasil diskusi kelompok yang 

ada pada LKS. 

k. Guru melakukan konfirmasi serta memberikan 

penguatan konsep materi yang telah dipelajari dan 

penguatan terhadap jawaban siswa. (konfirmasi) 

10 menit Tahap IV: Extending the Experience 

a. Siswa menggunakan dan mengembangkan pengetahuan 

yang telah dipelajari dengan mengerjakan kuis yang 

memuat indikator kemampuan berpikir kreatif. Kuis 

dikerjakan secara individu (mandiri) dan jujur selama 

10 menit. Dalam pengerjaan kuis, siswa diharapkan 

mampu bersikap tangguh dan cerdas untuk 

menyelesaikan kuis dengan tepat waktu. Akan tetapi 

kuis tidak dibahas, hasil pengerjaan siswa diberikan 

pada pertemuan berikutnya. (Lampiran 6: Kuis) 

10 menit 3. Kegiatan Penutup 

4 menit a. Dengan bimbingan guru, siswa diminta membuat 

rangkuman atau simpulan pelajaran dengan meminta 

salah satu siswa menyampaikan rumus volume 

prisma, apabila ada hal-hal yang kurang tepat guru 

memberikan pembenaran. 

2 menit b. Guru memberikan soal (pekerjaan rumah) yang ada pada 

buku paket halaman 241 nomor 1 dan 2 untuk 

memperdalam materi.  

3 menit c. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya dan meminta siswa 

mempelajarinya. Materi pertemuan berikutnya: volume 

limas. 

1 menit d. Guru mengakhiri pelajaran dengan mengucap salam 
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I. Penilaian Hasil Belajar 

1. Teknik/bentuk  : tes tertulis (kuis) 

2. Bentuk Instrumen : tes uraian 

J. Sumber Belajar 

1. Sumber rujukan: 

a) Nuharini, D. & T. Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 

Aplikasinya. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

2. Media 

a) Gambar-gambar kontekstual seperti botol parfum, potongan keju, 

rubrik, dan kemasan cokelat 

b) LKS 

 

 

 

Muntilan, 17 Mei 2016 

Mengetahui, 

Guru Matematika     Peneliti 

 

Tien Dwikoraningrum,S.Pd    Attin Sena Aesyiati 

NIP 19640731 198703 2 005    NIM 4101412098 
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Lampiran 1: Materi Ajar  

PENGGALAN BAHAN AJAR 

MATERI VOLUME PRISMA 

Satuan Pendidikan : SMP  

Kelas/Semester  : VIII/2 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Pertemuan  : 3 

 

1. Menyatakan rumus luas permukaan limas 

 

Coba perhatikan beberapa benda di sekitar kita. Gambar di atas 

merupakan botol parfum yang bentuknya menyerupai bangun prisma. Kita 

dapat menentukan volume dari parfum yang ada dalam botol tersebut 

dengan menggunakan rumus volume prisma. Nah, bagaimana untuk 

menentukan volume sebuah prisma?  Mari kita belajar untuk menentukan 

rumus volume prisma pada pembahasan berikut! 
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b. Volume Prisma 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nuharini & Wahyuni, 2008) 

Gambar 3.4 (a) menunjukkan sebuah balok ABCD.EFGH. kita dapat 

menemukan rumus volume prisma dengan membagi balok ABCD.EFGH 

tersebut menjadi prisma yang ukurannya sama. Jika balok ABDC.EFGH 

dipotong menurut bidang BDHF maka akan diperoleh dua prisma segitiga 

yang kongruen seperti Gambar 3.4 (b) dan 3.4 (c). 

Volume prisma ABD.EFH =  
 

 
 x volume balok ABCD.EFGH 

    =  
 

 
 x (AB x BC x FB) 

    =  
 

 
 x luas ABCD x FB 

    = luas ABD x tinggi 

    = luas alas x tinggi 

 

(Nuharini & Wahyuni, 2008: 237) 

 

  

Jadi volume prisma = luas alas x  tinggi 

G 

F 

D 

H 

B A 

C 

A B 

D 

F 

H 

E E F 

H G 

B 

C D 

(a) © (b) 

Gambar 3.4 Belahan Balok 
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Lampiran 2: Model Pembelajaran 

Pembelajaran model CORE 

Pembelajaran model CORE ini adalah pembelajaran dengan membentuk 

kelompok-kelompok belajar kecil yang heterogen terdiri dari 4 siswa dalam setiap 

kelompoknya. Dalam proses pembelajaran guru membagikan LKS kepada setiap 

kelompok, diikuti dengan pemberian bantuan bagi kelompok yang 

memerlukannya. 

Dalam penelitian ini, empat tahapan pembelajaran model CORE adalah sebagai 

berikut:  

Tahap I : Connecting Knowledge 

Guru membimbing siswa mengamati kembali informasi lama yang berhubungan 

dengan informasi baru dengan diskusi kelompok menggunakan LKS yang telah 

dibagikan 

Tahap II: Organizing Information 

Guru membimbing siswa menyusun strategi dalam merumuskan akhir dari 

informasi baru yang dibahas bersama dalam kelompok. 

Tahap III: Reflecting on Learning 

Perwakilan kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi, kemudian 

guru melakukan konfirmasi serta memberikan penguatan konsep materi yang 

telah dipelajari dan penguatan terhadap jawaban siswa. 

Tahap IV: Extending the Experience 

Guru memberikan kuis untuk mengembangkan pengetahuan yang telah dipelajari 

siswa. 
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Lampiran 3: Motivasi 

     

    

Guru memberikan gambar-gambar yang berkaitan dengan bangun ruang prisma, 

seperti gambar botol parfum, potongan keju, rubrik, dan kemasan cokelat. Botol 

parfum menyerupai bangun prisma. Dengan mempelajari rumus volume prisma 

kita dapat menghitung banyak parfum yang ada dalam botol.  
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Lampiran 4a: LKS 

  

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 
Volume Prisma 

 

Petunjuk 

Laksanakan kegiatan dengan baik secara berdiskusi sesuai panduan LKS! 

Nama Kelompok : 

Kelas        : 

Anggota Kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Satuan Pendidikan 

SMP Negeri 2 Muntilan 

Kompetensi Dasar 

Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. 

Tujuan Pembelajaran 

 

Dengan penerapan pembelajaran model CORE berbantuan LKS, 

diharapkan siswa dapat: 

1. Menemukan rumus volume prisma. 

2. Menyelesaikan masalah dengan menerapkan konsep volume 

prisma. 

 

Alokasi Waktu 

20 menit 
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Gambar di atas merupakan botol parfum yang bentuknya menyerupai bangun 

prisma. Kita dapat menentukan volume dari parfum yang ada dalam botol tersebut 

dengan menggunakan rumus volume prisma. Nah, bagaimana untuk menentukan 

volume sebuah prisma? Untuk menemukan rumus volume prisma lakukan 

kegiatan-kegiatan dibawah ini! 

KEGIATAN 1 
MARI 

MENGINGAT 

KEMBALI! 

 

a. Model bangun di samping berbentuk …… 

b. Panjang = ….. satuan 

c. Lebar = ….. satuan 

d. Tinggi = ….. satuan 

e. Banyak kubus satuan = ….. 

 

Gambar di atas merupakan gambar ruangan kaca berbentuk balok. Tempatkan atau 

isikan batu bata yang berbentuk kubus sebagai kubus satuan pada dasar balok. 

Berapa banyak kubus satuan pada dasar balok? 

Pendahuluan 
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Menemukan rumus volum prisma 
 

  

Balok Panjang Lebar Tinggi 
Banyaknya 

Kubus Satuan 
Volume 

 

… satuan … satuan … satuan … = … x … x … 
… satuan 

volume 

 

… satuan … satuan … satuan … = … x … x … 
… satuan 

volume 

KEGIATAN 2 

Berdasarkan kegiatan 1 yang sudah dilaksanakan, isilah tabel di bawah ini ! 

Petunjuk : kubus kecil rusuknya berukuran 1 satuan panjang 

 

Perhatikan gambar balok dan prisma di atas!! 
Balok ABCD.EFGH dibagi dua sama besar oleh bidang BDHF menghasilkan 
duah buah prisma tegak segitiga, yaitu prisma ABD.EFH dan prisma BCD.FGH. 

Volume prisma = 
 

 
 x volume balok 

   = …. x …. x …. x ….. 

   = …. x ………………….. x ….. 

   = ………………….. x ….. 

   = ……….... x …………. 

KEGIATAN 3 
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Untuk menghitung volum prisma berlaku rumus: 

 

 

 

 

  

 
  

  
 

 
  
  

 

 

 
  

  
 

 
  
  

 

 

Simpulan 

Volume Prisma = ………………………………. x ………………………………… 

Latihan Soal 

Petunjuk umum: 

1. Kerjakan soal di bawah ini dengan diskusi dalam kelompok! 

2. Kerjakan dibuku tugas masing-masing! 

3. Soal di bawah ini mengukur indikator berpikir kreatif keluwesan dan 

kefasihan! 

 

 

1. Sebuah rumah memiliki atap rumah yang berbentuk prisma segitiga 

sama sisi. Ukuran sisi yaitu 10 m dan tinggi prisma 20 m. Ada berapa 

cara yang dapat kalian lakukan untuk menentukan volume udara pada 

atap rumah tersebut? 

2. Bagus mempunyai akuarium berbentuk prisma segiempat, dengan 

alasnya berbentuk persegi. Akuarium Bagus memiliki volume maksimal 

60.000 cm3. Bagus berencana akan membuat akuarium yang lain dengan 

volume maksimal yang sama. Ada berapa banyak akuarium yang dapat 

dibuat Bagus, sehingga ketika Bagus menuangkan air pada akuarium 

barunya, air tidak tumpah? Catatan: panjang alas minimal 20 cm. 
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Lampiran 4b: Jawaban LKS 

 

  
Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

Volume Prisma 
 

Petunjuk 

Laksanakan kegiatan dengan baik secara berdiskusi sesuai panduan LKS! 

Nama Kelompok : 

Kelas        : 

Anggota Kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Satuan Pendidikan 

SMP Negeri 2 Muntilan 

Kompetensi Dasar 

Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. 

Tujuan Pembelajaran 

 

Dengan penerapan pembelajaran model CORE berbantuan LKS, 

diharapkan siswa dapat: 

1. Menemukan rumus volume prisma. 

2. Menyelesaikan masalah dengan menerapkan konsep volume 

prisma. 

 

Alokasi Waktu 

20 menit 
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Gambar di atas merupakan botol parfum yang bentuknya menyerupai bangun 

prisma. Kita dapat menentukan volume dari parfum yang ada dalam botol tersebut 

dengan menggunakan rumus volume prisma. Nah, bagaimana untuk menentukan 

volume sebuah prisma? Untuk menemukan rumus volume prisma lakukan 

kegiatan-kegiatan dibawah ini! 

KEGIATAN 1 
MARI 

MENGINGAT 

KEMBALI! 

 

a. Model bangun di samping berbentuk balok 

b. Panjang = 4  satuan 

c. Lebar = 3 satuan 

d. Tinggi = 2 satuan 

e. Banyak kubus satuan = 24 

Pendahuluan 

 

 

 

Gambar di atas merupakan gambar ruangan kaca berbentuk balok. Tempatkan 

atau isikan batu bata yang berbentuk kubus sebagai kubus satuan pada dasar 

balok. Berapa banyak kubus satuan pada dasar balok? 

10 x 4 = 40 satuan 
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Balok Panjang Lebar Tinggi 
Banyaknya 

Kubus Satuan 
Volume 

 

4 satuan 3 satuan 3 satuan V = 4 x 3 x 3 
36 satuan 

volume 

 

p satuan l satuan t satuan V =  p  x  l  x  t 

p x l x t 

satuan 

volume 

KEGIATAN 3 

KEGIATAN 2 

Berdasarkan kegiatan 1 yang sudah dilaksanakan, isilah tabel di bawah ini ! 

Petunjuk : kubus kecil rusuknya berukuran 1 satuan panjang 

 

Menemukan rumus volum limas 
 

 

Perhatikan gambar balok dan prisma di atas!! 
Balok ABCD.EFGH dibagi dua sama besar oleh bidang BDHF menghasilkan 
duah buah prisma tegak segitiga, yaitu prisma ABD.EFH dan prisma BCD.FGH. 

Volume prisma = 
𝟏

𝟐
 x volume balok 

   = 
𝟏

𝟐
  x p x l x t 

   = 
𝟏

𝟐
   x Luas ABCD x FB 

   = Luas ABD x tinggi 

   = Luas alas x tinggi 
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Untuk menghitung volum prisma berlaku rumus: 

 

 

 

 

  

 
  

  
 

 
  
  

 

 

 
  

  
 

 
  
  

 

 

Simpulan 

Volume Prisma = Luas Alas x Tinggi Prisma 

Latihan Soal 

Petunjuk umum: 

1. Kerjakan soal di bawah ini dengan diskusi dalam kelompok! 

2. Kerjakan dibuku tugas masing-masing! 

3. Soal di bawah ini mengukur indikator berpikir kreatif keluwesan dan 

kefasihan! 

 

 

1. Sebuah rumah memiliki atap rumah yang berbentuk prisma segitiga 

sama sisi. Ukuran sisi yaitu 10 m dan tinggi prisma 20 m. Ada berapa 

cara yang dapat kalian lakukan untuk menentukan volume udara pada 

atap rumah tersebut? 

2. Bagus mempunyai akuarium berbentuk prisma segiempat, dengan 

alasnya berbentuk persegi. Akuarium Bagus memiliki volume maksimal 

60.000 cm3. Bagus berencana akan membuat akuarium yang lain dengan 

volume maksimal yang sama. Ada berapa banyak akuarium yang dapat 

dibuat Bagus, sehingga ketika Bagus menuangkan air pada akuarium 

barunya, air tidak tumpah? Catatan: panjang alas minimal 20 cm. 
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Penyelesaian: 

1. Diketahui: rumah atap berbentuk prisma segitiga sama sisi dengan ukuran panjang 10 m dan 

lebar 20 m. 

Ditanya: Berapa acara untuk menentukan volume atap rumah 

Dijawab:  

Gambar Prisma ABC. EFG   Gambar Segitiga ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk menentukan volume prisma ABC.EFG, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tinggi 

alas. Perhatikan gambar segitiga ABC, jelas tinggi alas adalah CD.  

CD = √𝐴𝐶  𝐴𝐷   √       = √       = √   = 5 √  

 

Cara 1 

Menggunakan rumus volume prisma 

Volume prisma = Luas alas x tinggi = (
 

 
𝑥 𝑎 𝑥 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠) x tinggi prisma = (

 

 
𝑥    𝑥   √ ) x 20  

= 500 √  m3 

Jadi volume prisma ABC.EFG adalah 500 √  m3 

 

Cara 2 

Mengunakan pendekatan balok 

Konstruk segitiga ABC menjadi persegi panjang dengan cara membagi menjadi dua bagian 

yang sama besar yaitu segitaga ADC dan segitiga BDC. Kemudian kita pasangkan segitiga ABC 

pada sisi miring segitiga ADC, sehingga diperoleh bangun seperti gambar berikut. 

 

Dengan demikian, diperoleh ukuran balok AD = 5 m, CD = 5 √  m, dan AE = 20 m 

 

A C 

B 

F 

G E 

A 

B 

C 

D 

5 cm 

10 cm 
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Dengan menggunakan rumus volume balok, diperoleh 

Volume = p x l x t = AD x CD x AE = 5 x 5 √  x 20 = 500 √  

Jadi volume prisma ABC.EFG adalah 500 √  m3 

Catatan: 

Alasan soal mampu mengukur indikator flexibility pada kemampuan berpikir kreatif 

matematis adalah soal dapat dikerjakan lebih dari satu cara yang berbeda. 

 

2. Diketahui: Bagus mempunyai akuarium berbentuk prisma segiempat. Alas akuarium 

berbentuk persegi. Akuaruim Bagus mempunyai volume maksimal 60.000 cm3. Bagus 

berencana akan membuat akuarium yang lain dengan volume maksimal yang sma. 

Ditanya: ada berapa kemungkinan banyak akuarium yang dapat dibuat Bagus, sehingga ketika 

Bagus menuangkan air pada akuarium batunya, air tidak tumpah? 

Dijawab: 

Volume prisma segiempat beraturan = luas alas x tinggi prisma = (s x s) x tinggi prisma 

Kemungkinan 1 

Misalnya Bagus akan membuat akuarium dengan panjang alas 50 cm dan tinggi 24 cm 

Maka volume prisma segiempat beraturan = luas alas x tinggi prisma 

       = (s x s) x tinggi prisma 

       = (50 x 50) x 24 

       = 2500 x 24 

       = 60.000 cm3 

Kemungkinan 2 

Misalnya Bagus akan membuat akuarium dengan panjang alas 45 cm dan tinggi 29 cm 

Maka volume prisma segiempat beraturan = luas alas x tinggi prisma 

       = (s x s) x tinggi prisma 

       = (45 x 45) x 29 

       = 2025 x 29 

       = 58725 cm3 

Kemungkinan 3 

Misalnya Bagus akan membuat akuarium dengan panjang alas 40 cm dan tinggi 37,5 cm 

Maka volume prisma segiempat beraturan = luas alas x tinggi prisma 

       = (s x s) x tinggi prisma 

       = (40 x 40) x 37,5 

       = 1600 x 37,5 

       = 60.000 cm3 

Kemungkinan 4 

Misalnya Bagus akan membuat akuarium dengan panjang alas 40 cm dan tinggi 37 cm 

Maka volume prisma segiempat beraturan = luas alas x tinggi prisma 

       = (s x s) x tinggi prisma 

       = (40 x40) x 37 

       = 1600 x 37 

       = 59200 cm3 

Catatan: Alasan soal mampu mengukur indikator fluency pada kemampuan berpikir kreatif 

matematis adalah soal dapat dikerjakan lebih dari satu kemungkinan jawaban 

 



277 

 

 
 

Lampiran 5: Alat Peraga  

ALAT PERAGA VOLUM PRISMA 
 

Jenjang Pendidikan      : SMP 

Kelas/ Semester           : VIII / 2 

Materi Pokok               : PRISMA 
 

Tujuan                          : Siswa dapat menemukan rumus 

volum prisma. 

A.  Nama Alat Peraga 

Alat peraga ini dinamakan Alat Peraga Volum Prisma.  

B. Bentuk Alat Peraga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.  Alat dan Bahan 
1. Alat 

a) Gunting besar untuk memotong mika tebal 

b) Penggaris besi 

c) Cutter  

2. Bahan 

a) Mika tebal 

b) Isolasi bening 

D. Kegunaan 
 

Siswa dapat menemukan rumus volum prisma, yakni: 
 

Volum Prisma = Luas alas × tinggi 
 

 

 

 

Gambar 1. Model Balok yang tersusun 

dari dua Prisma Segitiga Beraturan                                          

Gambar 2. Model dua Prisma 

Segitiga Beraturan                                          
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E. Langkah-langkah Pembuatan 

Ukuran 

Tinggi prisma = 20 cm 

Alas prisma : segitiga dengan alas 15cm dan tinggi 10cm. 

 

Membuat dua model prisma segitiga dari mika tebal, masing-masing 

prisma segitiga dibuat menurut langkah sebagai berikut : 

1. Membuat alas prisma segitiga yang terbuat dari mika tebal berupa bidang 

segitiga sebanyak dua buah dengan ukuran panjang sisi bidang segitiga 

tersebut 10 cm, 15 cm, dan 5 √   cm 

2. Membuat sisi tegak prisma segitiga yang berupa bidang persegi 

panjang sebanyak tiga buah yang dibuat dari seng dengan ukuran:  

Persegi panjang 1: panjang = 20 cm dan lebar = 10 cm  

Persegi panjang 2: panjang = 20 cm dan lebar = 15 cm  

Persegi panjang 3: panjang = 20 cm dan lebar = 5 √   cm 

3. Potong mika tebal sesuai pola dengan menggunakan gunting besar. 

4. Hubungkan potongan-potongan mika tebal tersebut dengan isolasi 

bening sedemikian sehingga terbentuk model prisma segitiga. 

5. Ulangi langkah a-d untuk membuat prisma segitiga yang kedua. 

F. Langkah-langkah Penggunaan 

Untuk    menggunakan    alat    peraga    volum    prisma    langkah-

langkah penggunaannya adalah: 

1. Acungkan model balok yang tersusun dari dua buah model prisma segitiga 

yang digabungkan, kemudian tanyakan kepada siswa, 

a) ”Ini bangun ruang apa anak-anak?” (balok) 

b) ”Berbentuk apakah alasnya?” (bidang persegi panjang) 

c) ”Berbentuk apakah tutupnya?” (bidang persegi panjang) 

d) ”Berbentuk apakah sisi tegaknya?” (bidang persegi panjang) 

2. Lepaskanlah penghubung antar kedua prisma segtiga, lalu tanyakan 

pada siswa, ”Terdiri dari bangun ruang apa sajakah bangun ruang 

balok ini?” (dua buah prisma segitiga) 
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3. “Perhatikan   model   prisma   ini”,   guru   mengangkat   model   

prisma 

“Berapakah volum prisma ini?” (½ × volum balok). 

4. Guru membimbing siswa mengaitkan hubungan antara volum prisma 

dan volum balok sampai siswa dapat menemukan rumus volum 

prisma. 

5. Guru membimbing siswa membuat kesimpulan mengenai rumus 

volum prisma, “Untuk semua prisma berlaku rumus volum prisma =  

luas alas × tinggi”. 
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Lampiran 6a: Kuis 

SOAL KUIS 

Soal di bawah ini mengukur indikator berpikir kreatif kefasihan! 

 

1. Bagus mempunyai akuarium berbentuk prisma segiempat, dengan alasnya 

berbentuk persegi. Akuarium Bagus memiliki volume maksimal 60.000 cm
3
. 

Bagus berencana akan membuat akuarium yang lain dengan volume 

maksimal yang sama. Ada berapa banyak akuarium yang dapat dibuat Bagus, 

sehingga ketika Bagus menuangkan air pada akuarium barunya, air tidak 

tumpah? Catatan: panjang alas minimal 20 cm. 
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Lampiran 6b: Jawaban Kuis 

Diketahui: Bagus mempunyai akuarium berbentuk prisma segiempat. Alas 

akuarium berbentuk persegi. Akuaruim Bagus mempunyai volume maksimal 

60.000 cm3. Bagus berencana akan membuat akuarium yang lain dengan volume 

maksimal yang sma. 

Ditanya: ada berapa kemungkinan banyak akuarium yang dapat dibuat Bagus, 

sehingga ketika Bagus menuangkan air pada akuarium batunya, air tidak 

tumpah? 

Dijawab: Volume prisma segiempat beraturan = luas alas x tinggi prisma = (s x s) x 

tinggi prisma 

Kemungkinan 1 

Misalnya Bagus akan membuat akuarium dengan panjang alas 50 cm dan 

tinggi 24 cm 

Maka volume prisma segiempat beraturan = luas alas x tinggi prisma 

       = (s x s) x tinggi prisma 

       = (50 x 50) x 24 

       = 2500 x 24 

       = 60.000 cm3 

Kemungkinan 2 

Misalnya Bagus akan membuat akuarium dengan panjang alas 45 cm dan 

tinggi 29 cm 

Maka volume prisma segiempat beraturan = luas alas x tinggi prisma 

       = (s x s) x tinggi prisma 

       = (45 x 45) x 29 

       = 2025 x 29 

       = 58725 cm3 

Kemungkinan 3 

Misalnya Bagus akan membuat akuarium dengan panjang alas 40 cm dan 

tinggi 37,5 cm 

Maka volume prisma segiempat beraturan = luas alas x tinggi prisma 

       = (s x s) x tinggi prisma 

       = (40 x 40) x 37,5 

       = 1600 x 37,5 

       = 60.000 cm3 
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Kemungkinan 4 

Misalnya Bagus akan membuat akuarium dengan panjang alas 40 cm dan 

tinggi 37 cm 

Maka volume prisma segiempat beraturan = luas alas x tinggi prisma 

       = (s x s) x tinggi prisma 

       = (40 x40) x 37 

       = 1600 x 37 

       = 59200 cm3 

Catatan: Alasan soal mampu mengukur indikator fluency pada kemampuan 

berpikir kreatif matematis adalah soal dapat dikerjakan lebih dari satu 

kemungkinan jawaban 
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PENGGALAN SILABUS 

PERTEMUAN 4 

Satuan Pendidikan      : SMP  

Kelas/Semester           : VIII/2 

Mata Pelajaran           : Matematika 

Standar Kompetensi   : Geometri dan Pengukuran 

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma tegak, limas tegak dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar :  

5. 3Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas limas. 

Materi 

Pembelajar an 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 
Penilaian Alokasi 

Waktu 
Sumber 

Belajar Teknik Bentuk Instrumen 
Kubus, 

balok, 
prisma 

tegak dan 

limas 

tegak: 

Luas 

permukaan 

prisma 
 

1. Kegiatan 

Pendahualuan 

a. Guru masuk kelas tepat 

waktu.  

b. Guru menanyakan kabar 

dan memeriksa 

kehadiran siswa. 

c. Guru meminta salah satu 

siswa memimpin do’a. 

d. Guru menginformasikan 

materi yang akan 

1. Berpikir 

kreatif 

dalam 

menemuka

n rumus 

volume 

prisma. 

2. Berpikir 

kreatif 

dalam 

menyelesai

Tertulis Uraian 1. Sebuah limas 

tingginya 36 

cm dan tinggi 

sisi tegaknya 

39 cm. jika 

alasnya 

berbentuk 

2 x 40 

menit  
Buku BSE 

Matematika 

Konsep dan 

Aplikasinya 

disusun oleh 

Dewi Nuharini & 

Tri Wahyuni 

 

L
a
m

p
ira

n
 5

 
2
8
3
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dipelajari.  

e. Guru menyampaikan 

motivasi dalam 

pembelajaran volume 

limas 

f. Guru melakukan 

apersepsi  

2. Kegiatan Inti 

a. Guru mengelompokkan 

siswa. 

b. Guru memberikan LKS 

kepada setiap kelompok 

dan meminta setiap 

kelompok untuk 

berdiskusi. (elaborasi) 

c. Guru mengggunakan alat 

peraga volume limas 

Tahap I : Connecting 

Knowledge 

d. Siswa mengamati dan 

mengingat kembali 

mengenai volume 

kubus serta mengingat 

kembali limas dan 

unsur-unsurnya. 
(elaborasi) 

Tahap II: Organizing 

Information 

e. Siswa berdiskusi dengan 

menggunakan ide-ide 

kan 

masalah 

dengan 

menerapka

n konsep 

volume 

prisma. 

 

persegi, maka 

tentukan 

volume limas 

tersebut. 

Kerjakan 

dengan 

menggunakan 

minimal 2 

cara yang 

berbeda! 

 

2
8
4
 



285 

 

 
 

kreatifnya menyusun 

langkah-langkah 

penyelesaian untuk 

menemukan rumus 

volume limas. 

(elaborasi) 

f. Siswa berdiskusi 

bersama kelompoknya 

mengerjakan latihan soal 

mengenai volume limas. 

(elaborasi) 

g. Guru mengawasi 

jalannya diskusi. 

(eksplorasi)   

Tahap III: Reflecting on 

Learning 

h. Perwakilan kelompok 

diminta untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya.  

i. Siswa dan guru 

membahas hasil diskusi 

kelompok yang ada pada 

LKS. 
j. Guru melakukan 

konfirmasi. (konfirmasi) 
Tahap IV: Extending the 

Experience 

k. Siswa mengerjakan kuis 

yang memuat indikator 

kemampuan berpikir 

2
8
5
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kreatif.  

3. Kegiatan Penutup 

a. Dengan bimbingan 

guru, siswa diminta 

membuat rangkuman 

atau simpulan 

pelajaran. 

b. Guru memberikan soal 

(pekerjaan rumah).  

c. Guru mengakhiri 

pelajaran dengan 

mengucap salam 

 

 

2
8
6
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Muntilan 

Kelas / Semester : VIII / 2 

Mata Pelajaran : Matematika  

Pertemuan  : 4 

A. Standar Kompetensi 

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, 

serta menentukan ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas 

limas. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Berpikir kreatif dalam menemukan rumus volume limas. 

2. Berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah dengan menerapkan konsep 

volume limas. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Dengan penerapan pembelajaran model CORE berbantuan LKS, diharapkan 

siswa dapat: 

1. Menemukan rumus volume prisma. 

2. Menyelesaikan masalah dengan menerapkan konsep volume prisma. 

Pendidikan karakter bangsa yang dibangun: 

1. Religius  

2. Mandiri 

3. Kedisiplinan 

4. Jujur 

E. Materi Ajar 

Materi volume limas yang meliputi: 

1. Menemukan rumus volume limas. 

2. Menghitung volume limas. 

(Lampiran 1: Materi Ajar) 

F. Alokasi Waktu 

2 x 40 menit 

G. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran : Tanya jawab dan diskusi kelompok. 

2. Model Pembelajaran : CORE (Connecting, Oraganizing, Reflecting, 

Extending) 

(Lampiran 2: Model Pembelajaran CORE) 
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H. Kegiatan Pembelajaran 

Waktu Langkah-langkah Proses Pembelajaran 

11 menit 1. Kegiatan Pendahuluan 

3 menit 

 

a. Guru memberikan contoh pada siswa untuk masuk kelas 

tepat waktu. Hal tersebut dimaksudkan agar siswa juga 

menerapkan kedisiplinan untuk masuk kelas tepat 

waktu. 

b. Guru menanyakan kabar dan memeriksa kehadiran 

siswa untuk mengecek kedisiplinan siswa.  

c. Guru meminta salah satu siswa memimpin do’a untuk 

memupuk nilai religius siswa. Siswa menyiapkan alat 

tulis 

3 menit 

 

d. Siswa diberitahu oleh guru mengenai materi yang akan 

dipelajari dengan menuliskannya di papan tulis dan guru 

memberi tahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

secara lisan. 

e. Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan 

menyampaikan manfaat dari mempelajari volume limas 

yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-

hari.(Lampiran 3: Motivasi) 

5 menit f. Dengan metode tanya jawab guru mengingatkan 

kembali materi prasarat yang harus dimiliki yaitu 

volume kubus dan  limas serta unsur-unsurnya. 

(eksplorasi)  

59 menit 2. Kegiatan Inti 

2 menit a. Guru mengelompokkan siswa menjadi beberapa 

kelompok yang heterogen terdiri dari 4 siswa. 

b. Guru memberikan LKS kepada setiap kelompok dan 

meminta setiap kelompok untuk berdiskusi mencermati 

dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya 

dalam menentukan rumus volume limas (elaborasi) 

(Lampiran 4: LKS) 

c. Guru mengarahkan siswa untuk menentukan rumus 

volume limas menggunakan alat peraga (Lampiran 5: 

Alat peraga volume limas) 

8 menit Tahap I : Connecting Knowledge 

d. Siswa mengamati dan mengingat kembali mengenai 

volume kubus serta mengingat kembali limas dan unsur-

unsurnya yang disajikan dalam LKS (elaborasi) 

20 menit Tahap II: Organizing Information 

e. Siswa berdiskusi dengan menggunakan ide-ide 

kreatifnya menyusun langkah-langkah penyelesaian 

untuk menemukan rumus volume limas. (elaborasi)   

 f. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya mengerjakan 

soal mengenai volume limas yang memuat indikator 
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kemampuan berpikir kreatif. (elaborasi) 

g. Guru mengawasi jalannya diskusi dan memberikan 

arahan pada kelompok yang mengalami kesulitan 

sehingga terjadi interaksi yang baik antara guru dengan 

siswa. (eksplorasi) 

10 menit Tahap III: Reflecting on Learning 

h. Perwakilan kelompok diminta untuk mempresentasikan 

hasil diskusi kelompoknya dan kelompok lain 

diharapkan tidak berbicara sendiri, berpartisipasi aktif 

dengan memberikan tanggapan secara santun. 

i. Guru memberikan pujian atau applause bersama atas 

kepedulian terhadap kelompok yang sudah membuat 

suasa pembelajaran menjadi menyenangkan. 

10 menit j. Siswa dan guru membahas hasil diskusi kelompok yang 

ada pada LKS. 

k. Guru melakukan konfirmasi serta memberikan 

penguatan konsep materi yang telah dipelajari dan 

penguatan terhadap jawaban siswa. (konfirmasi) 

10 menit Tahap IV: Extending the Experience 

l. Siswa menggunakan dan mengembangkan pengetahuan 

yang telah dipelajari dengan mengerjakan kuis yang 

memuat indikator kemampuan berpikir kreatif. Kuis 

dikerjakan secara individu (mandiri) dan jujur selama 

10 menit. Dalam pengerjaan kuis, siswa diharapkan 

mampu bersikap tangguh dan cerdas untuk 

menyelesaikan kuis dengan tepat waktu. Akan tetapi 

kuis tidak dibahas, hasil pengerjaan siswa diberikan 

pada pertemuan berikutnya. (Lampiran 6: Kuis) 

10 menit 3. Kegiatan Penutup 

4 menit a. Dengan bimbingan guru, siswa diminta membuat 

rangkuman atau simpulan pelajaran dengan meminta 

salah satu siswa menyampaikan rumus luas permukaan 

limas, apabila ada hal-hal yang kurang tepat guru 

memberikan pembenaran. 

2 menit b. Guru memberikan soal (pekerjaan rumah) yang ada pada 

buku paket halaman 241 nomor 4 dan 5 untuk 

memperdalam materi.  

3 menit c. Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan pada 

pertemuan berikutnya yaitu tes kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa dan meminta siswa untuk 

belajar. 

1 menit d. Guru mengakhiri pelajaran dengan mengucap salam 
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I. Penilaian Hasil Belajar 

1. Teknik/bentuk  : tes tertulis (kuis) 

2. Bentuk Instrumen : tes uraian 

J. Sumber Belajar 

1. Sumber rujukan: 

b) Nuharini, D. & T. Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 

Aplikasinya. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

2. Media 

c) Gambar-gambar kontekstual seperti piramida, atap tugu, dan atap 

masjid 

d) LKS 

 

 

 

Muntilan, 19 Mei 2016 

Mengetahui, 

Guru Matematika     Peneliti 

 

Tien Dwikoraningrum,S.Pd    Attin Sena Aesyiati 

NIP 19640731 198703 2 005    NIM 4101412098 
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Lampiran 1: Materi Ajar  

PENGGALAN BAHAN AJAR 

MATERI VOLUME LIMAS 

Satuan Pendidikan : SMP  

Kelas/Semester  : VIII/2 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Pertemuan  : 4 

 

1. Menyatakan rumus luas permukaan limas 

 

Coba perhatikan beberapa benda di sekitar kita. Gambar di atas 

merupakan miniatur piramida yang bentuknya menyerupai bangun limas. 

Kita dapat menentukan volume miniatur piramida tersebut dengan 

menggunakan rumus volume limas. Nah, bagaimana untuk menentukan 

volume sebuah limas?  Mari kita belajar untuk menentukan rumus volume 

limas pada pembahasan berikut! 
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c. Volume Limas 

Untuk menemukan volume limas, perhatikan berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nuharini & Wahyuni, 2008) 

Gambar 3.5 (a) menunjukkan kubus yang panjang rusuknya 2a. Keempat 

diagonal ruangnya berpotongan di satu titik, yaitu titik T, sehingga terbentuk 

enam buah limas yang kongruen  seperti Gambar 3.5 (b). jika volume limas 

masing-masing adalah V maka diperoleh hubungan berikut. 

Volume kubus =  6 x volume limas 

  =  
 

 
   x 2a x 2a x 2a 

=  
 

 
   x  (2a)

2 
 x  2a 

=  
 

 
   x (2a)

2 
 x a 

  =  
 

 
   x luas alas x tinggi 

 

(Nuharini & Wahyuni, 2008: 237) 

  

Jadi volume limas = 
 

 
   x luas alas x tinggi 

(a) 

(b) 

Ganbar 3.5 

T 

a 

2a 

2a 

T 

a 

2a 

2a 
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Lampiran 2: Model Pembelajaran 

Pembelajaran model CORE 

Pembelajaran model CORE ini adalah pembelajaran dengan membentuk 

kelompok-kelompok belajar kecil yang heterogen terdiri dari 4 siswa dalam setiap 

kelompoknya. Dalam proses pembelajaran guru membagikan LKS kepada setiap 

kelompok, diikuti dengan pemberian bantuan bagi kelompok yang 

memerlukannya. 

Dalam penelitian ini, empat tahapan pembelajaran model CORE adalah sebagai 

berikut:  

Tahap I : Connecting Knowledge 

Guru membimbing siswa mengamati kembali informasi lama yang berhubungan 

dengan informasi baru dengan diskusi kelompok menggunakan LKS yang telah 

dibagikan 

Tahap II: Organizing Information 

Guru membimbing siswa menyusun strategi dalam merumuskan akhir dari 

informasi baru yang dibahas bersama dalam kelompok. 

Tahap III: Reflecting on Learning 

Perwakilan kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi, kemudian 

guru melakukan konfirmasi serta memberikan penguatan konsep materi yang telah 

dipelajari dan penguatan terhadap jawaban siswa. 

Tahap IV: Extending the Experience 

Guru memberikan kuis untuk mengembangkan pengetahuan yang telah dipelajari 

siswa. 
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Lampiran 3: Motivasi 

     

    

Guru memberikan gambar-gambar yang berkaitan dengan bangun ruang limas, 

seperti gambar miniatur piramida, atap gedung, dan kue bacang. Miniatur 

piramida menyerupai bangun limas. Dengan mempelajari rumus volume limas 

kita dapat menghitung volume dari miniatur primaida tersebut.  
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Lampiran 4a: LKS 

  

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 
Volume Prisma 

 

Petunjuk 

Laksanakan kegiatan dengan baik secara berdiskusi sesuai panduan LKS! 

Nama Kelompok : 

Kelas        : 

Anggota Kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Satuan Pendidikan 

SMP Negeri 2 Muntilan 

Kompetensi Dasar 

Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. 

Tujuan Pembelajaran 

 

Dengan penerapan pembelajaran model CORE berbantuan LKS, 

diharapkan siswa dapat: 

1. Menemukan rumus volume limas. 

2. Menyelesaikan masalah dengan menerapkan konsep volume 

limas. 

 

Alokasi Waktu 

20 menit 
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Permasalahan 

 

 

Rani akan mengemas permainannya yang berbentuk  

kubus – kubus kecil yang rusuknya berukuran 1 cm  

ke dalam kubus besar yang rusuknya berukuran 5cm. 

Hitunglah :  

a. Berapa banyak kubus pada baris pertama? 

(Gambar a) 

……………………….. 
 

  Pendahuluan 

Gambar di bawah ini merupakan gambar salah satu piramida besar di Mesir. 
Piramida tersebut mempunyai tinggi 148 m dengan alas berbentuk persegi yang panjang 
sisinya 230 m. Dapatkah kalian menghitung volume batu yang digunakan untuk membuat 
piramida tersebut? Jika dianggap bahwa piramida tersebut padat. 
 

 
 

Nantinya, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian pasti dapat menghitung volume 
dari batu yang digunakan untuk membuat piramida tersebut. 

KEGIATAN 1 
MARI 

MENGINGAT 

KEMBALI! 

b. Berapa banyak kubus sehingga kubus besar  

dapat terisi penuh? 

(Gambar b) 
……………………..  
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Kubus Panjang Rusuk 
Banyaknya 

Kubus Kecil 
Volum 

 

…. satuan panjang …. buah …. = …. x …. x …. = ….
3 

 

…. satuan panjang …. buah …. = …. x …. x …. = ….
3
 

 

…. satuan panjang …. buah …. = …. x …. x …. = ….
3
 

KEGIATAN 2 

Berdasarkan kegiatan 1 yang sudah dilaksanakan, isilah tabel di bawah ini ! 

Petunjuk : kubus kecil rusuknya berukuran 1 satuan panjang 

KEGIATAN 3 

 

Menemukan rumus volum limas 
 

T 

a 

2a 

2a 

T 

a 

2a 

2a 

Perhatikan gambar kubus dan limas di atas! 
Kubus  dengan  panjang  rusuk  2a,  keempat  diagonal  ruangnya 
berpotongan di satu titik, yaitu titik T, sehingga terbentuk enam 
buah limas dengan panjang sisi alas 2a dan tinggi limas a. 

Volum limas  =  
 
 x volume kubus 

   = …. x …. x …. x …. 

   = …. x (….) 2 x …. 

   =  …. x (….) 2 x …. 
   = …. x ……………….. x ……………….. 
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Untuk menghitung volume limas berlaku rumus: 

Volume limas = ..... × ................................... × ...................................... 
 

 

  

 
  

  
 

 
  
  

 

 

 
  

  
 

 
  
  

 

 

Simpulan 

Latihan Soal 

Petunjuk umum: 

1. Kerjakan soal di bawah ini dengan diskusi dalam kelompok! 

2. Kerjakan dibuku tugas masing-masing! 

3. Soal di bawah ini mengukur indikator kemampuan berpikir kreatif 

keluwesan dan kefasihan! 

 

1. Suatu hari ibu membuat tumpeng nasi kuning untuk kegiatan hari 

kemerdekaan Indonesia. Jika tumpeng tersebut berbentuk limas 

segienam dengan panjang sisi alas 15 cm dan tinggi 20 cm, ada berapa 

cara yang dapat kalian lakukan untuk menentukan volume nasi pada 

tumpeng tersebut? 

2. Sebuah atap gedung berbentuk limas memiliki volume 200 cm3. Jika 

atap gedung itu berbentuk limas dengan alas persegi, hitunglah ukuran 

sisi alas atap dan tinggi atap yang mungkin. 

 



299 

 

 
 

Lampiran 4b: Jawaban LKS 

 

  

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 
Volume Prisma 

 

Petunjuk 

Laksanakan kegiatan dengan baik secara berdiskusi sesuai panduan LKS! 

Nama Kelompok : 

Kelas        : 

Anggota Kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Satuan Pendidikan 

SMP Negeri 2 Muntilan 

Kompetensi Dasar 

Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. 

Tujuan Pembelajaran 

 

Dengan penerapan pembelajaran model CORE berbantuan LKS, 

diharapkan siswa dapat: 

1. Menemukan rumus volume limas. 

2. Menyelesaikan masalah dengan menerapkan konsep volume 

limas. 

 

Alokasi Waktu 

20 menit 
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Pendahuluan 

Gambar di bawah ini merupakan gambar salah satu piramida besar di Mesir. 
Piramida tersebut mempunyai tinggi 148 m dengan alas berbentuk persegi yang 
panjang sisinya 230 m. Dapatkah kalian menghitung volume batu yang digunakan 
untuk membuat piramida tersebut? Jika dianggap bahwa piramida tersebut padat. 
 

 
 

Nantinya, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian pasti dapat menghitung 
volume dari batu yang digunakan untuk membuat piramida tersebut. 

KEGIATAN 1 
MARI 

MENGINGAT 

KEMBALI! Permasalahan 

 

 

Rani akan mengemas permainannya yang berbentuk  

kubus – kubus kecil yang rusuknya berukuran 1 cm  

ke dalam kubus besar yang rusuknya berukuran 5cm. 

Hitunglah :  

a. Berapa banyak kubus pada baris pertama? 

(Gambar a) 

5 x 5 = 25 kubus 
 

b. Berapa banyak kubus sehingga kubus besar  

dapat terisi penuh? 

(Gambar b) 
5 x 5 x 5 = 125 kubus 
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Kubus Panjang Rusuk 
Banyaknya 

Kubus Kecil 
Volum 

 

1 satuan panjang 1 buah V  = 1 x 1 x 1 = 1
3 

 

3 satuan panjang 27 buah V  = 3 x 3 x 3 = 3
3
 

 

r satuan panjang r
3
 buah V  = r x r x r = r

3
 

KEGIATAN 2 

Berdasarkan kegiatan 1 yang sudah dilaksanakan, isilah tabel di bawah ini ! 

Petunjuk : kubus kecil rusuknya berukuran 1 satuan panjang 

KEGIATAN 3 

 

Menemukan rumus volum limas 
 

T 

a 

2a 

2a 

T 

a 

2a 

2a 

Perhatikan gambar kubus dan limas di atas! 
Kubus  dengan  panjang  rusuk  2a,  keempat  diagonal  ruangnya 
berpotongan di satu titik, yaitu titik T, sehingga terbentuk enam 
buah limas dengan panjang sisi alas 2a dan tinggi limas a. 

Volum limas  =  
 
 x volume kubus 

   = 𝟏
𝟔
 x 2a x 2a x 2a 

   = 𝟏
𝟔
  x (2a) 2 x 2a 

   = 𝟏
𝟑
  x (2a) 2 x a 

   = 𝟏
𝟑
 x luas alas x tinggi limas 
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Untuk menghitung volume limas berlaku rumus: 

 

 

  

 
  

  
 

 
  
  

 

 

Simpulan 

Volume limas =  
 

 
 x luas alas x tinggi limas 

  

Latihan Soal 

Petunjuk umum: 

 

1. Kerjakan soal di bawah ini dengan diskusi dalam kelompok! 

2. Kerjakan dibuku tugas masing-masing! 

3. Soal di bawah ini mengukur indikator kemampuan berpikir kreatif 

keluwesan dan kefasihan! 

 

 

1. Suatu hari ibu membuat tumpeng nasi kuning untuk kegiatan hari 

kemerdekaan Indonesia. Jika tumpeng tersebut berbentuk limas 

segienam dengan panjang sisi alas 15 cm dan tinggi 20 cm, ada berapa 

cara yang dapat kalian lakukan untuk menentukan volume nasi pada 

tumpeng tersebut? 

2. Sebuah atap gedung berbentuk limas memiliki volume 200 cm3. Jika 

atap gedung itu berbentuk limas dengan alas persegi, hitunglah ukuran 

sisi alas atap dan tinggi atap yang mungkin. 
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Penyelesaian: 

1. Diketahui: tumpeng berbentuk limas segienam dengan panjang sisi alas 15 cm dan tinggi 

20 cm 

Ditanya: berapa cara untuk mencari volume limas tersebut? 

Dijawab: 

Ilustrasi 

 

Untuk menentukan luas alas prisma segienam beraturan, kita perlu menentukan luas segitiga 

sama sisi hasil bagi segienam terlebih dahulu. 

Perhatikan gambar dibawah ini! Perhatikan ∆ AOB 

 
Dari ∆ AOB diperoleh 

 𝑂𝑋  √𝐴𝑂  𝐴𝑋  √           √           √        
  

 
√  

Ukuran tersebut berlaku untuk segienam GHIJKL 

Cara 1 

Dengan menjumlahkan volume limas T.ABO 

V = VT.ABO + VT.BCO + V.T.CDO + V.T.DEO + V.T.EFO + V.T.AFO 

 = 6 x VT.ABO 

 = 6 x 
 

 
 x luas alas x tinggi 

 = 2 x 
 

 
 x AB x OX x TO 

 = 15 x 
  

 
√  x 20 

 = 2250 √  

Jadi volume limas T.ABCDEF adalah 2250 √  cm3 
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Cara 2 
Dengan menggunakan rumus volume limas 

V = 
 

 
 x luas alas x tinggi 

V = 
 

 
 x 6 x LAOB x TO 

V = 2 x 
 

 
 x AB x OX x 20 

V = 15 x 
  

 
√  x 20 

V = 2250 √  

Jadi volume limas T.ABCDEF adalah 2250 √  cm3 

Catatan: 

Alasan soal mampu mengukur indikator flexibility pada kemampuan berpikir kreatif matematis 
adalah soal dapat dikerjakan lebih dari satu cara yang berbeda. 

2. Diketahui: volume limas 200 m3. Alas limas berbentuk persegi. 

Ditanya: ukuran sisi alas dan tinggi atap? 

Jawab: 

Volume limas = 
 

 
 x luas alas x tinggi 

a. Kemungkinan 1 

Diketahui bahwa alsnya berbentuk persegi 

Misalkan ukuran alasnya adalah 2 m x 2 m 

Maka dengan ukuran yang telah diketahui sehingga tinggi limas adalah 

Volume limas  = 
 

 
 x luas alas x tinggi 

200   = 
 

 
 x ( s x s)  x tinggi limas 

200   = 
 

 
 x ( 2 x 2)  x tinggi limas  

200   = 
 

 
 x 4 x tinggi limas 

200   = 
 

 
 x tinggi limas 

200 x 3  = 4 x tinggi limas 

Tinggi limas  = 150 m 

Jadi ukuran sisi alas 2 m x 2 m, dengan tinggi limas 150 m 

b. Kemungkinan 2 

Diketahui bahwa alsnya berbentuk persegi 

Misalkan ukuran alasnya adalah 4 m x 4 m 

Maka dengan ukuran yang telah diketahui sehingga tinggi limas adalah 

Volume limas  = 
 

 
 x luas alas x tinggi 

200   = 
 

 
 x ( s x s)  x tinggi limas 

200   = 
 

 
 x ( 4 x 4)  x tinggi limas  

200   = 
 

 
 x 16 x tinggi limas 

200   = 
  

 
 x tinggi limas 

200 x 3  = 16 x tinggi limas 

Tinggi limas  = 37,5 m 

Jadi ukuran sisi alas 4 m x 4 m, dengan tinggi limas 37,5 m 
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c. Kemungkinan 3 

Diketahui bahwa alsnya berbentuk persegi 

Misalkan ukuran alasnya adalah 5 m x 5 m 

Maka dengan ukuran yang telah diketahui sehingga tinggi limas adalah 

Volume limas  = 
 

 
 x luas alas x tinggi 

200   = 
 

 
 x ( s x s)  x tinggi limas 

200   = 
 

 
 x ( 5 x 5)  x tinggi limas  

200   = 
 

 
 x 25 x tinggi limas 

200   = 
  

 
 x tinggi limas 

200 x 3  = 25 x tinggi limas 

Tinggi limas  = 24 m 

Jadi ukuran sisi alas 5 m x 5 m, dengan tinggi limas 24 m 

d. Kemungkinan 4 

Diketahui bahwa alsnya berbentuk persegi 

Misalkan ukuran alasnya adalah 10 m x 10 m 

Maka dengan ukuran yang telah diketahui sehingga tinggi limas adalah 

Volume limas  = 
 

 
 x luas alas x tinggi 

200   = 
 

 
 x ( s x s)  x tinggi limas 

200   = 
 

 
 x ( 10 x 10)  x tinggi limas  

200   = 
 

 
 x 100 x tinggi limas 

200   = 
   

 
 x tinggi limas 

200 x 3  = 100 x tinggi limas 

Tinggi limas  = 6 m 

Jadi ukuran sisi alas 10 m x 10 m, dengan tinggi limas 6 m 

Catatan: Alasan soal mampu mengukur indikator fluency pada kemampuan berpikir kreatif 

matematis adalah soal dapat dikerjakan lebih dari satu kemungkinan jawaban 
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Lampiran 5: Alat Peraga  

ALAT PERAGA VOLUM LIMAS 

 
Jenjang Pendidikan : SMP  

Kelas/ Semester          : VIII / 2 

Materi Pokok              : LIMAS 

Tujuan   : Siswa dapat menemukan rumus 

volum limas. 

A. Nama Alat Peraga 

Alat peraga ini dinamakan Alat Peraga Volum Limas.  

B. Bentuk Alat Peraga 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Model kubus yang tersusun dari Gambar 2.ModelLimasSegiempat 

enam Limas Segiempat Beraturan  Beraturan 

C. Alat dan Bahan 
1. Alat 

a) Gunting besar untuk memotong mika tebal 
b) Penggaris besi 

c) Cutter b.    

2. Bahan 
a) Mika tebal 
b) Isolasi bening 

D. Kegunaan 
 

Siswa dapat menemukan rumus volum prisma, yakni: 
 

 

Volum Prisma = 
1  

× Luas alas × tinggi 
3 
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E. Langkah-langkah 

Penggunanan 

Ukuran 

Tinggi limas = 7,5 cm 

Alas limas : 15cm × 15cm. 

 

Membuat enam model limas segiempat dari mika tebal, masing-masing 

limas segiempat dibuat menurut langkah sebagai berikut : 

1. Membuat  alas  limas  segiempat  yang  terbuat  dari  mika  tebal  berupa  

bidang persegi sebanyak satu buah dengan ukuran panjang sisi 15cm × 

15cm. 

2. Membuat sisi tegak limas segiempat yang berupa bidang segitiga 

sama kaki sebanyak empat buah yang dibuat dari mika tebal dengan 

ukuran: alas = 15 cm dan tinggi = 7,5 √  cm. 

3. Potong mika tebal sesuai pola dengan menggunakan gunting besar. 

4. Hubungkan potongan-potongan mika tebal tersebut dengan isolasi 

bening sedemikian sehingga terbentuk model prisma segitiga. 

5. Ulangi langkah a-d untuk membuat limas segiempat yang kedua 

sampai yang keenam. 

F. Langkah-langkah Penggunaan 

Untuk    menggunakan    alat    peraga    volum    limas    langkah-

langkah penggunaannya adalah: 

1. Acungkan model kubus yang tersusun dari enam buah model limas 

segiempat yang digabungkan, kemudian tanyakan kepada siswa, 

a) ”Ini bangun ruang apa anak-anak?” (kubus) 

b) ”Berbentuk apakah alasnya?” (bidang persegi) 

c) ”Berbentuk apakah tutupnya?” (bidang persegi 

d) ”Berbentuk apakah sisi tegaknya?” (bidang persegi) 

2. Lepaskanlah  penghubung  antar  keenam  limas  segiempat,  lalu  tanyakan  

pada siswa, ”Terdiri dari bangun ruang apa sajakah bangun ruang kubus 

ini?” (enam buah limas segiempat), 

3. “Perhatikan model limas ini”,   guru mengangkat model limas 
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“Berapakah volum limas ini?” (
 

 
               ) 

4. Guru membimbing siswa mengaitkan hubungan antara volum limas 

dan volum kubus sampai siswa dapat menemukan rumus volum 

limas. 

5. Guru membimbing siswa membuat kesimpulan mengenai rumus 

volum limas, “Untuk semua prisma berlaku rumus volum limas = 
 

 
 x 

luas alas x tinggi 
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Lampiran  6a: Kuis 

SOAL KUIS 

Soal di bawah ini mengukur kemampuan berpikir kreatif keluwesan! 

 

1. Sebuah limas tingginya 36 cm dan tinggi sisi 

tegaknya 39 cm. jika alasnya berbentuk persegi, 

maka tentukan volume limas tersebut. Kerjakan 

dengan menggunakan minimal 2 cara yang 

berbeda! 
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Lampiran 6b: Jawaban Kuis 

1. Diketahui:  

TP = 36 cm 

TQ = 39 cm 

Ditanya: Volume limas tersebut 

Penyelesaian: 

a) Untuk menentukan volume limas, kita perlu mencari panjang sisi alas. 

Perhatikan segitiga TPQ. Segitiga TPQ merupakan segitiga siku-siku di P, 

maka dengan teorema Pythagoras diperoleh: 

Jelas PQ = √        = √        = √          = √    = 15 

Jelas AB = 2 x PQ = 2 x 15 = 30 

b) Cara 1 

Dengan menggunakan rumus volume limas 

V = 
 

 
 x luas alas x tinggi 

 = 
 

 
 x AB x BC x TO 

 = 
 

 
 x 30 x 30 x 36 

 = 1080 

Jadi volume limas tersebut adalah 1080 cm
3 

c) Cara 2 

Memperhatikan limas T. ABCD dalam dua bagian limas yang sama. Pada 

gambar limas T.ABCD Nampak bahwa limas terbagi menjadi 2, yaitu 

limas T. ABC dan limas T. ACD, maka bisa ditentukan volume limas 

adalah sebagai berikut. 

VT.ADCB = VT. ABC + VT. ACD 

  = (
 

 
   

 

 
               )  (

 

 
   

 

 
               ) 

  = (
 

 
   

 

 
               )   (

 

 
   

 

 
               ) 

  = 540 + 540 

  = 1080 

Jadi volume limas T. ABCD adalah 1080 cm
3 
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d) Cara 3 

Memperhatikan limas T. ABCD dalam empat bagian yang sama besar. 

Pada gambar limas T. ABCD nampak bahwa limas terbagi menjadi 4, 

yaitu limas T. ABP, T. BCP, T. CDP, dan limas T. ADP, maka bisa 

ditentukan volume limas adalah sebagai berikut. 

VT.ADCB = VT. ABP + VT. BCP + VT. CDP + VT. ADP 

= (
 

 
   

 

 
               )  (

 

 
   

 

 
               )  

(
 

 
   

 

 
               )  (

 

 
   

 

 
               ) 

= (
 

 
   

 

 
               )  (

 

 
   

 

 
               )  

(
 

 
   

 

 
               )  (

 

 
   

 

 
               ) 

= 270 + 270 + 270 + 270 

= 1080 

Jadi volume limas T. ABCD adalah 1080 cm
3 
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KISI-KISI SOAL UJI COBA TES BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

Jenis Sekolah  : SMP          

Mata Pelajaran : Matematika  

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Standar Kompetensi : 5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma tegak, limas tegak dan bagian-bagiannya, serta menentukan 

ukurannya 

Kompetensi Dasar : 5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma tegak, dan limas tegak.  

Jumlah Soal  : 5 

Materi Pokok Indikator Pembelajaran Indikator Soal 

Aspek yang Diukur 

(Berpikir Kreatif 

Matematis) 

Normor 

soal 

Alokasi 

Waktu 

Prisma tegak dan 

limas tegak: luas 

permukaan dan 

volume prisma 

tegak dan limas 

Berpikir kreatif dalam 

menyelesaikan masalah dengan 

konsep luas permukaan prisma 

Memecahakan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan dengan luas 

permukaan prisma segitiga 

siku-siku jika diketahui 

Kefasihan (Fluency) dan 

Keluwesan (Flexibility) 

 

1 16 menit 

L
a
m

p
ira

n
 6

 

3
1
2
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tegak volumenya dengan 

memberikan lebih ari satu 

kemungkinan jawaban 

Berpikir kreatif dalam 

menyelesaikan masalah dengan 

konsep volume prisma 

Memecahkan  masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan dengan volume 

prisma jika diketahui ukuran-

ukurannya menggunakan dua 

cara yang berbeda. 

Keluwesan (Flexibility) 

dan Kebaruan (Novelty) 

 

2 16 menit 

Berpikir kreatif dalam 

menyelesaikan masalah dengan 

konsep volume limas 

Menggambarkan bangun 

ruang lain yang volumenya 

sama dengan volume limas 

segiempat jika diketahui 

ukuran-ukurannya. 

Kefasihan (Fluency) dan 

Kebaruan (Novelty) 

 

3 16 menit 

Berpikir kreatif dalam 

menyelesaikan masalah dengan 

konsep luas permukaan limas 

Memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan luas permukaan  

limas segiempat jika diketahui 

volumenya dan salah satu 

Kefasihan (Fluency) 4 16 menit 

3
1
3
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Bentuk Soal  : Uraian 

Keterangan: 

Komponen Kreatif Indikator: (Silver, 1997) 

Kefasihan (Fluency) Siswa memberi jawaban masalah yang beragam dan benar. 

Keluwesan (Flexibility) Siswa memecahkan masalah dengan berbagai cara atau metode yang berbeda. 

Kebaruan (Novelty) Siswa mampu memberikan jawaban dari masalah dengan satu cara (metode) penyelesaian yang 

tidak biasa dilakukan oleh individu (siswa) pada tingkat pengetahuannya. 

ukurannya dengan 

memberikan lebih dari satu 

kemungkinan jawaban 

Berpikir kreatif dalam 

menyelesaikan masalah dengan 

konsep volume prisma 

Memecahkan  masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan volume 

prisma segiempat beraturan 

jika belum diketahui ukuran-

ukuranya dengan 

menggunakan cara yang 

berbeda. 

Kefasihan (Fluency), 

Keluwesan (Flexibility), 

dan Kebaruan (Novelty) 

 

5 16  menit 

Total Waktu 80 menit 

3
1
4
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Lampiran 7 

SOAL UJI COBA TES BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

Satuan Pendidikan : SMP 

Mata Pelajaran     : Matematika 

Kelas/ semester     : VIII / 2 

Waktu      : 80 menit 

Petunjuk: 

1. Kerjakan soal-soal dibawah ini dengan benar dan jawablah di lembar 

jawab yang telah disediakan! 

2. Tuliskan nama, no.absen, dan kelas pada bagian atas lembar jawab. 

3. Gambarlah sketsa bangun ruang sisi datar sesuai dengan pertanyaan yang 

ada pada soal. 

4. Berikan alasan atau keterangan yang sesuai untuk mendukung jawaban 

kalian. 

5. Gunakan strategi atau cara yang kalian ketahui untuk menjawab. 

6. Kerjakan dengan jujur dan percaya diri. 

Kejakan soal-soal di bawah ini! 

1. Rani senang sekali makan enting-enting 

gepuk yang merupakan makanan khas Kota 

Salatiga. Jika enting-enting gepuk tersebut 

berbentuk prisma dengan alasnya 

berbentuk segitiga siku-siku dan 

volumenya 144    . 

a. Tentukan kemungkinan-kemungkinan 

ukuran enting-enting gepuk yang dapat dibuat dan gambarlah sketsa 

enting-enting tersebut. 

b. Perhatikan salah satu ukuran enting-enting yang telah kamu buat 

pada bagian a, hitunglah luas permukaannya dengan dua cara yang 

berbeda. 
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9 cm 

12 cm 

6 cm 

A 

D C 

B 

T 

2. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Kolam renang di Pikatan Waterpark mempunyai kedalaman yang berbeda. 

Kolam renang tersebut berukuran panjang 30 m dan lebar 10 m, 

kedalaman kolam pada bagian dangkal 1m dan terus melandai hingga 

bagian yang paling dalam 4 m. 

a. Buat sketsa gambar beserta ukurannya. 

b. Hitunglah volume air dalam kolam tersebut bila airnya memenuhi 

kolam. 

c. Setelah menemukan jawaban soal 2a, cari kembali volume kolam  

dengan cara yang berbeda!  

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

a. Gambarlah  paling sedikit dua  bangun ruang lain yang volume sama 

dengan volume limas T.ABCD dan tunjukan ukuran-ukurannya. 

b. Apakah ada bangun ruang lain selain yang sudah kamu buat, yang 

volumenya sama dengan limas T.ABCD tersebut? Jika mungkin 

gambarkan bangun ruang itu dan tuliskan ukuran-ukuranya.   
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4. Ibu berencana untuk membuat nasi tumpeng. 

Cetakan nasi tumpeng tersebut berbentuk limas 

persegi dengan volumenya adalah 180    . 

Bantulah Ibu untuk merancang ukuran alas dan 

tinggi sisi tegak tumpeng yang berbentuk limas 

jika tinggi tumpeng  tidak lebih dari 15 cm. 

Hitunglah luas permukaan tumpeng tersebut. 

Kerjakan dengan memberikan lebih dari 1 kemungkinan jawaban. 

 

5. Ayah ingin membuatkan tempat 

penyimpanan beras yang berbentuk 

prisma segiempat dengan alasnya 

berbentuk persegi panjang. Ayah ingin 

membuat tempat tersebut dengan 

volume sebesar 60000 cm
3
 sehingga 

akan memuat beras sampai penuh. Buat 

sketsa gambarnya Buatlah minimal 2 kemungkinan ukuran (panjang, 

lebar, dan tinggi) tempat yang akan dibuat ayah dengan ketentuan 

tinggi yang diinginkan adalah 50 cm! Kerjakan minimal dengan 2 cara 

yang berbeda! 
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Lampiran 8 

KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA TES BERPIKIR KREATIF 

MATEMATIS 

 

Nomor 

Soal 

Alternatif Jawaban 

1. Diketahui: Enting-entng berbentuk prisma dengan alas segitiga siku-siku dan 

volumenya 144      

Ditanya: 

a. kemungkinan ukuran enting-enting yang dapat dibuat dan gambarlah sketsa 

enting-enting tersebut. 

b. luas permukaan salah satu enting=enting yang telah dibuat pada bagian a 

dengan dua cara yang berbeda 

Penyelesaian: 

a. Ukuran enting-enting yang mungkin dibuat adalah 

1) Kemungkinan 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Volume prisma  = luas alas x tinggi prisma 

   144 = 
   

 
 x tinggi prisma 

   144 = 
   

 
 x tp 

   144 = 6 x tp 

   tp = 
   

 
 

   tp = 24 cm 

 

 

 

 

5 cm 

B 

A 

C F 

D 

E 

4cm 

3 cm 

24cm 



319 

 

 
 

2) Kemungkinan 2: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Volume prisma  = luas alas  tinggi prisma 

   144 = 
   

 
 x tinggi prisma 

   144 = 
   

 
 x tp 

   144 = 24 x tp 

   tp = 
   

  
 

   tp = 6 cm  

 

b. Luas permukaan enting-enting 

1) Luas permukaan dengan menggunakan ukuran kemungkinan 1 

Cara 1 
Dengan menggunakan rumus luas permukaan prisma 

Luas permukaan = (2 x luas alas) + (keliling alas x tp) 

    = (2 x 6) + ((3+4+5) x 24) 

    = 12 + (12 x 24) 

    = 12 + 228 

    = 300     

Cara 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan menambahkan seluruh sisi prisma 

Luas permukaan = L. ABC + L. DEF + L. ABDE + L. ADCF + L.BECF 

    = (
 

 
        )  (

 

 
        ) + DA x AB + CF x AC + BE x BC 

5 cm 

B 
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C F 

D 
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4cm 

3 cm 

24cm 
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    = (
 

 
        )  (

 

 
        ) + 24 x 3+ 24 x 4 + 24 x 5 

    = 6 + 6 + 72 + 96 + 120  

    = 300     

 

1) Luas permukaan dengan menggunakan ukuran kemungkinan 2 

Cara 1 

Dengan menggunakan rumus luas permukaan prisma 

Luas permukaan = (2 x luas alas) + (keliling alas x tp) 

    = (2 x 24) + ((6+8+10) x 6) 

    = 48 + (24 x 6) 

    = 48 + 144 

    = 192     

 

 

Cara 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan menambahkan seluruh sisi prisma 

Luas permukaan = L. ABC + L. DEF + L. ABDE + L. ADCF + L.BECF 

    = (
 

 
        )  (

 

 
        ) + DA x AB + CF x AC + BE x BC 

    = (
 

 
        )  (

 

 
        ) + 6 x 6 + 6 x 8 + 6 x 10 

    = 24 + 24 + 36 + 48 + 60  

    = 192     

 

2. 

 

Diketahui: kolam dengan p = 30 m dan l = 10 m, kedalaman kolam bagian 

dangkal = 1 m dan bagaian paling dalam = 4 m 

Ditanya:  

a. Buat sketsa gambar dan ukurannya. 

b. Volume air dalam kolam bila airnya memenuhi kolam 

c. Volume kolam dengan cara yang berbeda dari jawaban a 

 

 

 

 

 

10 cm 
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Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Volume kolam renang ABFE.DCGH  

Dengan menghitung volume prisma ABFE.DCGH dengan alasnya adalah 

trapesium ABFE dan tinggi prisma adalah BC 

V prisma ABFE.DCGH 

= Luas alas x t prisma 

= Luas trapezium ABFE x BC 

= (
 

 
  (   )    )      

= 75 x 10 

= 750 

Jadi, volume kolam renang ABFE.DCGH adalah 750    

 

 

b. Alternatif 1 

Dengan membagi kolam renang ABFE.DCGH tersebut menjadi dua bangun 

ruang yaitu balok dan prisma segitiga  

Balok, p = 30 m,l = 10 m, t = 1 m 

Prisma segitiga, dengan ukuran alasnya, a = 30 m, t = 3 m dan t prisma = 10 

m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V balok AIJD.EFGH = p x l x t = 30 x 10 x 1 =  300 

 

V prisma ABI.DCJ 

= Luas alas x t prisma 

=  luas   ABI x BC 

= (
 

 
        )       

A 

G 
H 

D 

C 

B 

E F 

I 

J 

AE = DH = 1 m 

BF = CG = 4 m 

GH = EF = 30 m 

A 

G 
H 

D 
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= 45 x 10 

=  450 

 

Volume kolam renang ABFE.DCGH 

= V Balok AIJD.EFGH + V prisma AGI.DCJ 

= 300 + 450 

= 750 

 

Jadi, volume kolam renang ABFE.DCGH adalah 750    

Alternatif 2 

Dengan menarik garis bantu pada kolam renang ABFE.DCGH tersebut 

sehingga menjadi dua bangun ruang yaitu balok dan prisma segitiga  

Balok, p = 30 m,l = 10 m, t = 4 m 

Prisma segitiga, dengan ukuran alasnya, a = 30 m, t = 3 m dan t prisma = 10 

m 

 

 

 

 

 

 

 

V balok BCIJ.EFGH = p x l x t = 30 x 10 x 4 =  1200 

 

V prisma ABI.DCJ 

= Luas alas x t prisma 

=  luas   ABI x BC 

= (
 

 
        )       

= 45 x 10 

=  450 

 

Volume kolam renang ABFE.DCGH 

= V Balok BCIJ.EFGH - V prisma AGI.DCJ 

= 1200 – 450 

= 750 

 

Jadi, volume kolam renang ABFE.DCGH adalah 750    

3. Diketahui: Limas segiempat dengan panjang alas 12 cm, lebar alas 6 cm dan 

tinggi limas 9 cm 

Ditanya:  

a. Bangun ruang lain yang volumenya sama dengan volume limas (paling sedikit 

2 gambar) 

b. Bangun ruang lain selain yang sudah dibuat pada jawaban a. 
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Penyelesaian:  

a. Bangun ruang lain yang volumenya sama dengan volume limas 

1) Mencari volume limas  

Volume limas 

= 
 

 
 x Luas alas x tinggi limas 

= 
 

 
 x (p x l) x t 

= 
 

 
 x (12 x 6) x 9 

= 
 

 
 x 72 x 9 

= 216     

 

 

2) Menggambar bangun ruang lain yang volume sama dengan volume limas 

Gambar 1      

Kubus dengan s = 6 cm 

Volume kubus = s
3  

= 6
3  

= 216 cm
3 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Balok dengan p = 9 cm, l = 4 cm, dan t = 6 cm 

Volume balok = p x l x t 

= 9 x 4 x 6 

= 216 cm
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 cm 

6 cm 

6 cm 

6 cm 

4 cm 
9 cm 

9 cm 

12 cm 

6 cm 
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Gambar 3 

Prisma segitiga siku-siku dengan alas 8 cm dan tinggi 6 cm, serta tinggi 

prisma 9 cm 

Volume prisma = Luas alas x tinggi prisma 

= luas segitiga x tinggi prisma 

= 
   

 
 x 9 

= 24 x 9 

= 216 cm
3
 

 

 

 

 

 

 

b. Bangun ruang lain selain yang sudah dibuat pada jawaban a 

Gambar 1 

Menggambarkan lebih dari satu bangun ruang sejenis menjadi suatu bangun 

baru. 

Dengan memperhatikan prisma dalam 6 bagian. Prisma segienam tersebut 

tersusun atas 6 prisma segitiga sama sisi. Sehingga volume prisma adalah 

sebagai berikut. 

Volume prisma segitiga  = Luas alas x tinggi prisma 

= 
   

 
 x 3 

= 6 x 3 

= 18 cm
3
 

Volume prisma segienam = 6 x volume prisma segitiga 

= 6 x 18 

= 216 cm
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 cm 

8 cm 

6 cm 
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 Gambar 5 

Mengambarkan lebih dari satu bangun ruang berbeda menjadi suatu bangun 

baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bangun ruang diatas terdiri dari gabungan dua bangun ruang yaitu, kubus dan 

limas. Sehingga volume bangun ruang tersebut adalah sebagai berikut. 

Volume kubus = s
3 

= 3
3 

= 27 cm
3 

Volume limas = 
 

 
 x luas alas x tinggi 

= 
 

 
 x s

2 
x t 

= 
 

 
 x 3

2
 x t 

= 
 

 
 x 9 x 63 

= 3 x 63 

= 189 cm
3
 

Jadi volume bangun baru = volume kubus + volume limas 

= 27 + 189  

= 216 cm
3 

 

4.  

 

Diketahui: Cetakan tumpeng berbentuk limas dengan volumenya 180     

Ditanya: ukuran alas dan tinggi sisi tegak atap jika tinggi tumpeng tidak lebih dari 

15 cm, serta hitung luas permukaan tumpemg 

Penyelesaian: 

Kemungkinan 1 
Misalkan tinggi tumpeng = 15 cm  

V =  
 

 
 x Luas alas x tinggi tumpeng 

180 = 
 

 
 x    x tinggi tumpeng 

180 = 
 

 
 x    x 15 

180 = 5 x    

3 cm 
3 cm 

3 cm 

63 cm 
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   = 
   

 
 

S = √   

S = 6 cm 

Tinggi sisi tegak =  √       

                            = √      

                            = √    

                            = 3 √   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luas permukaan tumpeng = Luas alas + Jumlah luas sisi tegak 

= 36 + 4 x 
 

 
 x 6 x 3 √   

= 36 + 36 √       

Kemungkinan 2 
Misalkan tinggi tumpeng = 9 cm  

V =  
 

 
 x Luas alas x tinggi tumpeng 

180 = 
 

 
 x    x tinggi tumpeng 

180 = 
 

 
 x    x 9 

180 = 3 x    

   = 
   

 
 

S = √   

S = 2 √    cm 

Tinggi sisi tegak =  √   (√  )
 
 

   = √      

   = √   

   = 4 √  

 

 

 

 

 

 

 

 √   
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Luas permukaan tumpeng = Luas alas + Jumlah luas sisi tegak 

= ( √  )
 
+ 4 x 

 

 
 x  2 √    x 4 √   

= 60 + 8 √       

5. Diketahui: Tempat penyimpanan beras bentuk prisma segiempat dengan alasnya 

persegi panjang memuat beras sampai penuh 

Volume tempat = volume beras = 60000 cm
3 

Tinggi = 50 cm 

Ditanya: Buatlah minimal 2 kemungkinan ukuran tempat yang akan dibuat! 

Kerjakan minimal dengan 2 cara yang berbeda! 

Penyelesaian: 

Cara 1 

Volume tempat beras = volume prisma 

60000 = Luas alas x tinggi 

60000 = (p x l) x tinggi 

60000 = p x l x 50 

 
     

  
 = p x l 

p x l = 1200 

Maka, 

Kemungkinan ke- p l p x l 

1 37, 5 32 1200 

2 40 30 1200 

3 48 25 1200 

4 50 24 1200 

5 60 20 1200 

Jadi beberapa ukuran tempat beras yang mungkin adalah  

Ukuran 1 = 37, 5 cm x 32 cm x 50 cm 

Ukuran 2 = 40 cm x 30 cm x 50 cm 

Ukuran 3 = 48 cm x 25 cm x 50 cm 

 √  
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Ukuran 4 = 50 cm x 24 cm x 50 cm 

Ukuran 5 = 60 cm x 20 cm x 50 cm 

Cara 2 

Volume prisma = Luas alas x tinggi 

Volume prisma = (p x l) x tinggi 

Jika tinggi (t) = 50 cm, maka diperoleh beberapa kemungkinan 

1. Panjang (p) = 37,5 cm, lebar (l) = 
     

         
 = 

     

    
 = 32 cm 

2. Panjang (p) = 40 cm, lebar (l) = 
     

       
 = 

     

    
 = 30 cm 

3. Panjang (p) = 48 cm, lebar (l) = 
     

       
 = 

     

    
 = 25 cm 

4. Panjang (p) = 50 cm, lebar (l) = 
     

       
 = 

     

    
 = 24 cm 

5. Panjang (p) = 60 cm, lebar (l) = 
     

       
 = 

     

    
 = 20 cm 

Jadi beberapa ukuran tempat beras yang mungkin adalah  

Ukuran 1 = 37, 5 cm x 32 cm x 50 cm 

Ukuran 2 = 40 cm x 30 cm x 50 cm 

Ukuran 3 = 48 cm x 25 cm x 50 cm 

Ukuran 4 = 50 cm x 24 cm x 50 cm 

Ukuran 5 = 60 cm x 20 cm x 50 cm   
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PEDOMAN PENSKORAN SOAL UJI COBA TES BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

No 

Soal 

Aspek yang diukur Skor Respon siswa pada masalah Alasan Soal Mampu 

Mengukur Indikator 

Respon yang diharapkan 

dari Jawaban Siswa 

1 Rani senang sekali makan enting-enting gepuk yang merupakan makanan khas Kota Salatiga. Jika 

enting-enting gepuk tersebut berbentuk prisma dengan alasnya berbentuk segitiga siku-siku dan 

volumenya 144    .  

c. Tentukan kemungkinan-kemungkinan ukuran enting-enting gepuk yang dapat dibuat 

d. Perhatikan salah satu ukuran enting-enting yang telah kamu buat pada bagian a, hitunglah luas 

permukaannya dengan dua cara yang berbeda. 

Kefasihan (Fluency) 0 Jika siswa tidak menjawab atau 

memberikan jawaban yang tidak relevan 

Soal memungkinkan siswa 

menjawab dengan jawaban 

yang beraneka ragam, yaitu 

siswa menyebutkan 

kemungkinan ukuran prisma 

segitiga siku-siku jika 

diketahui volumenya. 

Siswa dapat memberikan 

jawaban yang beraneka 

ragam tentang 

kemungkinan-

kemungkinan ukuran 

prisma segitiga siku-siku 

serta menjawab dengan 

benar untuk kemungkinan 

luas permukaannya. 

2 Jika siswa memberikan sebuah jawaban 

yang relevan tetapi terdapat kekeliruan 

dalam proses perhitungnya sehingga 

hasilnya salah 

4 Jika siswa memberikan sebuah jawaban 

yang relevan dengan proses perhitungan 

dan hasil  yang benar  

6 Jika siswa memberikan lebih dari satu 

jawaban beragam tetapi terdapat 

kekeliruan dalam proses perhitungan 

sehingga hasilnya salah 

L
a
m

p
ira

n
 9

 
3
2
9
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 8 Jika siswa memberikan lebih dari satu 

jawaban yang beragam dengan hanya 

1 jawaban yang proses perhitungan 

dan hasil  benar 

  

10 Jika siswa memberikan lebih dari satu 

jawaban yang beragam dengan semua 

jawaban proses perhitungan dan hasil 

benar 

  

 Keluwesan (Flexibility) 0 Jika siswa tidak menjawab atau 

memberikan satu/lebih cara tetapi 

semua salah 

Soal memiliki banyak 

kemungkinan cara penyelesaian 

sehingga dapat memancing 

siswa untuk mengeluarkan 

komponen berpikir kreatif 

flexibility 

 

2 Jika siswa memberikan jawaban 

dengan satu cara dan terdapat 

kekeliruan dalam proses 

perhitungannya sehingga hasilnya 

salah 

4 Jika siswa memberikan jawaban 

dengan satu cara, proses dan 

perhitungan dan hasilnya benar 

6 Jika siswa memberikan jawaban lebih 

dari satu cara, satu cara benar tetapi 

cara yang lain belum selesai 

8 Jika siswa memberikan lebih dari satu 

cara tetapi hasilnya ada yang salah 

karena terdapat kekeliruan dalam 

proses perhitungan 

  

3
3
0
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  10 Jika siswa memberikan lebih dari satu 

cara, proses perhitungan dan hasilnya 

benar 

  

2 Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Kolam renang di Pikatan Waterpark mempunyai kedalaman yang berbeda. Kolam renang tersebut berukuran panjang 30 m dan lebar 10 

m, kedalaman kolam pada bagian dangkal 1m dan terus melandai hingga bagian yang paling dalam 4 m. 

d. Buat sketsa gambar beserta ukurannya. 

e. Hitunglah volume air dalam kolam tersebut bila airnya memenuhi kolam. 

f. Setelah menemukan jawaban soal 2a, cari kembali volume kolam  dengan cara yang berbeda!  

Keluwesan (Flexibility) 0 Jika siswa tidak menjawab atau 

memberikan satu/lebih cara tetapi 

semua salah 

Soal memiliki banyak 

kemungkinan cara penyelesaian 

sehingga dapat memancing 

siswa untuk mengeluarkan 

komponen berpikir kreatif 

flexibility 

Siswa dapat menjawab soal 

dengan lebih dari satu cara 

penyelesaian yang berbeda 

3
3
1

1
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  2 Jika siswa memberikan jawaban 

dengan satu cara dan terdapat 

kekeliruan dalam proses 

perhitungannya sehingga hasilnya 

salah 

  

4 Jika siswa memberikan jawaban 

dengan satu cara, proses dan 

perhitungan dan hasilnya benar 

 6 Jika siswa memberikan jawaban lebih 

dari satu cara, satu cara benar tetapi 

cara yang lain belum selesai 

  

 8 Jika siswa memberikan lebih dari satu 

cara tetapi hasilnya ada yang salah 

karena terdapat kekeliruan dalam 

proses perhitungan 

  

10 Jika siswa memberikan lebih dari satu 

cara, proses perhitungan dan hasilnya 

benar 

Kebaruan (Novelty) 0 Jika siswa tidak memberikan jawaban 

atau memberikan jawaban tanpa 

diketahui cara yang digunakan 

Soal dapat dikerjakan dengan 

cara yang berbeda dari cara 

yang lain yaitu dengan 

menambahkan garis untuk 

menentukan volume bangun 

tersebut. Sehingga dapat 

memancing siswa untuk 

mengeluarkan komponen 

berpikir kreatif novelty 

Siswa dapat menjawab soal 

dengan cara yang berbeda 

dari cara yang lain atau 

cara yang tidak biasa 

dilakukan siswa pada 

tingkat pengetahuannya 

2 Jika siswa memberikan jawaban 

dengan cara yang sudah sering 

digunakan 

4 Jika siswa memberikan jawaban 

dengan cara yang berbeda tetapi cara 

tersebut kurang jelas atau kurang tepat 

  

3
3
2
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  6 Jika siswa memberikan jawaban 

dengan cara berbeda proses 

perhitungan sudah jelas tetapi tidak 

selesai 

  

8 Jika siswa memberikan jawaban 

dengan cara berbeda, sudah terarah 

dan selesai tetapi hasilnya ada yang 

salah karena terdapat kekeliruan 

dalam proses perhitungan 

10 Jika siswa memberikan jawab dengan 

cara berbeda, proses perhitungan dan 

hasilnya benar 

3  

 

 

 

 

 

 

c. Gambarlah  paling sedikit dua  bangun ruang lain yang volume sama dengan volume limas T.ABCD dan tunjukan ukuran-

ukurannya. 

d. Apakah ada bangun ruang lain selain yang sudah kamu buat, yang volumenya sama dengan limas T.ABCD tersebut? Jika 

mungkin gambarkan bangun ruang itu dan tuliskan ukuran-ukuranya.  

9 cm 

12 cm 

6 cm 

A 

D C 

B 

T 

3
3
3
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Kefasihan (Fluency) 0 Jika siswa tidak memberikan jawaban 

atau memberikan jawaban tetapi 

semuanya salah 

Soal memungkinkan siswa 

menjawab dengan jawaban 

yang beraneka ragam, yaitu 

siswa menggambar beberapa 

bangun ruang yang berbeda jika 

diketahui volumenya untuk 

mengeluarkan komponen 

kemampuan berpikir kreatif 

fluency 

Siswa dapat memberikan 

jawaban yang beraneka 

ragam tentang gambar 

bangun-bangun ruang yang 

berbeda jika volumenya 

diketahui 

2 Jika siswa memberikan jawaban 

dengan 1 gambar benar  

4 Jika siswa memberikan 2 gambar 

tetapi ada kesalahan pada salah satu 

gambar 

6 Jika siswa memberikan 2 gambar 

benar semuanya 

8 Jika siswa memberikan jawaban 

dengan lebih dari dua gambar tetapi 

ada kesalahan pada gambar lainnya 

10 Jika siswa memberikan jawaban 

dengan lebih dari dua gambar benar 

semuanya 

Kebaruan (Novelty) 0 Jika siswa tidak menjawab atau 

memberikan jawaban salah 

Soal memungkinkan siswa 

memberikan jawaban yang 

tidak biasa dilakukan oleh 

siswa pada tingkat 

pengetahuannya, yaitu siswa 

menggambar bangun ruang 

yang tidak biasa atau baru 

untuk mengeluarkan komponen 

kemampuan berpikir kreatif 

novelty 

Siswa dapat memberikan 

jawaban yang tidak biasa 

dilakukan oleh siswa pada 

tingkat pengetahuannya 

atau sesuatu yang baru 
2 Jika siswa memberikan jawaban yang 

sam dengan jawaban pada pertanyaan 

a  

4 Jika siswa memberikan jawaban 

dengan gambar yang sudah biasa 

tetapi tidak menuliskan ukuran-

ukurannya dengan benar  

  

3
3
4

 



335 

 

 
 

  6 Jika siswa memberikan jawaban 

dengan gambar yang sudah biasa 

dengan ukuran-ukurannya benar 

  

8 Jika siswa memberikan gambar 

bangun ruang dengan menggunakan 

lebih dari satu bangun ruang yang 

sejenis menjadi suatu bangun yang 

baru 

10 Jika siswa memberikan gambar 

bangun ruang dengan menggunakan 

lebih dari satu bangun ruang yang 

berbeda menjadi suatu bangun yang 

baru  

4 Ibu berencana untuk membuat nasi tumpeng. Cetakan nasi tumpeng tersebut berbentuk limas persegi dengan 

volumenya adalah 180    . Bantulah Ibu untuk merancang ukuran alas dan tinggi sisi tegak tumpeng yang 

berbentuk limas jika tinggi tumpeng  tidak lebih dari 15 cm. Hitunglah luas permukaan tumpeng tersebut. 

Kerjakan dengan memberikan lebih dari 1 kemungkinan jawaban. 

 

Kefasihan (Fluency) 0 Jika siswa tidak menjawab atau 

memberikan jawaban yang tidak 

relevan 

Soal memungkinkan siswa 

menjawab dengan jawaban 

yang beraneka ragam, yaitu 

siswa menyebutkan 

kemungkinan ukuran limas 

segiempat jika diketahui 

Siswa dapat memberikan 

jawaban yang beraneka 

ragam tentang 

kemungkinan-

kemungkinan ukuran limas 

segiempat serta menjawab 

3
3
5
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volumenya dan menjawab 

dengan benar untuk 

kemungkinan luas 

permukaannya 

dengan benar untuk 

kemungkinan luas 

permukaannya. 

  2 Jika siswa memberikan sebuah 

jawaban yang relevan tetapi terdapat 

kekeliruan dalam proses perhitungnya 

sehingga hasilnya salah 

  

4 Jika siswa memberikan sebuah 

jawaban yang relevan dengan proses 

perhitungan dan hasil  yang benar 

6 Jika siswa memberikan lebih dari satu 

jawaban beragam tetapi terdapat 

kekeliruan dalam proses perhitungan 

sehingga hasilnya salah 

8 Jika siswa memberikan lebih dari satu 

jawaban yang beragam dengan hanya 

1 jawaban yang proses perhitungan 

dan hasil  benar 

10 Jika siswa memberikan lebih dari satu 

jawaban yang beragam dengan semua 

jawaban proses perhitungan dan hasil 

benar 

3
3
6
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5 

 

Ayah ingin membuatkan tempat penyimpanan beras yang berbentuk prisma segiempat dengan alasnya 

berbentuk persegi panjang. Ayah ingin membuat tempat tersebut dengan volume sebesar 60000 cm
3
 

sehingga akan memuat beras sampai penuh. Buatlah minimal 2 kemungkinan ukuran (panjang, 

lebar, dan tinggi) tempat yang akan dibuat ayah dengan ketentuan tinggi yang diinginkan adalah 

50 cm! Kerjakan minimal dengan 2 cara yang berbeda! 

 

 Kefasihan (Fluency) 0 Jika siswa tidak menjawab atau 

memberikan jawaban yang tidak 

relevan 

Soal memungkinkan siswa 

menjawab dengan jawaban 

yang beraneka ragam, yaitu 

siswa menyebutkan 

kemungkinan ukuran prisma 

segiempat beraturan jika 

diketahui volumenya. 

Siswa dapat memberikan 

jawaban yang beraneka 

ragam tentang 

kemungkinan-

kemungkinan ukuran 

prisma segiempat 

beraturan. 

2 Jika siswa memberikan sebuah jawaban 

yang relevan tetapi terdapat kekeliruan 

dalam proses perhitungnya sehingga 

hasilnya salah 

4 Jika siswa memberikan sebuah jawaban 

yang relevan dengan proses perhitungan 

dan hasil  yang benar 

6 Jika siswa memberikan lebih dari satu 

jawaban beragam tetapi terdapat 

kekeliruan dalam proses perhitungan 

sehingga hasilnya salah 

8 Jika siswa memberikan lebih dari satu 

jawaban yang beragam dengan hanya 1 

jawaban yang proses perhitungan dan 

hasil  benar 

  

3
3
7
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  10 Jika siswa memberikan lebih dari satu 

jawaban yang beragam dengan semua 

jawaban proses perhitungan dan hasil 

benar 

  

Keluwesan (Flexibility) 0 Jika siswa tidak menjawab atau 

memberikan satu/lebih cara tetapi 

semua salah 

Soal memiliki banyak 

kemungkinan cara 

penyelesaian sehingga dapat 

memancing siswa untuk 

mengeluarkan komponen 

berpikir kreatif flexibility 

Siswa dapat menjawab soal 

dengan lebih dari satu cara 

penyelesaian yang berbeda 

2 Jika siswa memberikan jawaban dengan 

satu cara dan terdapat kekeliruan dalam 

proses perhitungannya sehingga 

hasilnya salah 

4 Jika siswa memberikan jawaban dengan 

satu cara, proses dan perhitungan dan 

hasilnya benar 

6 Jika siswa memberikan jawaban lebih 

dari satu cara, satu cara benar tetapi 

cara yang lain belum selesai 

8 Jika siswa memberikan lebih dari satu 

cara tetapi hasilnya ada yang salah 

karena terdapat kekeliruan dalam proses 

perhitungan 

10 Jika siswa memberikan lebih dari satu 

cara, proses perhitungan dan hasilnya 

benar 

Kebaruan (Novelty) 0 Jika siswa tidak menjawab atau 

memberikan jawaban salah 

Soal dapat dikerjakan dengan 

cara yang berbeda dari cara 

yang lain. Sehingga dapat 

memancing siswa untuk 

Siswa dapat menjawab soal 

dengan cara yang berbeda 

dari cara yang lain atau 

cara yang tidak biasa 
2 Jika siswa memberikan jawaban yang 

sam dengan jawaban pada pertanyaan a  3
3
8
 



339 

 

 
 

4 Jika siswa memberikan jawaban dengan 

gambar yang sudah biasa tetapi tidak 

menuliskan ukuran-ukurannya dengan 

benar  

mengeluarkan komponen 

berpikir kreatif novelty 

dilakukan siswa pada 

tingkat pengetahuannya 

6 Jika siswa memberikan jawaban dengan 

gambar yang sudah biasa dengan 

ukuran-ukurannya benar 

8 Jika siswa memberikan gambar bangun 

ruang dengan menggunakan lebih dari 

satu bangun ruang yang sejenis menjadi 

suatu bangun yang baru 

10 Jika siswa memberikan gambar bangun 

ruang dengan menggunakan lebih dari 

satu bangun ruang yang berbeda 

menjadi suatu bangun yang baru  

 

 

 

3
3
9
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Lampiran 10 

HASIL TES UJI COBA KELAS VIII F 

 

NO KODE 
BUTIR SOAL 

Y 
1 2 3 4 5 

1 UC-01 10 14 10 6 8 48 

2 UC-02 8 12 12 6 10 48 

3 UC-03 8 0 8 6 12 34 

4 UC-04 8 8 12 10 18 56 

5 UC-05 18 16 8 0 0 42 

6 UC-06 14 16 12 2 8 52 

7 UC-07 18 14 12 10 12 66 

8 UC-08 10 12 8 6 6 42 

9 UC-09 8 8 10 6 10 42 

10 UC-10 14 18 12 2 10 56 

11 UC-11 12 10 12 6 12 52 

12 UC-12 12 14 8 6 10 50 

13 UC-13 18 16 14 8 16 72 

14 UC-14 18 10 0 0 0 28 

15 UC-15 10 10 12 8 14 54 

16 UC-16 10 12 10 0 2 34 

17 UC-17 12 14 12 2 8 48 

18 UC-18 10 14 12 6 14 56 

19 UC-19 16 16 6 2 8 48 

20 UC-20 8 12 8 8 18 54 

21 UC-21 0 10 8 0 0 18 

22 UC-22 8 10 12 6 14 50 

23 UC-23 20 10 8 6 4 48 

24 UC-24 16 18 2 4 2 42 

25 UC-25 0 0 4 6 8 18 

26 UC-26 8 14 8 8 10 48 

27 UC-27 8 16 8 8 18 58 

28 UC-28 14 14 8 0 0 36 

29 UC-29 12 16 6 4 8 46 

30 UC-30 10 12 8 6 8 44 
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HASIL PERHITUNGAN ANALISIS SOAL TES UJI COBA 

Butir Soal 1 2 3 4 5  

Validitas 

   338 366 270 148 268    1390 

(  )  114244 133956 72900 21904 71824 (  )   1932100 

    4484 5004 2732 1000 3256      
68524 

    16412 17728 13216 7460 13708  

    0,451 0,514 0,628 0,574 0,686         0,361 

Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid  

Reliabilitas 

  
  23,30 18,57 10,41 9,30 29,71  

 (  
 ) 91,32 

142,09 

0,446 

 

  
   

            0,361 

Kriteria Reliable  

Tingkat 

kesukaran 

   338 366 270 148 268  

Mean 11,23 12,16 9 4,9 8,93  

Skor  

Maks 
20 20 20 10 30  

TK 0,56 0,60 0,45 0,49 0,29  

Kriteria Sedang Sedang Sedang Sedang Sukar  

Daya 

Pembeda 

Mean KA 11,75 13,5 11,25 7,5 15  

Mean KB 9,25 9 6,25 2,75 4,25  

Skor  

Maks 
20 20 20 10 30  

DP 0,125 0,225 0,25 0,47 0,35  

Kriteria Kurang Baik Cukup Cukup Baik Cukup  

L
a
m

p
ira

n
 1

1
 

3
4
1
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Lampiran 12 

PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL TES UJI COBA 

Rumus yang digunakan adalah rumus korelasi product moment sebagai berikut: 

    
  ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) 
 

Keterangan : 

    : koefisien korelasi tiap item 

   : banyaknya subjek uji coba 

     : jumlah skor item 

      : jumlah skor total 

    : jumlah kuadrat skor item 

    : jumlah kuadrat skor total 

    : jumlah perkalian skor item dan skor total 

Setelah  diperoleh  harga      kemudian  dibandingkan  dengan         dengan  

taraf Signifikan      . Jika               maka soal dikatakan valid dan 

sebaliknya. 

Berikut perhitungan validitas butir untuk no. 1, untuk butir soal yang lain dihitung 

dengan cara yang sama. 

NO. KODE X Y X
2 

Y
2 

XY 

1 UC-01 10 48 100 2304 480 

2 UC-02 8 48 64 2304 384 

3 UC-03 8 34 64 1156 272 

4 UC-04 8 56 64 3136 448 

5 UC-05 18 42 324 1764 756 

6 UC-06 14 52 196 2704 728 

7 UC-07 18 66 324 4356 1188 

8 UC-08 10 42 100 1764 420 

9 UC-09 8 42 64 1764 336 
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10 UC-10 14 56 196 3136 784 

11 UC-11 12 52 144 2704 624 

12 UC-12 12 50 144 2500 600 

13 UC-13 18 72 324 5184 1296 

14 UC-14 18 28 324 784 504 

15 UC-15 10 54 100 2916 540 

16 UC-16 10 34 100 1156 340 

17 UC-17 12 48 144 2304 576 

18 UC-18 10 56 100 3136 560 

19 UC-19 16 48 256 2304 768 

20 UC-20 8 54 64 2916 432 

21 UC-21 0 18 0 324 0 

22 UC-22 8 50 64 2500 400 

23 UC-23 20 48 400 2304 960 

24 UC-24 16 42 256 1764 672 

25 UC-25 0 18 0 324 0 

26 UC-26 8 48 64 2304 384 

27 UC-27 8 58 64 3364 464 

28 UC-28 14 36 196 1296 504 

29 UC-29 12 46 144 2116 552 

30 UC-30 10 44 100 1936 440 

Jumlah 338 1390 4484 68524 16412 

  

    
  ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) 
 

    
(  ) (     )  (   )(    )

√*(  )(    )  (   ) +*(  )(     )  (    ) )
 

          

Untuk N = 30 dan taraf signifikann      diperoleh nilai         0,361. 

Karena                    maka soal no.1 valid. 
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Lampiran 13 

PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN BUTIR SOAL TES UJI COBA 

Rumus  yang  digunakan  untuk  mencari  tingkat  kesukaran  soal  uraian  adalah 

sebagai berikut. 

          
                                            

                               
 

   (                 )  
         

                       
 

Untuk  menginterpolasikan  tingkat  kesukaran  soal  digunakan  tolak  ukur 

sebagai berikut. 

Kriteria: 

             :soal sukar 

             :soal sedang 

             :soal mudah 

(Arifin, 2012: 147-148). 

Berikut  merupakan  tingkat  kesukaran  soal  no.1,  untuk  butir  soal  yang  lain 

dihitung dengan cara yang sama. 

          
                                            

                               
 
   

  

       

   (                 )  
         

                       
 
     

  

      

Karena               maka  taraf  kesukaran  butir  soal  no.1  termasuk 

kriteria sedang. 
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Lampiran 14 

PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA BUTIR SOAL UJI COBA 

Untuk menguji daya pembeda, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai 

berikut. 

1.  Menghitung jumlah skor total tiap siswa. 

2.  Mengurutkan skor total mulai dari skor terbesar sampai dengan skor terkecil. 

3.  Menetapkan 27%  skor terbesar sebagai kelompok atas dan 27% skor terkecil  

sebagai kelompok bawah.  

4.  Menghitung  rata-rata  skor  untuk  masing-masing  kelompok  (kelompok  atas 

maupun kelompok bawah). 

5. Menghitung daya pembeda soal dengan rumus: 

   
 ̅    ̅  

             
 

Keterangan: 

DP : daya pembeda 

 ̅   : rata-rata kelompok atas 

 ̅   : rata-rata kelompok bawah 

Tabel 3.1 Kategori Daya Pembeda 

Daya Pembeda (DP) Klasifikasi 

DP       Sangat baik 

              Baik 

              Cukup 

         Kurang baik 

(Arifin, 2012: 146) 
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Berikut  merupakan daya pembeda soal no. 1, untuk butir soal yang lain dihitung  

dengan cara yang sama. 

KELOMPOK ATAS KELOMPOK BAWAH 

NO 
KODE 

SKOR 

SOAL 1 

NO 
KODE 

SKOR 

SOAL 1 

1 
UC-13 18 

1 
UC-24 16 

2 
UC-07 18 

2 
UC-28 14 

3 
UC-27 8 

3 
UC-03 8 

4 
UC-04 8 

4 
UC-16 10 

5 
UC-10 14 

5 
UC-14 18 

6 
UC-18 10 

6 
UC-25 0 

7 
UC-15 10 

7 
UC-21 0 

RATA-RATA 11,75 RATA-RATA 9,25 

 

   
 ̅    ̅  

             
 

   
          

  
 

         

Karena          maka daya pembeda butir soal no.1 termasuk kriteria 

kurang baik. 
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Lampiran 15 

PERHITUNGAN RELIABILITAS TES UJI COBA 

Untuk mengetahui reliabelitias tes menggunakan rumus alpa sebagai berikut: 

  

(Arikunto, 2009: 109) 

Dengan  

 

N

N

Y
Y

t








2

2

2
  

Keterangan : 

r11  : koefisien reliabilitas  

n  : Banyaknya butir soal 

N  : Jumlah peserta 

X  : Skor tiap butir soal 

i  : Nomor butir soal 

2

i
 

: Jumlah varians skor tiap-tiap butir soal 

 
2

t
  : Varians total 

Berdasarkan tabel pada analisis butir soal diperoleh: 

Varians total 

  
  

∑   
(∑ ) 

 
 

 

  
  

      
(    ) 
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Varians tiap butir soal 

  
  

∑   
(∑ ) 

 
 

 

  
  

     
(   ) 

  
  

       

  
  

     
(   ) 

  
  

       

  
  

     
(   ) 

  
  

       

  
  

     
(   ) 

  
  

      

  
  

     
(   ) 

  
  

       

∑  
        

Reliabilitas 

  

    (
 

   
) (  

     

      
) 

          

Dari hasil analisis diperoleh                   maka item tes yang 

diujicobakan tersebut reliabel. 
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SIMPULAN HASIL UJI COBA TES BERPIKIR KREATIF MATEMATIS SISWA 

Reliabilitas = 0,446 

No No.Butir Soal Validitas Daya Pembeda Tingkat Kesukaran Simpulan 

1 1 0,451 (valid) 0,125 (kurang baik) 0,56 (sedang) digunakan, dengan perbaikan 

2 2 0,514 (valid) 0,225 (cukup) 0,60 (sedang) digunakan 

3 3 0,628 (valid) 0,25 (cukup) 0,45 (sedang) digunakan 

4 4 0,574 (valid) 0,47 (baik) 0,49 (sedang digunakan 

5 5 0,686 (valid) 0,35 (cukup) 0,29 (sukar) digunakan 

 

L
a
m

p
ira

n
 1

6
 

3
4
9
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KISI-KISI SOAL TES BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

Jenis Sekolah  : SMP          

Mata Pelajaran : Matematika  

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Standar Kompetensi : 5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma tegak, limas tegak dan bagian-bagiannya, serta menentukan 

ukurannya 

Kompetensi Dasar : 5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma tegak, dan limas tegak.  

Jumlah Soal  : 5 

Bentuk Soal  : Uraian 

Materi Pokok Indikator Pembelajaran Indikator Soal 

Aspek yang Diukur 

(Berpikir Kreatif 

Matematis) 

Normor 

soal 

Alokasi 

Waktu 

Prisma tegak dan 

limas tegak: luas 

permukaan dan 

volume prisma 

tegak dan limas 

Berpikir kreatif dalam 

menyelesaikan masalah dengan 

konsep luas permukaan prisma 

Memecahakan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan dengan luas 

permukaan prisma segitiga 

siku-siku jika diketahui 

Kefasihan (Fluency) dan 

Keluwesan (Flexibility) 

 

1 14 menit 

L
a
m

p
ira

n
 1

7
 

3
5
0
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tegak volumenya dengan 

memberikan lebih dari satu 

kemungkinan jawaban 

Berpikir kreatif dalam 

menyelesaikan masalah dengan 

konsep volume prisma 

Memecahkan  masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan dengan volume 

prisma jika diketahui ukuran-

ukurannya menggunakan dua 

cara yang berbeda. 

Keluwesan (Flexibility) 

dan Kebaruan (Novelty) 

 

2 14 menit 

Berpikir kreatif dalam 

menyelesaikan masalah dengan 

konsep volume limas 

Menggambarkan bangun 

ruang lain yang volumenya 

sama dengan volume limas 

segiempat jika diketahui 

ukuran-ukurannya. 

Kefasihan (Fluency) dan 

Kebaruan (Novelty) 

 

3 14 menit 

Berpikir kreatif dalam 

menyelesaikan masalah dengan 

konsep luas permukaan limas 

Memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan luas permukaan  

limas segiempat jika diketahui 

volumenya dan salah satu 

Kefasihan (Fluency) 4 14 menit 

3
5
1
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ukurannya dengan 

memberikan lebih dari satu 

kemungkinan jawaban 

Berpikir kreatif dalam 

menyelesaikan masalah dengan 

konsep volume prisma 

Memecahkan  masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan volume 

prisma segiempat beraturan 

jika belum diketahui ukuran-

ukuranya dengan 

menggunakan cara yang 

berbeda. 

Kefasihan (Fluency), 

Keluwesan (Flexibility), 

dan Kebaruan (Novelty) 

 

5 14 menit 

Total Waktu 70 menit 

Keterangan: 

Komponen Kreatif Indikator: (Silver, 1997) 

Kefasihan (Fluency) Siswa memberi jawaban masalah yang beragam dan benar. 

Keluwesan (Flexibility) Siswa memecahkan masalah dengan berbagai cara atau metode yang berbeda. 

Kebaruan (Novelty) Siswa mampu memberikan jawaban dari masalah dengan satu cara (metode) penyelesaian yang 

tidak biasa dilakukan oleh individu (siswa) pada tingkat pengetahuannya. 

3
5
2
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Lampiran 18 

SOAL TES BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

Satuan Pendidikan : SMP 

Mata Pelajaran     : Matematika 

Kelas/ semester     : VIII / 2 

Waktu      : 70 menit 

Petunjuk: 

1. Kerjakan soal-soal dibawah ini dengan benar dan jawablah di lembar 

jawab yang telah disediakan! 

2. Tuliskan nama, no.absen, dan kelas pada bagian atas lembar jawab. 

3. Gambarlah sketsa bangun ruang sisi datar sesuai dengan pertanyaan yang 

ada pada soal. 

4. Berikan alasan atau keterangan yang sesuai untuk mendukung jawaban 

kalian. 

5. Gunakan strategi atau cara yang kalian ketahui untuk menjawab. 

6. Kerjakan dengan jujur dan percaya diri. 

Kejakan soal-soal di bawah ini! 

1. Rani senang sekali makan enting-enting gepuk 

yang merupakan makanan khas Kota Salatiga. 

Jika enting-enting gepuk tersebut berbentuk 

prisma dengan alasnya berbentuk segitiga siku-

siku dan volumenya 144    . 

a. Tentukan kemungkinan-kemungkinan 

ukuran enting-enting gepuk yang dapat 

dibuat dan gambarlah sketsa enting-enting tersebut. 

b. Perhatikan salah satu ukuran enting-enting yang telah kamu buat 

pada bagian a, hitunglah luas permukaannya dengan dua cara yang 

berbeda. 
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9 cm 

12 cm 

6 cm 

A 

D C 

B 

T 

2. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Kolam renang di Pikatan Waterpark mempunyai kedalaman yang berbeda. 

Kolam renang tersebut berukuran panjang 30 m dan lebar 10 m, 

kedalaman kolam pada bagian dangkal 1m dan terus melandai hingga 

bagian yang paling dalam 4 m. 

a. Buat sketsa gambar beserta ukurannya. 

b. Hitunglah volume air dalam kolam tersebut bila airnya memenuhi 

kolam. 

c. Setelah menemukan jawaban soal 2a, cari kembali volume kolam  

dengan cara yang berbeda!  

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

a. Gambarlah  paling sedikit dua  bangun ruang lain yang volume sama 

dengan volume limas T.ABCD dan tunjukan ukuran-ukurannya. 

b. Apakah ada bangun ruang lain selain yang sudah kamu buat, yang 

volumenya sama dengan limas T.ABCD tersebut? Jika mungkin 

gambarkan bangun ruang itu dan tuliskan ukuran-ukuranya.  
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4. Ibu berencana untuk membuat nasi tumpeng. 

Cetakan nasi tumpeng tersebut berbentuk limas 

persegi dengan volumenya adalah 180    . 

Bantulah Ibu untuk merancang ukuran alas dan 

tinggi sisi tegak tumpeng yang berbentuk limas 

jika tinggi tumpeng  tidak lebih dari 15 cm. 

Hitunglah luas permukaan tumpeng tersebut. 

Kerjakan dengan memberikan lebih dari 1 kemungkinan jawaban. 

 

5. Ayah ingin membuatkan tempat 

penyimpanan beras yang berbentuk 

prisma segiempat dengan alasnya 

berbentuk persegi panjang. Ayah ingin 

membuat tempat tersebut dengan 

volume sebesar 60000 cm
3
 sehingga 

akan memuat beras sampai penuh. Buat 

sketsa gambarnya Buatlah minimal 2 kemungkinan ukuran (panjang, 

lebar, dan tinggi) tempat yang akan dibuat ayah dengan ketentuan 

tinggi yang diinginkan adalah 50 cm! Kerjakan minimal dengan 2 cara 

yang berbeda! 
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Lampiran 19  

KUNCI JAWABAN SOAL TES BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

Nomor 

Soal 

Alternatif Jawaban 

1. Diketahui: Enting-entng berbentuk prisma dengan alas segitiga siku-siku dan 

volumenya 144      

Ditanya: 

a. kemungkinan ukuran enting-enting yang dapat dibuat dan gambarlah sketsa 

enting-enting tersebut. 

b. luas permukaan salah satu enting=enting yang telah dibuat pada bagian a 

dengan dua cara yang berbeda 

Penyelesaian: 

a. Ukuran enting-enting yang mungkin dibuat adalah 

1) Kemungkinan 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Volume prisma  = luas alas x tinggi prisma 

   144 = 
   

 
 x tinggi prisma 

   144 = 
   

 
 x tp 

   144 = 6 x tp 

   tp = 
   

 
 

   tp = 24 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 cm 

B 

A 

C F 

D 

E 

4cm 

3 cm 

24cm 
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2) Kemungkinan 2: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Volume prisma  = luas alas  tinggi prisma 

   144 = 
   

 
 x tinggi prisma 

   144 = 
   

 
 x tp 

   144 = 24 x tp 

   tp = 
   

  
 

   tp = 6 cm  

 

b. Luas permukaan enting-enting 

1) Luas permukaan dengan menggunakan ukuran kemungkinan 1 

Cara 1 
Dengan menggunakan rumus luas permukaan prisma 

Luas permukaan = (2 x luas alas) + (keliling alas x tp) 

    = (2 x 6) + ((3+4+5) x 24) 

    = 12 + (12 x 24) 

    = 12 + 228 

    = 300     

Cara 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan menambahkan seluruh sisi prisma 

Luas permukaan = L. ABC + L. DEF + L. ABDE + L. ADCF + L.BECF 

    = (
 

 
        )  (

 

 
        ) + DA x AB + CF x AC + BE x BC 

5 cm 

B 

A 

C F 

D 

E 

4cm 

3 cm 

24cm 

10 cm 

B 

A 

C F 

D 

E 

8 cm 

6 cm 

6 cm 
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    = (
 

 
        )  (

 

 
        ) + 24 x 3+ 24 x 4 + 24 x 5 

    = 6 + 6 + 72 + 96 + 120  

    = 300     

 

2) Luas permukaan dengan menggunakan ukuran kemungkinan 2 

Cara 1 

Dengan menggunakan rumus luas permukaan prisma 

Luas permukaan = (2 x luas alas) + (keliling alas x tp) 

    = (2 x 24) + ((6+8+10) x 6) 

    = 48 + (24 x 6) 

    = 48 + 144 

    = 192     

 

 

Cara 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan menambahkan seluruh sisi prisma 

Luas permukaan = L. ABC + L. DEF + L. ABDE + L. ADCF + L.BECF 

    = (
 

 
        )  (

 

 
        ) + DA x AB + CF x AC + BE x BC 

    = (
 

 
        )  (

 

 
        ) + 6 x 6 + 6 x 8 + 6 x 10 

    = 24 + 24 + 36 + 48 + 60  

    = 192     

 

2. 

 

Diketahui: kolam dengan p = 30 m dan l = 10 m, kedalaman kolam bagian 

dangkal = 1 m dan bagaian paling dalam = 4 m 

Ditanya:  

a. Buat sketsa gambar dan ukurannya. 

b. Volume air dalam kolam bila airnya memenuhi kolam 

c. Volume kolam dengan cara yang berbeda dari jawaban a 

 

 

 

 

 

10 cm 

B 

A 

C F 

D 

E 

8 cm 

6 cm 

6 cm 
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Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Volume kolam renang ABFE.DCGH  

Dengan menghitung volume prisma ABFE.DCGH dengan alasnya adalah 

trapesium ABFE dan tinggi prisma adalah BC 

V prisma ABFE.DCGH 

= Luas alas x t prisma 

= Luas trapezium ABFE x BC 

= (
 

 
  (   )    )      

= 75 x 10 

= 750 

Jadi, volume kolam renang ABFE.DCGH adalah 750    

 

 

b. Alternatif 1 

Dengan membagi kolam renang ABFE.DCGH tersebut menjadi dua bangun 

ruang yaitu balok dan prisma segitiga  

Balok, p = 30 m,l = 10 m, t = 1 m 

Prisma segitiga, dengan ukuran alasnya, a = 30 m, t = 3 m dan t prisma = 10 

m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V balok AIJD.EFGH = p x l x t = 30 x 10 x 1 =  300 

 

V prisma ABI.DCJ 

= Luas alas x t prisma 

=  luas   ABI x BC 

= (
 

 
        )       

A 

G 
H 

D 

C 

B 

E F 

I 

J 

AE = DH = 1 m 

BF = CG = 4 m 

GH = EF = 30 m 

A 

G 
H 

D 

C 

B 

E F 
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= 45 x 10 

=  450 

 

Volume kolam renang ABFE.DCGH 

= V Balok AIJD.EFGH + V prisma AGI.DCJ 

= 300 + 450 

= 750 

 

Jadi, volume kolam renang ABFE.DCGH adalah 750    

Alternatif 2 

Dengan menarik garis bantu pada kolam renang ABFE.DCGH tersebut 

sehingga menjadi dua bangun ruang yaitu balok dan prisma segitiga  

Balok, p = 30 m,l = 10 m, t = 4 m 

Prisma segitiga, dengan ukuran alasnya, a = 30 m, t = 3 m dan t prisma = 10 

m 

 

 

 

 

 

 

 

V balok BCIJ.EFGH = p x l x t = 30 x 10 x 4 =  1200 

 

V prisma ABI.DCJ 

= Luas alas x t prisma 

=  luas   ABI x BC 

= (
 

 
        )       

= 45 x 10 

=  450 

 

Volume kolam renang ABFE.DCGH 

= V Balok BCIJ.EFGH - V prisma AGI.DCJ 

= 1200 – 450 

= 750 

 

Jadi, volume kolam renang ABFE.DCGH adalah 750    

3. Diketahui: Limas segiempat dengan panjang alas 12 cm, lebar alas 6 cm dan 

tinggi limas 9 cm 

Ditanya:  

a. Bangun ruang lain yang volumenya sama dengan volume limas (paling sedikit 

2 gambar) 

b. Bangun ruang lain selain yang sudah dibuat pada jawaban a. 

 

A 

G 
H 

D 

C 

B 

E F 

I 

J 
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Penyelesaian:  

a. Bangun ruang lain yang volumenya sama dengan volume limas 

1) Mencari volume limas  

Volume limas 

= 
 

 
 x Luas alas x tinggi limas 

= 
 

 
 x (p x l) x t 

= 
 

 
 x (12 x 6) x 9 

= 
 

 
 x 72 x 9 

= 216     

 

 

2) Menggambar bangun ruang lain yang volume sama dengan volume limas 

Gambar 1      

Kubus dengan s = 6 cm 

Volume kubus = s
3  

= 6
3  

= 216 cm
3 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Balok dengan p = 9 cm, l = 4 cm, dan t = 6 cm 

Volume balok = p x l x t 

= 9 x 4 x 6 

= 216 cm
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 cm 

6 cm 

6 cm 

6 cm 

4 cm 
9 cm 

9 cm 

12 cm 

6 cm 

A 

D C 

B 

T 
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Gambar 3 

Prisma segitiga siku-siku dengan alas 8 cm dan tinggi 6 cm, serta tinggi 

prisma 9 cm 

Volume prisma = Luas alas x tinggi prisma 

= luas segitiga x tinggi prisma 

= 
   

 
 x 9 

= 24 x 9 

= 216 cm
3
 

 

 

 

 

 

 

b. Bangun ruang lain selain yang sudah dibuat pada jawaban a 

Gambar 1 

Menggambarkan lebih dari satu bangun ruang sejenis menjadi suatu bangun 

baru. 

Dengan memperhatikan prisma dalam 6 bagian. Prisma segienam tersebut 

tersusun atas 6 prisma segitiga sama sisi. Sehingga volume prisma adalah 

sebagai berikut. 

Volume prisma segitiga  = Luas alas x tinggi prisma 

= 
   

 
 x 3 

= 6 x 3 

= 18 cm
3
 

Volume prisma segienam = 6 x volume prisma segitiga 

= 6 x 18 

= 216 cm
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 cm 

8 cm 

6 cm 

3 cm 

6 cm 

5 cm 
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 Gambar 5 

Mengambarkan lebih dari satu bangun ruang berbeda menjadi suatu bangun 

baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bangun ruang diatas terdiri dari gabungan dua bangun ruang yaitu, kubus dan 

limas. Sehingga volume bangun ruang tersebut adalah sebagai berikut. 

Volume kubus = s
3 

= 3
3 

= 27 cm
3 

Volume limas = 
 

 
 x luas alas x tinggi 

= 
 

 
 x s

2 
x t 

= 
 

 
 x 3

2
 x t 

= 
 

 
 x 9 x 63 

= 3 x 63 

= 189 cm
3
 

Jadi volume bangun baru = volume kubus + volume limas 

= 27 + 189  

= 216 cm
3 

 

4.  

 

Diketahui: Cetakan tumpeng berbentuk limas dengan volumenya 180     

Ditanya: ukuran alas dan tinggi sisi tegak atap jika tinggi tumpeng tidak lebih dari 

15 cm, serta hitung luas permukaan tumpemg 

Penyelesaian: 

Kemungkinan 1 
Misalkan tinggi tumpeng = 15 cm  

V =  
 

 
 x Luas alas x tinggi tumpeng 

180 = 
 

 
 x    x tinggi tumpeng 

180 = 
 

 
 x    x 15 

180 = 5 x    

3 cm 
3 cm 

3 cm 

63 cm 
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   = 
   

 
 

S = √   

S = 6 cm 

Tinggi sisi tegak =  √       

                            = √      

                            = √    

                            = 3 √   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luas permukaan tumpeng = Luas alas + Jumlah luas sisi tegak 

= 36 + 4 x 
 

 
 x 6 x 3 √   

= 36 + 36 √       

Kemungkinan 2 
Misalkan tinggi tumpeng = 9 cm  

V =  
 

 
 x Luas alas x tinggi tumpeng 

180 = 
 

 
 x    x tinggi tumpeng 

180 = 
 

 
 x    x 9 

180 = 3 x    

   = 
   

 
 

S = √   

S = 2 √    cm 

Tinggi sisi tegak =  √   (√  )
 
 

   = √      

   = √   

   = 4 √  

 

 

 

 

 

 

 

 √   

 √  
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Luas permukaan tumpeng = Luas alas + Jumlah luas sisi tegak 

= ( √  )
 
+ 4 x 

 

 
 x  2 √    x 4 √   

= 60 + 8 √       

5. Diketahui: Tempat penyimpanan beras bentuk prisma segiempat dengan alasnya 

persegi panjang memuat beras sampai penuh 

Volume tempat = volume beras = 60000 cm
3 

Tinggi = 50 cm 

Ditanya: Buatlah minimal 2 kemungkinan ukuran tempat yang akan dibuat! 

Kerjakan minimal dengan 2 cara yang berbeda! 

Penyelesaian: 

Cara 1 

Volume tempat beras = volume prisma 

60000 = Luas alas x tinggi 

60000 = (p x l) x tinggi 

60000 = p x l x 50 

 
     

  
 = p x l 

p x l = 1200 

Maka, 

Kemungkinan ke- p l p x l 

1 37, 5 32 1200 

2 40 30 1200 

3 48 25 1200 

4 50 24 1200 

5 60 20 1200 

Jadi beberapa ukuran tempat beras yang mungkin adalah  

Ukuran 1 = 37, 5 cm x 32 cm x 50 cm 

Ukuran 2 = 40 cm x 30 cm x 50 cm 

Ukuran 3 = 48 cm x 25 cm x 50 cm 

Ukuran 4 = 50 cm x 24 cm x 50 cm 

Ukuran 5 = 60 cm x 20 cm x 50 cm 

Cara 2 

Volume prisma = Luas alas x tinggi 

Volume prisma = (p x l) x tinggi 

Jika tinggi (t) = 50 cm, maka diperoleh beberapa kemungkinan 
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1. Panjang (p) = 37,5 cm, lebar (l) = 
     

         
 = 

     

    
 = 32 cm 

2. Panjang (p) = 40 cm, lebar (l) = 
     

       
 = 

     

    
 = 30 cm 

3. Panjang (p) = 48 cm, lebar (l) = 
     

       
 = 

     

    
 = 25 cm 

4. Panjang (p) = 50 cm, lebar (l) = 
     

       
 = 

     

    
 = 24 cm 

5. Panjang (p) = 60 cm, lebar (l) = 
     

       
 = 

     

    
 = 20 cm 

Jadi beberapa ukuran tempat beras yang mungkin adalah  

Ukuran 1 = 37, 5 cm x 32 cm x 50 cm 

Ukuran 2 = 40 cm x 30 cm x 50 cm 

Ukuran 3 = 48 cm x 25 cm x 50 cm 

Ukuran 4 = 50 cm x 24 cm x 50 cm 

Ukuran 5 = 60 cm x 20 cm x 50 cm   
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PEDOMAN PENSKORAN SOAL TES BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

No 

Soal 

Aspek yang diukur Skor Respon siswa pada masalah Alasan Soal Mampu 

Mengukur Indikator 

Respon yang diharapkan 

dari Jawaban Siswa 

1 Rani senang sekali makan enting-enting gepuk yang merupakan makanan khas Kota Salatiga. Jika 

enting-enting gepuk tersebut berbentuk prisma dengan alasnya berbentuk segitiga siku-siku dan 

volumenya 144    . 

e. Tentukan kemungkinan-kemungkinan ukuran enting-enting gepuk yang dapat dibuat 

f. Perhatikan salah satu ukuran enting-enting yang telah kamu buat pada bagian a, hitunglah luas 

permukaannya dengan dua cara yang berbeda. 

Kefasihan (Fluency) 0 Jika siswa tidak menjawab atau 

memberikan jawaban yang tidak 

relevan 

Soal memungkinkan siswa 

menjawab dengan jawaban 

yang beraneka ragam, yaitu 

siswa menyebutkan 

kemungkinan ukuran prisma 

segitiga siku-siku jika diketahui 

volumenya. 

Siswa dapat memberikan 

jawaban yang beraneka 

ragam tentang 

kemungkinan-

kemungkinan ukuran 

prisma segitiga siku-siku 

serta menjawab dengan 

benar untuk kemungkinan 

luas permukaannya. 

2 Jika siswa memberikan sebuah 

jawaban yang relevan tetapi terdapat 

kekeliruan dalam proses perhitungnya 

sehingga hasilnya salah 

4 Jika siswa memberikan sebuah 

jawaban yang relevan dengan proses 

perhitungan dan hasil  yang benar  

6 Jika siswa memberikan lebih dari satu 

jawaban beragam tetapi terdapat 

kekeliruan dalam proses perhitungan 

L
a
m

p
ira

n
 2

0
 

3
6
7
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sehingga hasilnya salah 

 

 

 8 Jika siswa memberikan lebih dari satu 

jawaban yang beragam dengan hanya 

1 jawaban yang proses perhitungan 

dan hasil  benar 

  

10 Jika siswa memberikan lebih dari satu 

jawaban yang beragam dengan semua 

jawaban proses perhitungan dan hasil 

benar 

  

 Keluwesan (Flexibility) 0 Jika siswa tidak menjawab atau 

memberikan satu/lebih cara tetapi 

semua salah 

Soal memiliki banyak 

kemungkinan cara penyelesaian 

sehingga dapat memancing 

siswa untuk mengeluarkan 

komponen berpikir kreatif 

flexibility 

 

2 Jika siswa memberikan jawaban 

dengan satu cara dan terdapat 

kekeliruan dalam proses 

perhitungannya sehingga hasilnya 

salah 

4 Jika siswa memberikan jawaban 

dengan satu cara, proses dan 

perhitungan dan hasilnya benar 

6 Jika siswa memberikan jawaban lebih 

dari satu cara, satu cara benar tetapi 

cara yang lain belum selesai 

8 Jika siswa memberikan lebih dari satu 

cara tetapi hasilnya ada yang salah 

karena terdapat kekeliruan dalam 

proses perhitungan 

  

3
6
8
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  10 Jika siswa memberikan lebih dari satu 

cara, proses perhitungan dan hasilnya 

benar 

  

2 Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Kolam renang di Pikatan Waterpark mempunyai kedalaman yang berbeda. Kolam renang tersebut berukuran panjang 30 m dan lebar 10 

m, kedalaman kolam pada bagian dangkal 1m dan terus melandai hingga bagian yang paling dalam 4 m. 

g. Buat sketsa gambar beserta ukurannya. 

h. Hitunglah volume air dalam kolam tersebut bila airnya memenuhi kolam. 

i. Setelah menemukan jawaban soal 2a, cari kembali volume kolam  dengan cara yang berbeda!  

Keluwesan (Flexibility) 0 Jika siswa tidak menjawab atau 

memberikan satu/lebih cara tetapi 

semua salah 

Soal memiliki banyak 

kemungkinan cara penyelesaian 

sehingga dapat memancing 

siswa untuk mengeluarkan 

komponen berpikir kreatif 

flexibility 

Siswa dapat menjawab soal 

dengan lebih dari satu cara 

penyelesaian yang berbeda 

3
6
9
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  2 Jika siswa memberikan jawaban 

dengan satu cara dan terdapat 

kekeliruan dalam proses 

perhitungannya sehingga hasilnya 

salah 

  

4 Jika siswa memberikan jawaban 

dengan satu cara, proses dan 

perhitungan dan hasilnya benar 

  6 Jika siswa memberikan jawaban lebih 

dari satu cara, satu cara benar tetapi 

cara yang lain belum selesai 

  

  8 Jika siswa memberikan lebih dari satu 

cara tetapi hasilnya ada yang salah 

karena terdapat kekeliruan dalam 

proses perhitungan 

  

10 Jika siswa memberikan lebih dari satu 

cara, proses perhitungan dan hasilnya 

benar 

Kebaruan (Novelty) 0 Jika siswa tidak memberikan jawaban 

atau memberikan jawaban tanpa 

diketahui cara yang digunakan 

Soal dapat dikerjakan dengan 

cara yang berbeda dari cara 

yang lain yaitu dengan 

menambahkan garis untuk 

menentukan volume bangun 

tersebut. Sehingga dapat 

memancing siswa untuk 

mengeluarkan komponen 

berpikir kreatif novelty 

Siswa dapat menjawab soal 

dengan cara yang berbeda 

dari cara yang lain atau 

cara yang tidak biasa 

dilakukan siswa pada 

tingkat pengetahuannya 

2 Jika siswa memberikan jawaban 

dengan cara yang sudah sering 

digunakan 

4 Jika siswa memberikan jawaban 

dengan cara yang berbeda tetapi cara 

tersebut kurang jelas atau kurang tepat 

  

3
7
0
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  6 Jika siswa memberikan jawaban 

dengan cara berbeda proses 

perhitungan sudah jelas tetapi tidak 

selesai 

  

8 Jika siswa memberikan jawaban 

dengan cara berbeda, sudah terarah 

dan selesai tetapi hasilnya ada yang 

salah karena terdapat kekeliruan 

dalam proses perhitungan 

10 Jika siswa memberikan jawab dengan 

cara berbeda, proses perhitungan dan 

hasilnya benar 

3  

 

 

 

 

 

 

e. Gambarlah  paling sedikit dua  bangun ruang lain yang volume sama dengan volume limas T.ABCD dan tunjukan ukuran-

ukurannya. 

f. Apakah ada bangun ruang lain selain yang sudah kamu buat, yang volumenya sama dengan limas T.ABCD tersebut? Jika 

mungkin gambarkan bangun ruang itu dan tuliskan ukuran-ukuranya.  

9 cm 

12 cm 

6 cm 

A 

D C 

B 

T 

3
7
1
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Kefasihan (Fluency) 0 Jika siswa tidak memberikan jawaban 

atau memberikan jawaban tetapi 

semuanya salah 

Soal memungkinkan siswa 

menjawab dengan jawaban 

yang beraneka ragam, yaitu 

siswa menggambar beberapa 

bangun ruang yang berbeda jika 

diketahui volumenya untuk 

mengeluarkan komponen 

kemampuan berpikir kreatif 

fluency 

Siswa dapat memberikan 

jawaban yang beraneka 

ragam tentang gambar 

bangun-bangun ruang yang 

berbeda jika volumenya 

diketahui 

2 Jika siswa memberikan jawaban 

dengan 1 gambar benar  

4 Jika siswa memberikan 2 gambar 

tetapi ada kesalahan pada salah satu 

gambar 

6 Jika siswa memberikan 2 gambar 

benar semuanya 

8 Jika siswa memberikan jawaban 

dengan lebih dari dua gambar tetapi 

ada kesalahan pada gambar lainnya 

10 Jika siswa memberikan jawaban 

dengan lebih dari dua gambar benar 

semuanya 

Kebaruan (Novelty) 0 Jika siswa tidak menjawab atau 

memberikan jawaban salah 

Soal memungkinkan siswa 

memberikan jawaban yang 

tidak biasa dilakukan oleh 

siswa pada tingkat 

pengetahuannya, yaitu siswa 

menggambar bangun ruang 

yang tidak biasa atau baru 

untuk mengeluarkan komponen 

kemampuan berpikir kreatif 

novelty 

Siswa dapat memberikan 

jawaban yang tidak biasa 

dilakukan oleh siswa pada 

tingkat pengetahuannya 

atau sesuatu yang baru 
2 Jika siswa memberikan jawaban yang 

sam dengan jawaban pada pertanyaan 

a  

4 Jika siswa memberikan jawaban 

dengan gambar yang sudah biasa 

tetapi tidak menuliskan ukuran-

ukurannya dengan benar  

  

3
7
2
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  6 Jika siswa memberikan jawaban 

dengan gambar yang sudah biasa 

dengan ukuran-ukurannya benar 

  

8 Jika siswa memberikan gambar 

bangun ruang dengan menggunakan 

lebih dari satu bangun ruang yang 

sejenis menjadi suatu bangun yang 

baru 

10 Jika siswa memberikan gambar 

bangun ruang dengan menggunakan 

lebih dari satu bangun ruang yang 

berbeda menjadi suatu bangun yang 

baru  

4 Ibu berencana untuk membuat nasi tumpeng. Cetakan nasi tumpeng tersebut berbentuk limas persegi dengan 

volumenya adalah 180    . Bantulah Ibu untuk merancang ukuran alas dan tinggi sisi tegak tumpeng yang 

berbentuk limas jika tinggi tumpeng  tidak lebih dari 15 cm. Hitunglah luas permukaan tumpeng tersebut. 

Kerjakan dengan memberikan lebih dari 1 kemungkinan jawaban. 

 

Kefasihan (Fluency) 0 Jika siswa tidak menjawab atau 

memberikan jawaban yang tidak 

relevan 

Soal memungkinkan siswa 

menjawab dengan jawaban 

yang beraneka ragam, yaitu 

siswa menyebutkan 

kemungkinan ukuran limas 

segiempat jika diketahui 

Siswa dapat memberikan 

jawaban yang beraneka 

ragam tentang 

kemungkinan-

kemungkinan ukuran limas 

segiempat serta menjawab 

3
7
3
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volumenya dan menjawab 

dengan benar untuk 

kemungkinan luas 

permukaannya 

dengan benar untuk 

kemungkinan luas 

permukaannya.  

  2 Jika siswa memberikan sebuah 

jawaban yang relevan tetapi terdapat 

kekeliruan dalam proses perhitungnya 

sehingga hasilnya salah 

  

4 Jika siswa memberikan sebuah 

jawaban yang relevan dengan proses 

perhitungan dan hasil  yang benar 

6 Jika siswa memberikan lebih dari satu 

jawaban beragam tetapi terdapat 

kekeliruan dalam proses perhitungan 

sehingga hasilnya salah 

8 Jika siswa memberikan lebih dari satu 

jawaban yang beragam dengan hanya 

1 jawaban yang proses perhitungan 

dan hasil  benar 

10 Jika siswa memberikan lebih dari satu 

jawaban yang beragam dengan semua 

jawaban proses perhitungan dan hasil 

benar 

3
7
4
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5 

 

Ayah ingin membuatkan tempat penyimpanan beras yang berbentuk prisma segiempat dengan alasnya 

berbentuk persegi panjang. Ayah ingin membuat tempat tersebut dengan volume sebesar 60000 cm
3
 

sehingga akan memuat beras sampai penuh. Buatlah minimal 2 kemungkinan ukuran (panjang, 

lebar, dan tinggi) tempat yang akan dibuat ayah dengan ketentuan tinggi yang diinginkan adalah 

50 cm! Kerjakan minimal dengan 2 cara yang berbeda! 

 

 Kefasihan (Fluency) 0 Jika siswa tidak menjawab atau 

memberikan jawaban yang tidak 

relevan 

Soal memungkinkan siswa 

menjawab dengan jawaban 

yang beraneka ragam, yaitu 

siswa menyebutkan 

kemungkinan ukuran prisma 

segiempat beraturan jika 

diketahui volumenya. 

Siswa dapat memberikan 

jawaban yang beraneka 

ragam tentang 

kemungkinan-

kemungkinan ukuran 

prisma segiempat 

beraturan. 

2 Jika siswa memberikan sebuah jawaban 

yang relevan tetapi terdapat kekeliruan 

dalam proses perhitungnya sehingga 

hasilnya salah 

4 Jika siswa memberikan sebuah jawaban 

yang relevan dengan proses perhitungan 

dan hasil  yang benar 

6 Jika siswa memberikan lebih dari satu 

jawaban beragam tetapi terdapat 

kekeliruan dalam proses perhitungan 

sehingga hasilnya salah 

8 Jika siswa memberikan lebih dari satu 

jawaban yang beragam dengan hanya 1 

jawaban yang proses perhitungan dan 

hasil  benar 

  

3
7
5
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  10 Jika siswa memberikan lebih dari satu 

jawaban yang beragam dengan semua 

jawaban proses perhitungan dan hasil 

benar 

  

Keluwesan (Flexibility) 0 Jika siswa tidak menjawab atau 

memberikan satu/lebih cara tetapi 

semua salah 

Soal memiliki banyak 

kemungkinan cara 

penyelesaian sehingga dapat 

memancing siswa untuk 

mengeluarkan komponen 

berpikir kreatif flexibility 

Siswa dapat menjawab soal 

dengan lebih dari satu cara 

penyelesaian yang berbeda 

2 Jika siswa memberikan jawaban dengan 

satu cara dan terdapat kekeliruan dalam 

proses perhitungannya sehingga 

hasilnya salah 

4 Jika siswa memberikan jawaban dengan 

satu cara, proses dan perhitungan dan 

hasilnya benar 

6 Jika siswa memberikan jawaban lebih 

dari satu cara, satu cara benar tetapi 

cara yang lain belum selesai 

8 Jika siswa memberikan lebih dari satu 

cara tetapi hasilnya ada yang salah 

karena terdapat kekeliruan dalam proses 

perhitungan 

10 Jika siswa memberikan lebih dari satu 

cara, proses perhitungan dan hasilnya 

benar 

Kebaruan (Novelty) 0 Jika siswa tidak menjawab atau 

memberikan jawaban salah 

Soal dapat dikerjakan dengan 

cara yang berbeda dari cara 

yang lain. Sehingga dapat 

memancing siswa untuk 

Siswa dapat menjawab soal 

dengan cara yang berbeda 

dari cara yang lain atau 

cara yang tidak biasa 
2 Jika siswa memberikan jawaban yang 

sam dengan jawaban pada pertanyaan a  3
7
6
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4 Jika siswa memberikan jawaban dengan 

gambar yang sudah biasa tetapi tidak 

menuliskan ukuran-ukurannya dengan 

benar  

mengeluarkan komponen 

berpikir kreatif novelty 

dilakukan siswa pada 

tingkat pengetahuannya 

6 Jika siswa memberikan jawaban dengan 

gambar yang sudah biasa dengan 

ukuran-ukurannya benar 

8 Jika siswa memberikan gambar bangun 

ruang dengan menggunakan lebih dari 

satu bangun ruang yang sejenis menjadi 

suatu bangun yang baru 

10 Jika siswa memberikan gambar bangun 

ruang dengan menggunakan lebih dari 

satu bangun ruang yang berbeda 

menjadi suatu bangun yang baru  
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Lampiran 21 

NILAI TES BERPIKIR KREATIF MATEMATIS SISWA KELAS VIII A 

NO L / P NAMA NILAI 

1 L ACHMAD RIYADI 90 

2 P ASTRI AMALIA WARDANI 68 

3 P AVIDA DWI ROSANTI 78 

4 P DITA KRISTINA 66 

5 L EGI NANDA PRAMUDYA 62 

6 P EKA DEWI FITRIANA 70 

7 P ELVA NURUL RIZKASARI 68 

8 P FITRIA MUNATUL JANNAH 66 

9 L GALIH ADI WIJAYA 68 

10 P MARWA DEWI ZULAICHA MARCHA S.C.P 56 

11 L MUHAMMAD ADJI KURNIAWAN 68 

12 L MUHAMMAD ATFAYNA FIRZA FARIZA A 70 

13 L MUHAMMAD DAVID ICHSAN 84 

14 L MUHAMMAD NURIL ARIF 70 

15 L MUHAMMAD SYA'RI SYA'BANI 88 

16 P NANDA EMILIA 70 

17 P NEDA UL AZMI 84 

18 P NUR FAUZIYAH 70 

19 L RAGIL SETIAWAN 86 

20 L REIDI YANTOKO MANARNU 78 

21 L RENDY ARI WIBOWO 66 

22 P RIFDA MONICA PUTRI 56 

23 L RONAN ADI SEPTIAN 54 

24 P SHAFA ANDINI SALSABILLA 74 

25 P SHOFA DEWI RAHMA SYIFA S.T.P. 70 

26 L SIGIT MUHAIMIN 70 

27 P SYAFIKOH TAQIYYAH 72 

28 P UMAHATUL LIATAMA 68 

29 P UMI SEPTIANA 66 

30 L VINO NUR HIDAYANTO 56 

31 P WIHDATUL SAKINA NURRAHMAH 76 

32 P YOFINGGA ANISA DWI SAPUTRI 54 

RATA-RATA 70,062 

3
7
7
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KISI-KISI SKALA KEMANDIRIAN BELAJAR MATEMATIKA SISWA 

No. Indikator Sub Indikator Sifat 

Pernyataan  

Nomor 

Butir 

Pernyataan 

1. Ketidakbergantungan 

dengan orang lain 

Siswa menyiapkan diri 

sebelum pembelajaran 

F 1 Saya memiliki strategi belajar matematika sendiri 

UF 
2 

 

Saya malas membaca materi pelajaran matematika 

yang belum diajarkan oleh guru di sekolah 

Siswa mengerjakan tugas yang 

diberikan guru dengan 

kemampuan sendiri 

F 

 

 

3 

Saya percaya dengan kemampuan yang saya miliki 

untuk mengerjakan tugas matematika 

UF 

 

4 Saya lebih senang mencontoh pekerjaan orang lain 

5 
Saya malas untuk mengerjakan PR matematika 

sendirian 

2. Memiliki 

kepercayaan diri 

Siswa berani menyampaikan 

pendapat saat pembelajaran 
F 

 
6 

Saya berani bertanya kepada guru saat pembelajaran 

jika ada materi pelajaran matematika yang kurang 

jelas 

   

 7 

Saya memberikan saran atau usul kepada guru yang 

sedang menjelaskan materi pelajaran matematika di 

dalam kelas 

L
a
m

p
ira

n
 2

2
 

3
7
9
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UF 

 
8 

Saya takut mengacungkan jari untuk menjawab, saat 

guru mengajukan pertanyaan dalam pembelajaran 

matematika. 

   
 9 

Saya malu untuk bertanya kepada guru saat 

pembelajaran matematika di kelas 

Siswa berani berkomunikasi 

dengan teman untuk 

menyelesaikan masalah 
F 

10 
Saya senang berdiskusi kelompok saat mengerjakan 

tugas matematika 

11 
Saya berani menyampaikan pendapat yang berbeda 

dari pendapat yang lain  

UF 

 

12 
Saya malu saat mempresentasikan hasil pekerjaan 

matematika di depan kelas 

13 
Saya memilih diam ketika ada kesulitan saat belajar 

matematika secara berkelompok  

Siswa yakin tehadap diri 

sendiri 
F 

 

14 

Saya merasa bahwa setiap tugas matematika yang 

saya kerjakan adalah benar karena saya mengerjakan 

tugas dengan maksimal 

15 
Saya yakin dapat mencapai nilai maksimal pada 

mata pelajaran matematika  

3
8
0
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UF 

 
16 

Saya tidak yakin dapat mengatasi kesulitan saat 

belajar matematika  

3.  Berperilaku disiplin Siswa mengikuti pembelajaran 

tepat waktu F 

 

17 
Saya membuat perencanaan atas kegiatan belajar 

matematika saya 

18 
Saya tetap berada di kelas saat pergantian pelajaran 

matematika dimulai 

UF 

 

19 
Saya malas mengikuti pelajaran matematika karena 

membosankan  

20 
Saya sengaja datang terlambat saat kegiatan 

pembelajaran matematika 

Siswa mengumpulkan tugas 

tepat waktu 
F 

 

 

21 

Saya memilih mengerjakan PR matematika yang 

diberikan guru daripada bermain dengan teman-

teman saya 

UF 

 
22 

Saya mengerjakan tugas matematika mendekati 

batas pengumpulannya 

 23 
Saya mengumpulkan PR matematika sewaktu-waktu 

atau kapanpun  yang penting mengumpulkan 

  

3
8
1
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4. Memiliki rasa 

tanggung jawab 

Siswa menyelesaikan tugas 

dengan penuh tanggung jawab F 

 

24 
Saya mengerjakan pekerjaan rumah (PR) 

matematika dari guru pada hari itu juga 

25 
Saya menyelesaikan tugas matematika dengan 

sebaik mungkin 

UF 
26 

 

Saya merasa terbebani dengan tugas matematika 

yang diberikan oleh guru 

 

Siswa ikut aktif dan 

bersungguh-sungguh dalam 

belajar 

F 

 
27 

Saya berusaha lebih giat saat mengerjakan tugas 

matematika yang sulit dan belum pernah diajarkan 

   

UF 

28 

Saya bergantung kepada teman sekelompok saya 

yang bintang kelas saat mengerjakan tugas 

matematika  

29 
Saya hanya menunggu pembahasan soal yang 

diberikan guru daripada mengerjakannya sendiri 

Siswa memiliki kesadaran diri 

dalam belajar 

F 

 
30 

Saya belajar secara rutin tanpa disuruh oleh orang 

lain walaupun tidak ada ulangan matematika  

  

3
8
2
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 31 

Saya memacu diri untuk terus semangat dalam 

belajar matematika  

UF 

32 
Saya mengabaikan jadwal kegiatan belajar 

matematika yang telah saya buat 

33 
Saya belajar matematika karena tekanan dari orang 

tua  

5. Berperilaku 

berdasarkan inisiatif 

sendiri 

Siswa mengulangi bahan 

pelajaran F 
34 

 

Saya mempelajari kembali materi matematika yang 

telah dipelajari di sekolah. 

 

UF 
35 

 

Saya malas mengerjakan soal-soal latihan yang ada 

di buku pelajaran matematika 

 

  Siswa berusaha mencari 

alternatif dalam menyelesaikan 

masalah F 

36 

Jika materi pelajaran matematika belum saya pahami 

saya berusaha mencari buku-buku diperpustakaan/ 

sumber bacaan lain 

37 
Saya mengerjakan soal-soal latihan diluar tugas 

matematika yang diberikan oleh guru 

3
8
3
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UF 
38 

 

Saya lebih tertarik membuka game online daripada 

materi pelajaran matematika saat menggunakan 

layanan internet 

 

Siswa memiliki regulasi dalam 

pembelajaran 
F 

39 
Saya mempunyai jadwal belajar matematika setiap 

hari minimal satu jam 

40 
Saya mempunyai target yang akan saya capai dalam 

belajar matematika 

UF 

41 
Saya belajar dengan sistem kebut semalam 

menjelang tes matematika 

42 
Saya hanya belajar di kelas sebelum tes atau ulangan 

matematika berlangsung 

6. Melakukan kontrol 

diri 

Siswa pantang menyerah untuk 

menyelesaikan permasalahan 

yang diberikan 

F 43 
Saya optimis dalam mengerjakan soal ulangan 

matematika  

UF 
44 

 

Saya merasa putus asa saat ada soal ulangan 

matematika yang tidak bisa saya kerjakan 

 

  

3
8
4
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  Siswa melakukan evaluasi diri 

F 

45 
Saya akan belajar lebih giat lagi jika nilai ulangan 

matematika saya jelek 

46 
Saya termotivasi belajar jika ada teman yang nilai 

ulangan matematikanya lebih tinggi dari saya 

UF 

47 
Saya malas mengecek kembali jawaban saya benar 

atau salah sesudah ulangan matematika 

48 
Saya malas mencermati kenaikan atau penurunan 

hasil belajar matematika yang saya peroleh 

 

3
8
5
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Lampiran 23 

SKALA KEMANDIRIAN BELAJAR MATEMATIKA SISWA 

A. Petunjuk Umum 

Angket ini hanya untuk kepentingan ilmiah dan tidak akan berpengaruh 

terhadap nilai belajar Anda di sekolah ini. Silahkan mengisi dengan sejujur-

jujurnya dan sebenar-benarnya berdasarkan pikiran Anda dan sesuai dengan 

yang Anda alami. 

B. Petunjuk Pengisian 

1. Tuliskan identitas Anda. 

2. Bacalah setiap pernyataan yang ada dengan seksama dan hubungkan 

dengan aktivitas keseharian Anda sebelum menentukan jawaban. 

3. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat Anda dengan 

memberikan tanda check (√) untuk setiap butir pernyataan pada kolom 

pilihan sikap. 

SS : bila pernyataan tersebut sangat sesuai dengan diri anda. 

S : bila pernyataan tersebut sesuai dengan diri anda. 

TS : bila pernyataan tersebut tidak sesuai dengan diri anda 

STS : bila pernyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan diri anda. 

C. Identitas Siswa 

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

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

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

NO PERNYATAAN PILIHAN SIKAP 

SS S TS STS 

1 Saya memiliki strategi belajar matematika 

sendiri 

    

2 Saya malas membaca materi pelajaran 

matematika yang belum diajarkan oleh guru 

di sekolah 
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3 Saya percaya dengan kemampuan yang saya 

miliki untuk mengerjakan tugas matematika 

    

4 Saya lebih senang mencontoh pekerjaan 

orang lain 

    

5 Saya malas untuk mengerjakan PR 

matematika sendirian 

    

6 Saya berani bertanya kepada guru saat 

pembelajaran jika ada materi pelajaran 

matematika yang kurang jelas 

    

7 Saya memberikan saran atau usul kepada 

guru yang sedang menjelaskan materi 

pelajaran matematika di dalam kelas 

    

8 Saya takut mengacungkan jari untuk 

menjawab, saat guru mengajukan 

pertanyaan dalam pembelajaran 

matematika. 

    

9 Saya malu untuk bertanya kepada guru saat 

pembelajaran matematika di kelas 

    

10 Saya senang berdiskusi kelompok saat 

mengerjakan tugas matematika 

    

11 Saya berani menyampaikan pendapat yang 

berbeda dari pendapat yang lain 

    

12 Saya malu saat mempresentasikan hasil 

pekerjaan matematika di depan kelas 

    

13 Saya memilih diam ketika ada kesulitan saat 

belajar matematika secara berkelompok 
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14 Saya merasa bahwa setiap tugas 

matematika yang saya kerjakan adalah 

benar karena saya mengerjakan tugas 

dengan maksimal 

    

15 Saya yakin dapat mencapai nilai maksimal 

pada mata pelajaran matematika 

    

16 Saya tidak yakin dapat mengatasi kesulitan 

saat belajar matematika 

    

17 Saya membuat perencanaan atas kegiatan 

belajar matematika saya 

    

18 Saya tetap berada di kelas saat pergantian 

pelajaran matematika dimulai 

    

19 Saya malas mengikuti pelajaran matematika 

karena membosankan 

    

20 Saya sengaja datang terlambat saat kegiatan 

pembelajaran matematika 

    

21 Saya memilih mengerjakan PR matematika 

yang diberikan guru daripada bermain 

dengan teman-teman saya 

    

22 Saya mengerjakan tugas matematika 

mendekati batas pengumpulannya 

    

23 Saya mengumpulkan PR matematika 

sewaktu-waktu atau kapanpun  yang 

penting mengumpulkan 

    

24 Saya mengerjakan pekerjaan rumah (PR) 

matematika dari guru pada hari itu juga 

    

25 Saya menyelesaikan tugas matematika 

dengan sebaik mungkin 
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26 Saya merasa terbebani dengan tugas 

matematika yang diberikan oleh guru 

    

27 Saya berusaha lebih giat saat mengerjakan 

tugas matematika yang sulit dan belum 

pernah diajarkan 

    

28 Saya bergantung kepada teman sekelompok 

saya yang bintang kelas saat mengerjakan 

tugas matematika 

    

29 Saya hanya menunggu pembahasan soal 

yang diberikan guru daripada 

mengerjakannya sendiri 

    

30 Saya belajar secara rutin tanpa disuruh oleh 

orang lain walaupun tidak ada ulangan 

matematika 

    

31 Saya memacu diri untuk terus semangat 

dalam belajar matematika 

    

32 Saya mengabaikan jadwal kegiatan belajar 

matematika yang telah saya buat 

    

33 Saya belajar matematika karena tekanan 

dari orang tua saya 

    

34 Saya mempelajari kembali materi 

matematika yang telah dipelajari di sekolah. 

    

35 Saya malas mengerjakan soal-soal latihan 

yang ada di buku pelajaran matematika 

    

36 Jika materi pelajaran matematika belum 

saya pahami saya berusaha mencari buku-

buku diperpustakaan/ sumber bacaan lain 
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37 Saya mengerjakan soal-soal latihan diluar 

tugas matematika yang diberikan oleh guru 

    

38 Saya lebih tertarik membuka game online 

daripada materi pelajaran matematika saat 

menggunakan layanan internet 

    

39 Saya mempunyai jadwal belajar matematika 

setiap hari minimal satu jam 

    

40 Saya mempunyai target yang akan saya 

capai dalam belajar matematika 

    

41 Saya belajar dengan sistem kebut semalam 

menjelang tes matematika 

    

42 Saya hanya belajar di kelas sebelum tes atau 

ulangan matematika berlangsung 

    

43 Saya optimis dalam mengerjakan soal 

ulangan matematika 

    

44 Saya merasa putus asa saat ada soal ulangan 

matematika yang tidak bisa saya kerjakan 

    

45 Saya akan belajar lebih giat lagi jika nilai 

ulangan matematika saya jelek 

    

46 Saya termotivasi belajar jika ada teman yang 

nilai ulangan matematikanya lebih tinggi 

dari saya 

    

47 Saya malas mengecek kembali jawaban saya 

benar atau salah sesudah ulangan 

matematika 

    

48 Saya malas mencermati kenaikan atau 

penurunan hasil belajar matematika yang 

saya peroleh 
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Lampiran 24 

PEDOMAN PENSKORAN SKALA KEMANDIRIAN BELAJAR 

MATEMATIKA SISWA 

Kategori 
Skor Butir Angket 

Positif Negatif 

Sangat Setuju 4 1 

Setuju 3 2 

Tidak Setuju 2 3 

Sangat Tidak Sesuai 1 4 

 

Dari jumlah skor yang diperoleh dalam pengisian skala kemandirian belajar 

matematika siswa, selanjutnya dilakukan interpretasi hasil pengukuran skala 

kemandirian belajar matematika siswa memperhatikan norma kategorisasi 

menurut Azwar (2012: 109) sebagai berikut. 

 

   (   ) 

(   )    (   ) 

  (   ) 

Dimana,    
 

 
(         )∑   

       
 

 
(         ) 

Keterangan: 

    : Mean 

   : Skor Kemandirian Belajar Siswa 

      : Skor Maksimal Item 

      : Skor Minimal Item 

∑   : Jumlah Item 

   : Standar Deviasi 

      : Skor Maksimal Skala Kemandirian Belajar 

      : Skor Minimal Skala Kemandirian Belajar 

Langkah kategorisasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

(3) Menentukan mean yakni    
 

 
 (    )    

      

 
 
   

 
    . 

tinggi 

sedang 

rendah 
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(4) Menentukan standar deviasi yakni    
 

 
(      )  

   

 
   . 

Skor kemandirian belajar yang diperoleh siswa (x) : ……………  

Kriteria penilaian kemandirian belajar adalah sebagai berikut. 

Tinggi  :           x   144  

Sedang  :  96  ≤ x < 144 

Rendah :           x < 96 

Hasil penilaian menurut kriteria penilaian kemandirian belajar matematika 

siswa:……………. 
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Lampiran 25 

LEMBAR VALIDASI 

SKALA KEMANDIRIAN BELAJAR MATEMATIKA SISWA 

A. Permohonan Validasi Instrumen  

1. Memohon agar Bapak/Ibu memberikan penilaian terhadap skala 

kemandirian siswa untuk penelitian saya yag berjudul “Analisis 

Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis melalui Pembelajaran Model 

CORE Ditinjaui dari Kemandirian Siswa. 

2. Intrumen ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemandirian siswa dalam 

pembelajaran. 

B. Petunjuk Pengisian Validasi 

1. Mohon Bapak/Ibu memberikan skor dengan cara melingkari pada kolom 

yang telah disediakan sesuai dengan kriteria berikut. 

1 : tidak sesuai 

2 : kurang sesuai 

3 : cukup sesuai 

4 : sesuai 

5 : sangat sesuai 

2. Jika Bapak/Ibu menganggap perlua ada revisi, maka mohon Bapak/Ibu 

memberikan butir revisi pada bagian saran dan kritik pada lembar yang 

telah disediakan. 

C. Validasi Instrumen 

Tabel Validasi Skala Kemandirian Belajar Matematika Siswa 

No. Aspek yang Dinilai 
Skor 

1 2 3 4 5 

1 Kesesuaian isi skala dengan tujuan 1 2 3 4 5 

2 Kelengkapan Isi Skala 1 2 3 4 5 

3 Kesesuaian tulisan dengan EYD 1 2 3 4 5 

4 Kesesuaian bahasa dengan bahasa baku 1 2 3 4 5 

 Jumlah      

 Skor Total      
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D. Indikator 

Total Skor Kategori 

1 ≤ n ˂ 4 Tidak Baik 

4 ≤ n ˂ 8 Kurang Baik 

8 ≤ n ˂ 12 Cukup 

12  ≤ n ˂ 16 Baik 

16  ≤ n ˂ 20 Sangat Baik 

 

E. Komentar dan Saran 

····························································································   

···························································································· 

···························································································· 

···························································································· 

···························································································· 

···························································································· 

···························································································· 

···························································································· 

···························································································· 

···························································································· 

···························································································· 

···························································································· 

···························································································· 

···························································································· 

···························································································· 

···························································································· 

···························································································· 

···························································································· 

····························································································   

···························································································· 

···························································································· 

···························································································· 

···························································································· 

···························································································· 

···························································································· 

···························································································· 

···························································································· 
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F. Simpulan Penilaian Secara Umum 

Setelah mengisi tabel penilaian mohon Bapak /Ibu meligkari angka di bawah 

ini sesuai dengan penilaian Bapak/ Ibu mengenai skala kemandirian belajar 

matematika  siswa. 

Penilaian secara umum: 

1 : Menunjukkan sangat banyak kesalahan pada angket, instrumen harus 

diganti. 

2 : Menunjukkan banyak kesalahan pada angket, instrumen perlu banyak 

revisi 

3 : Menunjukkan sedikit kesalahan pada angket, instrumen perlu direvisi 

4 : Menunjukkan angket dapat digunakan, tetapi perlu sedikit revisi. 

5 :  Menunjukkan angket dapat digunakan dan tepat. 

 

 

 

Semarang, Mei 2016 

Validator, 

 

 

Woro Aprilianasari, S.Psi, M.Si 

NIP. 198404252010022004 
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Lampiran 26 
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Lampiran 27 

HASIL DAN KATEGORISASI SKALA KEMANDIRIAN BELAJAR 

SISWA KELAS VIII A 

NO NAMA SKOR 

KATEGORI 

KEMANDIRIAN 

BELJAR 

19 RAGIL SETIAWAN 169 Tinggi 

31 WIHDATUL SAKINA NURRAHMAH 164 Tinggi 

1 ACHMAD RIYADI 160 Tinggi 

5 EGI NANDA PRAMUDYA 157 Tinggi 

20 REIDI YANTOKO MANARNU 157 Tinggi 

4 DITA KRISTINA 154 Tinggi 

16 NANDA EMILIA 154 Tinggi 

27 SYAFIKOH TAQIYYAH 154 Tinggi 

8 FITRIA MUNATUL JANNAH 150 Tinggi 

23 RONAN ADI SEPTIAN 148 Tinggi 

15 MUHAMMAD SYA'RI SYA'BANI 141 Sedang 

25 SHOFA DEWI RAHMA SYIFA S.T.P. 138 Sedang 

9 GALIH ADI WIJAYA 137 Sedang 

26 SIGIT MUHAIMIN 137 Sedang 

13 MUHAMMAD DAVID ICHSAN 136 Sedang 

24 SHAFA ANDINI SALSABILLA 136 Sedang 

28 UMAHATUL LIATAMA 134 Sedang 

6 EKA DEWI FITRIANA 132 Sedang 

29 UMI SEPTIANA 132 Sedang 

30 VINO NUR HIDAYANTO 131 Sedang 

3 AVIDA DWI ROSANTI 130 Sedang 

10 MARWA DEWI ZULAICHA MARCHA S.C.P 129 Sedang 

18 NUR FAUZIYAH 129 Sedang 

22 RIFDA MONICA PUTRI 128 Sedang 

17 NEDA UL AZMI 124 Sedang 

12 MUHAMMAD ATFAYNA FIRZA FARIZA A 112 Sedang 

14 MUHAMMAD NURIL ARIF 111 Sedang 

2 ASTRI AMALIA WARDANI 108 Sedang 

32 YOFINGGA ANISA DWI SAPUTRI 94 Rendah 

11 MUHAMMAD ADJI KURNIAWAN 93 Rendah 

7 ELVA NURUL RIZKASARI 90 Rendah 

21 RENDY ARI WIBOWO 86 Rendah 
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Lampiran 28 

DAFTAR NAMA SUBJEK PENELITIAN 

NO NAMA KODE 

KATEGORI 

KEMANDIRIAN 

BELAJAR 

1 RONAN ADI SEPTIAN S23 Tinggi 

2 SYAFIKOH TAQIYYAH S27 Tinggi 

3 MARWA DEWI ZULAICHA MARCHA S.C.P S10 Sedang 

4 SIGIT MUHAIMIN S26 Sedang 

5 MUHAMMAD ADJI KURNIAWAN S11 Rendah 

6 RENDY ARI WIBOWO S21 Rendah 
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Lampiran 29 

PEDOMAN WAWANCARA 

Tujuan Wawancara: 

Memperoleh deskripsi tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 

dengan indikator fluency, flexibility, novelty, dan originality dengan melakukan 

investigasi (wawancara) hasil tes berpikir kreatif matematis (TKBM) melalui 

pembelajaran model CORE. 

Metode Wawancara: 

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara tak tertsruktur, dengan 

ketentuan:  

1. Pertanyaan wawancara yang diajukan disesuaikan dengan hasil tes berpikir 

kreatif matematis (TBKM).  

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 lebihh sederhana tanpa menghilangkan inti 

permasalahan. 

Instrumen Wawancara (Semi Terbuka): 

Siswa diminta menyelesaikan TBKM. Setelah beberapa waktu, sejumlah siswa 

diwawancara berkaitan dengan TBKM 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? 

Originality 

2 Ketika kamu menyelesaikan masalah ini 

apakah kamu mengalami kesulitan? 

Fluency 

3 Apakah kamu yakin jawaban ini benar? 

(menunjuk salah satu jawaban) 

Fluency 
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4 Bagaimana kamu memandang cara untuk 

menyelesaikan masalah ini? 

Flexibility 

5 Apakah kamu memiliki jawaban atau cara 

yang lain untuk menyelesaikan masalah ini? 

Flexibility 

6 Apakah kamu merasa mengabungkan beberapa 

ide yang lain untuk menyelesaikan soal ini? 

Bagaimana proses penggabungan ide tersebut? 

Flexibility 

7 Apakah jawaban kamu merupakan hal yang 

“berbeda” dengan jawaban lain? 

Novelty 

8 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? 

Novelty 

 

Catatan: 

Indikator Karakteristik 

Fluency Kemampuan menghasilkan jawaban yang beragam dan  

benar 

Flexibility Kemampuan memecahkan masalah dengan berbagai cara 

atau metode yang berbeda. 

Novelty Kemampuan memberikan jawaban dari masalah dengan satu 

cara (metode) penyelesaian yang tidak biasa dilakukan oleh 

individu (siswa) pada tingkat pengetahuannya. 
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Lampiran 30 

LEMBAR PENGAMATAN KEMAMPUAN GURU DALAM 

MENGELOLA PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN 

PERANGKAT PEMBELAJARAN MATEMATIKA DALAM 

MODEL CORE 

Hari/Tanggal Observasi  : …………………………………. 

Pertemuan ke-    : …………………………………. 

Nama Guru    : Attin Sena Aesyiati 

Nama Sekolah    : SMP Negeri 2 Muntilan 

Kelas/Semester   : VIII A /2 

Kurikulum    : KTSP 

Kompetensi Dasar                    :  5.3Menghitung luas permukaan dan volume 

kubus, balok, prisma, dan limas. 

A.  Petunjuk: Berilah tanda cek (√ ) pada kolom nilai yang sesuai menurut 

penilaian Bapak/Ibu. 

Skoring: 

1 : berarti “Kurang Baik” 

2 : berarti “Cukup” 

3 : berarti “Baik” 

4 : berarti “Sangat Baik” 

No. Penamilan Guru 
Muncul Skor 

Ya Tidak  

1. Kemampuan Membuka Pelajaran    

a Menarik perhatian peserta didik    

b Menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan diberikan 

   

c Memberikan motivasi awal    

 d Memberikan apersepsi (kaitan materi 

sebelumnya dengan materi yang akan 

disampaikan)  

   

2 Sikap Guru dalam Proses Pembelajaran    

a Kejelasan artikulasi suara    

b Penggunaan bahasa matematika    
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 c Variasi gerakan badan tidak 

mengganggu perhatian peserta didik 

   

d Antusisme dalam penampilan    

e Mobiltas posisi mengajar    

3. Penguasaan Bahan Belajar (Materi 

Pembelajaran)  

   

a Kejelasan dalam menjelaskan bahan 

ajar (materi) 

   

b Kejelasan dalam memberikan contoh    

c Memiliki wawasan dalam penyampaian 

bahan belajar 

   

4. Proses Pembelajaran    

a Memberikan stimulus kepada peserta 

didik tentang topik materi yang akan 

dipelajari. 

   

b Memfasilitasi peserta didik dalam 

mengamati dan mengingat kembali 

informasi lama yang berhubungan 

dengan informasi baru 

   

c Memiliki ketrampilan dalam 

mendorong peserta didik mengajukan 

pertanyaan dan merespon pertanyaan 

peserta didik. 

   

d Memfasilitasi peserta didik dalam 

kegiatan diskusi 

   

e Memfasilitasi peserta didik dalam 

pelaporan/presentasi hasil diskusi 

   

f Memberi umpan balik positif dan 

penguatan 

   

g Memberi konfirmasi atas hasil 

eksplorasi dan elaborasi peserta didik 

   

h Memfasilitasi peserta didik dalam 

melakukan refleksi dalam memperoleh 

pengalaman belajar yang telah 

dilakukan. 

   

i Memfasilitasi peserta didik dalam 

menggunakan dan mengembangkan 

pengetahuan yang telah diperoleh. 
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5. Evaluasi Pembelajaran    

a Penilaian relevan dengan tujuan yang 

telah ditetapkan 

   

b Menggunakan bentuk dan jenis ragam 

penilaian. 

   

c Penilaian yang diberikan sesuai dengan 

RPP. 

   

6. Kemampuan Menutup Kegiatan 

Pembelajaran 

   

a Meninjau kembali materi yang telah 

diberikan 

   

b Memberi kesempatan untuk bertanya 

dan menjawab pertanyaan. 

   

c Memberikan kesimpulan kegiatan 

pembelajaran. 

   

7. Tindak Lanjut/Follow up    

 a Memberikan tugas kepada peserta didik 

baik secara individu maupun kelompok. 

   

 b Menginformasikan materi/bahan belajar 

yang akan dipelajari berikutnya. 

   

 c Memberikan motivasi untuk selalu 

terus belajar 

   

 Skor     

 

Skor Akhir =
                   

             
         

Kriteria: 

1. Kurang baik   : presentasi skor akhir < 25% 

2. Cukup baik  : 25% ≤ presentasi skor akhir < 50% 

3. Baik    : 50% ≤ presentasi skor akhir < 75% 

4. Sangat baik  : presentasi skor akhir  ≥ 75 % 

 

Muntilan, ………………………. 

Pengamat 

 

 

 

…………………………………. 
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Lampiran 35 

Lembar Hasil Tes Berpikir Kreatif S23 
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Lampiran 36 

Lembar Hasil Tes Berpikir Kreatif Subjek S27 
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Lampiran 37 

Lembar Hasil Tes Berpikir Kreatif S10 
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Lampiran 38 

Lembar Hasil Tes Berpikir Kreatif S26 
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Lampiran 39 

Lembar Hasil Tes Berpikir Kreatif S11 

 



431 

 

 
 

 

  



432 

 

 
 

  



433 

 

 
 

Lampiran 40 

Lembar Hasil Tes Berpikir Kreatif S21 
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Lampiran 41 

Hasil Wawancara Subjek S23 

Berikut adalah penggalan wawancara dengan S23 pada butir soal nomor 1 tes 

berpikir kreatif matematis 

  

P : Perkenalkan dulu. 

S23 : Perkenalkan saya S23 dari SMP N 2 Muntilan 

P : Sebelumnya kamu pernah menyelesaikan masalah seperti ini? 

S23 : Belum, Bu. 

P : Yakin? 

S23 : Yakin. 

P : Apakah kamu mengerjakannya sendiri? Hasil pemikiran sendiri? 

S23 : Iya bu mikir sendiri. 

P : Sekarang coba jelaskan maksud dari soal nomor 1a)? 

S23 :Ya itu bu, suruh menyebutkan kemungkinan-kemungkinan ukuran limas 

yang dapat dibuat, kemudian dibuat sketsa gambarnya. 

P : Mengapa pada hasil jawaban tes hanya menyebutkan 1 kemungkinan? 

S23 : Waktunya kurang bu. 

P : Coba jelaskan kemungkian ukuran yang telah kamu buat. 

P : Iya kan diketahui alasnya segitiga siku-siku jadi ukurannya bisa 3 cm, 4 

cm, 5 cm. Terus tingginya dicari pakai rumus volume prisma ketemu 24 

cm. 

P : Apakah kamu yakin ukuran yang kamu buat adalah ukuran segitiga siku-

siku? 

S23 : Iya bu. 

P : Mengapa kamu belum menggambarkan sketsa enting-entingnya? 

S23 : Saya lupa bu. 

P : Apakah kamu yakin ukuran-ukuran yang kamu buat sudah benar? 

S23 : Iya yakin 

P : Apakah ada kemungkinan ukuran yang lain? 

S23 : Ada bu.  



437 

 

 
 

P : Berapa kemungkinan ukurannya ? 

S23 :Ehmm, iya itu kan kemungkinan ukurannya saya buat bisa 3 cm, 4 cm, 5 

cm. Terus kan bisa juga ukurannya dua kalinya 6 cm, 8 cm, 10 cm. Setelah 

itu dicari tingginya. 

P : Coba dituliskan. 

 (beberapa menit mengerjakan)  

P : Berapa ukuran tinggi kedua yang kamu temukan? 

S23 : 6 cm. 

P : Apakah kamu yakin kedua ukuran yang kamu buat itu benar? 

S23 : Yakin bu, saya yakin sudah menghitung dengan benar 

P : Jadi, sekarang kamu bisa menemukan dua kemungkinan itu? 

S23 : Iya bu 

P : Mengapa kamu belu mengerjakan soal bagian b? 

S23 : Saya kekurangan waktu bu 

P : Sekarang apakah kamu bisa menghitung luas permukaannya? (sambil 

menyodorkan kertas coretan dan bolpoin) 

S23 : Iya bisa saya coba menghitung dulu bu  

(beberapa menit mengerjakan) 

P : Apakah kamu sudah menghitung luas permukaannya? 

S23 : Sudah bu. 

P : Berapa cara yang kamu gunakan? 

S23 : Saya menggunakan dua cara bu. 

P : Coba jelaskan cara yang kamu gunakan. 

S23 : Yang pertama saya menghtiung menggunakan rumus luas permukaan 

limas yang sudah diajarkan yaitu 2 x luas alas + keliling alas x tinggi limas 

dan cara kedua saya menjumlah luas sisi-sisinya yaitu terdiri dari 2 luas 

segitiga ditambah dengan 3 luas persegi panjang. 

P : Apakah kamu yakin jawaban kamu benar? 

S23 : Insyallah saya yakin benar bu. 
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Berikut adalah penggalan wawancara dengan S23 pada butir soal nomor 5 tes 

berpikir kreatif matematis 

 

P : Sebelumnya apakah pernah kamu pernah menyelesaikan masalah seperti 

ini? 

S23 : Sepertinya belum bu. 

P : Yakin 

S23 : Iya bu yakin 

P : Apakah kamu menyelesaikan soal ini dengan pemikiran sendiri? 

S23 : Iya bu dengan pemikiran sendiri. 

P : Yakin, berarti kamu enggak menyontek? 

S23 : Yakin enggak bu. 

P : Coba jelaskan apa maksud dari soal ini? (menunjuk TBKM) 

S23 :Untuk soal ini disuruh buat sketsa gambarnya, kemudian menyebutkan 

kemungkinan ukuran panjang, lebar, dan tinggi, selanjutnya kita 

mengerjakan soal minimal dengan 2 cara yang berbeda. 

P : Mengapa kamu hanya menyebutkan satu kemungkinan? 

S23 :Iya waktu itu saya terburu-buru kurang teliti baca soalnya. Jadi saya cuma 

tulis 1 kemungkinan.  

P : Berapa ukuran tempat beras yang kamu buat? 

S23 : Ehhmm, setelah saya hitung dengan menggunakan rumus volume prisma 

dan itukan sudah diketahui volume sama tingginya ditentunkan 50 cm jadi 

saya menemukan ukuran panjang 60 cm dan lebarnya 20 cm. 

P : Mengapa kamu belum menggambarkan sketsa gambarnya? 

S23 : Iya nggak sempat bu, waktunya habis. 

P : Sekarang coba perhatikan lagi jawaban kamu, kira-kira apakah ada 

kemungkinan ukuran yang lain? 

S23 : Ehhmm sepertinya ada bu. 

P : Coba sebutkan! 

S23 : Itukan panjang dikali lebarnya 1200 cm, berarti kemungkinan panjang 

dan lebarnya bisa 40 cm x 30 cm atau 50 cm x 24 cm bu. 
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P : Apakah kamu yakin jawabanmu benar? 

S23 : Iya, yakin. 

P : Mengapa kamu hanya menyebutkan satu cara untuk menentukan 

kemungkinan ukuran tempat beras? 

S23 : Kemaren Cuma ingat satu rumus itu bu. 

P : Bagaimana cara yang kamu gunakan untuk menentukan kemungkinan 

ukuran tempat beras? 

S23 : Itukan diketahui tempat penyimpanan beras berbentuk prisma segiempat 

dengan volume 60000 cm
3
 dan tingginya 50 cm. Nah saya memisalkan 

volume tempat beras itu sama dengan volume prisma.  

P : Bagaimana rumus volume prismanya? 

S23 : Luas alas x tinggi prisma bu. 

P : Setelah kamu menuliskan rumus volume prisma, langkah selanjutnya 

bagaimana? 

S23 : Saya cari luas alasnya bu, volume prisma 60000 cm 
3 

dan tinggi prisma 

sudah ditentukan 50 cm, luas alas bisa ditentukan yaitu 60000 dibagi 50 

sama dengan 1200. 

P : Nah 1200 itukan luas alas, jadi berapa kemungkinan ukurannya? 

S23 : Alasnya kan berbentuk persegi panjang berarti luasnya adalah panjang x 

lebar, saya memisalkan ukuran panjangnya 60 cm dan lebanya 20 cm. 

P : Coba perhatikan lagi maksud dari soal, apakah ada cara yang lain untuk 

menyelesaikan? 

S23 : Ehmmm iya ada bu. 

P : Coba bagaimananya caranya? 

S23 : Itu bangun prisma segiempat kan bentuknya sama dengan balok. Nah 

berarti bisa dicari dengan menggunakan rumus volume balok.  

P : Coba sekarang tuliskan caranya. (sambil menyodorkan kertas coretan 

dan bolpoin) 

S23 : Baik bu. 

(beberapa menit mengerjakan) 

P : Apakah cara yang kamu gunakan itu sudah benar? 
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S23 : Iya sudah bu. 

P : Sekarang untuk soal 5, coba jelaskan maksudnya. 

S23 : Mencari kemungkinan ukuran dari tempat beras yang berbentuk prisma 

segiempat dengan alsnya persegi panjang bu. 

P : Apakah kamu yakin dengan hasil pekerjaanmu? 

S23 : (diam sejenak dan meneliti hasil pekerjaannya) Iya, bu yakin. 

P : Apakah kamu punya ide lain selain jawaban kamu? 

S23 : Kalau sampai sekarang belum tahu bu, belum bisa lagi hanya itu saja bu. 

P : Konsep apa yang kamu gunakan untuk menyelesaikan soal? 

S23 : Ya konsep volume bangun ruang bu, volume prisma. 

P : Apakah kamu dapat menyelesaikan dengan cara lain diluar yang sudah 

kamu pelajari di kelas? 

S23 : Maksudnya bagaimana bu? 

P : Cara yang lain, jawaban yang berbeda dari jawaban kamu ini? 

S23 : Sulit ya bu, selain pakai cara ini bu? 

P : Iya selain menggunakan rumus volume prisma dan volume balok. 

S23 : Apa ya bu? 

P : Contohnya dengan cara menggunakan garis bantu pada gambar bangun 

ruangnya. 

S23 : hmmm bingung bu. 

P : Pernah terpikirkan seperti itu? 

S23 : Tidak pernah bu, hanya rumus volume bangun prisma . 

  



441 

 

 
 

Lampiran 42 

Hasil Wawancara Subjek S27 

Berikut adalah penggalan wawancara dengan S27 pada butir soal nomor 1 tes 

berpikir kreatif matematis 

 

P : Perkenalkan dulu. 

S27 : Saya S27 dari SMP N 2 Muntilan 

P : Sebelumnya apakah pernah menyelesaikan masalah seperti ini? 

S27 : Belum. 

P : Jadi baru pertama kali ya? 

S27 : Iya. 

P : Oke, kamu menggunakan ide pemikiranmu sendiri tidak ketika 

menyelesaikan masalah ini? 

S27 : Iya. 

P : Coba jelaskan maksud dari masalah ini. 

S27 : (bingung) 

P  : Coba jelaskan yang bagian 1a)? 

S27 : Tentukan…..(membaca soal). Jadi intinya kita disuruh cari ukuran-

ukuran enting-enting berbentuk prisma yang bisa kita buat bu, dan sudah 

diketahui volumenya 144 cm
3
.  

P : Mengapa kamu belum menggambat sketsa enting-entingnya? 

S27 : Sudah bu, itu kan ada gambarnya dibagaian b). 

P : Mengapa kamu menggambar dibagian b pada soal kan sudah jelas 

diminta menggambar pada bagian a)? 

S27 : Iya maaf bu saya kurang jelas baca soalnya. 

P : Apakah kamu dapat menyebutkan kemungkinan ukuran-ukuran prisma? 

S27 : Iya bu. 

P : Berapa kemungkinan ukuran yang kamu sebutkan? 

S27 : Saya menyebutkan dua kemungkinan ukuran bu. 

P : Coba jelaskan. 
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S27 : Iya untuk kemungkinan satu ukuran alas prisma 3 cm, 4 cm, dan 5cm dan 

tinggi prisma 24 cm, selanjutnya untuk kemungkinan dua ukuran alas 

prisma 6 cm, 8 cm, dan 10 cm dan tinggi prisma 6 cm. 

P : Apakah kamu yakin ukuran yang kamu buat itu benar? 

S27 : Ehmmm yakin. 

P : Apakah itu ukuran segitiga siku-siku? 

S27 : Iya bu. 

.P : Coba perhatikan hasil jawabanmu,mengapa pada cara kedua kamu belum 

menuliskan secara lengkap? 

S27  : Iya bu saya terburu-buru, boleh saya lengkapi bu? 

P : Iya silahkan dilengkapi dulu  

 (beberapa menit mengerjakan) 

P : Apakah kedua cara yang kamu gunakan itu berbeda? 

S27 : Iya berbeda bu. 

P : Coba kamu jelaskan. 

S27 : Iya yang pertama saya menggunakan rumus luas permukaan prisma yang 

sudah diajarkan, terus yang kedua saya menjumlahkan luas sisi-sisi 

prismanya bu. 

P : Untuk cara yang pertama rumus luas permukaan prismanya bagaimana?  

S27 :Ehmmm 2 x luas alas + keliling alas x tinggi prisma. 

P : Nah untuk cara yang kedua luas sisi prisma yang dimaksud itu apa saja? 

S27 :Ya ada 2 luas segitiga, L. ABC + L. DEF terus 3 luas persegi panjang, L. 

ABCD + L. ADCF + L. BECF. 

P : Apakah dengan dua cara yang kamu gunakan itu luas permukaan yang 

ditemukan sama? 

S27 : Iya sama harusnya sama
 

.P : Coba perhatikan hasil jawabanmu,mengapa pada cara kedua kamu belum 

menuliskan secara lengkap? 

S27  : Iya bu saya terburu-buru, boleh saya lengkapi bu? 

P : Iya silahkan dilengkapi dulu  

 (beberapa menit mengerjakan) 
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P : Apakah kedua cara yang kamu gunakan itu berbeda? 

S27 : Iya berbeda bu. 

P : Coba kamu jelaskan. 

S27 : Iya yang pertama saya menggunakan rumus luas permukaan prisma yang 

sudah diajarkan, terus yang kedua saya menjumlahkan luas sisi-sisi 

prismanya bu. 

P : Untuk cara yang pertama rumus luas permukaan prismanya bagaimana?  

S27 :Ehmmm 2 x luas alas + keliling alas x tinggi prisma. 

P : Nah untuk cara yang kedua luas sisi prisma yang dimaksud itu apa saja? 

S27 :Ya ada 2 luas segitiga, L. ABC + L. DEF terus 3 luas persegi panjang, L. 

ABCD + L. ADCF + L. BECF. 

P : Apakah dengan dua cara yang kamu gunakan itu luas permukaan yang 

ditemukan sama? 

S27 : Iya sama harusnya sama 

 

Berikut adalah penggalan wawancara dengan S27 pada butir soal nomor 2 tes 

berpikir kreatif matematis 

 

P : Sekarang perhatikan soal 2b), bagaimana maksud dari soal 2b)? 

S27 : Itu disuruh cari volume kolam namun caranya harus beda dengan yang 

2a) 

P : Nah untuk 2b) bagaimana cara digunakan untuk menentukan volume 

kolam? 

S27 : Saya menggunakan garis bantu, terus saya bagi gambarnya jadi 2 bangun 

yaitu balok dan prisma segitiga. Setelah itu saya mencari volume balok 

dan volume prisma segitiga, selanjutnya volume kedua bangun saya 

jumlahkan. 

P : Coba perhatikan lagi jawaban kamu pada bagian a) dan bagian b), 

mengapa volume yang kamu temukan berbeda? 

S27 : Sama kok bu. 
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P : Coba dilihat lagi pada bagian a) kamu menuliskan 750 m
3
, mengapa pada 

bagian b) kamu menuliskan 700 m
3
? 

S27  : Ohh iya bu maaf saya salah tulis yang benar itu 300 + 450 = 750 m
3
 

P : Apakah cara yang kamu gunakan dalam menentukan volume kolam itu 

berbeda? 

S27  : Iya beda bu, yang satu langsung pakai rumus volume prisma terus yang 

kedua pakai volume balok ditambah volume prisma segitiga. 

P : Apakah dengan dua cara yang kamu gunakan itu volume kolam yang 

ditemukan sama? 

S27 : Iya sama bu. 

P : Apakah kamu yakin dengan hasil pekerjaanmu? 

S27 : Iya, bu yakin. 

P : Konsep apa yang kamu gunakan untuk menyelesaikan soal? 

S27 : Ya konsep volume bangun prisma dan volume balok bu.  

P : Apakah kamu punya ide lain selain jawaban kamu? 

S27 : Gimana ya bu bingung. 

P : Apakah kamu dapat menyelesaikan dengan cara lain diluar yang sudah 

kamu pelajari di kelas? 

S27 : Maksudnya bagaimana bu? 

P : Cara yang lain, jawaban yang berbeda dari jawaban kamu ini? 

S27 : Ehmm gimana ya bu kalau dilihat dari gambarnya, misal ditarik garis 

bantu kebawah itu jadi bangun balok. (terdiam sejenak sambil 

memperhatikan jawaban) 

P : Coba dituliskan saja. (sambil menyodorkan kertas coretan dan bolpoin) 

 ( beberapa menit mengerjakan) 

P : Coba jelaskan. 

S27 : Itu gambarnya kalau ditarik garis bantu kan jadi bangun balok, terus 

volume kolamnya bisa dicari dari volume balok BCIJ. EFGH dikurangi 

dengan volume prisma segitiga ABI. CDJ 

P : Apakah cara yang kamu ginakan itu cara yang baru? 
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S27 : Sepertinya iya bu, itukan saya menggunakan garis bantu, jadi bangun 

balok. 
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Lampiran 43 

Hasil Wawancara Subjek S10 

Berikut adalah penggalan wawancara dengan S10 pada butir soal nomor 1 tes 

berpikir kreatif matematis 

 

P : Perkenalkan dulu. 

S10 : Saya S10 dari SMP N 2 Muntilan 

P : Apakah kamu pernah menyelesaikan masalah seperti ini? 

S10 : Apa? (kurang jelas) 

P : Menyelesaiakan soal seperti ini? 

S10 : Belum sih. 

P : Apakah kamu yakin? 

S10 : Iya, yakin. 

P : Apakah kamu mengerjakannya sendiri? Hasil pemikiran sendiri? 

S10 : Iya sendiri bu. 

P : Sekarang coba jelaskan maksud dari soal nomor 1a)? 

S10 : Itu menyebutkan ukuran-ukuran bangun prismanya bu. 

P : Apakah kamu sudah menyebutkan kemungkinan ukurannya? 

S10 : Sudah. 

P : Berapa kemungkinan yang kamu sebutkan? 

S10 : Satu kemungkinan bu. 

P : Mengapa kamu hanya menyebutkan satu kemungkinan? 

S10 : Waktu itu belum kepikiran bu dan waktunya kurang. 

P : Coba jelaskan jawabanmu. 

S10 : Ya pertama saya cari ukuran alasnya, kan alasnya segitiga siku-siku jadi 

ukurannya bisa 3 cm, 4 cm, 5 cm, setelah itu saya cari tinggi prismanya 

pakai rumus volume prisma dan tingginya 24 cm. 

P : Apakah kamu yakin jawaban itu sudah benar? 

S10 : Sepertinya sih benar. 

P : Apakah ada kemungkinan ukuran yang lain? 

S10 : Sepertinya ada bu. 
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P : Sekarang coba sebutkan kemungkinan yang lain? 

S10 : Ya, berarti bisa ukuran alasnya itu 6 cm, 8 cm, dan 10 cm karena alasnya 

segitiga siku-siku, terus untuk tingginya harus dihitung dulu bu. 

P : Oke, sekarang coba dikerjakan. 

S10 : Baik bu. 

 ( beberapa menit mengerjakan) 

P :Coba jelaskan jawabanmu. 

S10 : Iya setelah dihitung dengan rumus volume prisma tingginya ketemu 6 

cm. 

P : Coba perhatikan soal 1b), berapa cara yang kamu gunakan untuk 

menyelesaikan masalah itu? 

S10 : Dua cara. 

P : Coba jelaskan bagaimana cara yang kamu gunakan? 

S10 : Cara satu saya pakai rumus luas permukaan prisma yang sudah diajarkan 

kemarin bu, terus cara dua saya menjumlahkan luas segitiga sama persegi 

panjang, tapi untuk cara kedua itu belum selesai bu. 

P : Apakah kamu yakin cara satu yang kamu gunakan itu sudah benar? 

S10 : Iya bu benar, rumus yang saya tulis sudah benar. 

P : Untuk cara dua, mengapa belum tertulis lengkap? 

S10 : Iya kemarin waktunya habis bu. 

P  : Coba sekarang dilengkapi. 

S10 : Iya bu 

 (beberapa menit mengerjakan) 

P : Sekarang coba jelaskan cara yang kamu gunakan. 

S10 : Jadi saya menjumlakan semua luas sisi prismanya bu, dan luas 

permukaannya sama dengan menggunakan cara yang pertama tadi. 

P : Apakah kamu yakin dua cara itu berbeda? 

S10 : Iya berbeda bu. 
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Berikut adalah penggalan wawancara dengan S10 pada butir soal nomor 3 tes 

berpikir kreatif matematis 

 

P : Untuk soal 3, apakah kamu pernah mengerjakan soal seperti ini? 

S10 : Belum. 

P : Apakah kamu mengerjakan soal 3 dengan ide kamu sendiri? 

S10 : Iya. 

P : Bagaimana maksud dari soal 3? 

S10 : Bingung bu. 

P : Coba diperhatikan lagi soalnya. 

S10 : Ehmm, kita suruh gambar bangun lain yang volumenya harus sama 

seperti limas ya bu? 

P : Iya, apakah sekarang sudah mengerti dengan maksud soal? 

S10 : Sudah bu. 

P : Sekarang coba lihat hasil pekerjaanmu, mengapa kamu hanya 

menggambarkan satu bangun ruang? 

S10 : Iya bu saya kurang jelas sama soalnya, saya kira cukup menggambar satu 

saja. 

P : Bangun apa yang kamu gambar? 

S10 : Kubus bu. 

P : Berapa ukuran sisinya? 

S10 : 6 cm. 

P : Apakah volume kubus yang kamu gambar volume sama dengan volume 

limas? 

S10 : Iya sama 216 cm
3 

P : Apakah ada bangun ruang lain yang volumenya sama? 

S10 : Apa ya bu? (bingung). Sepertinya sih ada. 

P : Bangun ruang apa? 

S10 : Balok mungkin bu. 

P : Coba gambarkan. 

 ( beberapa menit mengerjakan) 
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P : Apakah kamu yakin bangun balok yang kamu gambar itu benar? 

S10 : Iya bu benar, volumenya sama dengan volume limas. 

P : Apakah kamu yakin dengan hasil pekerjaanmu? 

S10 : Iya, bu yakin. 

P : Untuk soal 3, kamu menggambar berapa bangun? 

S10 : Satu bangun bu. Bangun kubus bu.  

P : Ukurannya berapa? 

S10 : Ukuran sisi kubusnya 6 cm.  

P : Yakin jawaban kamu itu benar? 

S10 : Insyaallah yakin, karena saya buat sendiri. 

P : Oke, kamu buat 1 bangun 

P : Kamu buat 1 bangun. Menurutmu itu antimainstream atau mainstream? 

(menjelaskan kebaruan dengan istilah yang lebih dikenal) 

S10 : …(bingung)… 

P : Mainstream itu berarti banyak temanmu yang buat. 

S10 : Mainstream. 

P : Sudah biasa ya? 

S10 : Iya. 
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Lampiran 44 

Hasil Wawancara Subjek S26 

Berikut adalah penggalan wawancara dengan S26 pada butir soal nomor 1 tes 

berpikir kreatif matematis 

 

P : Perkenalkan dulu 

S26 : Saya S26 dari SMP N 2 Muntilan 

P : Apakah kamu pernah menyelesaikan masalah seperti ini? 

S26 : Tidak pernah. 

P : Apakah kamu yakin? 

S26 : Yakin. 

P : Apakah kamu mengerjakannya sendiri?  

S26 : Iya bu. 

P : Sekarang coba jelaskan maksud dari soal nomor 1a)? 

S26 : Menentukan kemungkinan ukuran enting-enting gepuk yang berbentuk 

prisma segitiga, jika diketahui lasnya segitiga siku-siku dan volumenya 

144 cm
3
. 

P  : Mengapa gambar sketsa enting-enting yang kamu buat hanya berupa 

segitiaga? 

S26 : Iya maaf bu saya baru menggambar alasnya saja. 

P  : Bagaimana bentuk sketsa gambar yang benar? 

S26 : Harusnya gambarnya berupa bangun prisma dengan alas segitiga siku-

siku. 

P : Apakah kamu sudah menyebutkan kemungkinan ukurannya? 

S26 : Sudah. 

P : Berapa kemungkinan yang kamu sebutkan? 

S26 : Dua kemungkinan bu. 

P : Kemungkinan yang pertama bagaimana? 

S26 : Ya pertama saya cari ukuran alasnya, kan alasnya segitiga siku-siku jadi 

ukurannya bisa 3 cm, 4 cm, 5 cm, setelah itu saya cari tinggi prismanya 

pakai rumus volume prisma dan tingginya 24 cm. 
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P : Mengapa tingginya 24 cm? 

S26 : Iyakan 144 cm
3
 dibagi 6 cm. 

P : Apakah kamu yakin ukuran alasnya itu ukuran segitiga siku-siku? 

S26 : Sepertinya sih iya. 

P : Yakin? 

S26 : Yakin bu. 

P : Selanjutnya, kemungkinan kedua bagaimana? 

S26 : Yang kedua ukurannya bisa 6 cm, 8 cm, 10 cm, setelah itu saya cari 

tinggi prismanya pakai rumus volume prisma dan tingginya 24 cm. 

P : Apakah itu juga ukuran segitiga siku-siku? 

S26 : Iya bu. 

P : Coba perhatikan soal 1b), berapa cara yang kamu gunakan untuk 

menyelesaikan masalah itu? 

S26 : Satu cara. 

P : Mengapa kamu hanya menyebutkan satu cara? 

S26 : Saya terburu-buru bu. 

P : Coba jelaskan bagaimana cara yang kamu gunakan? 

S26 : Saya pakai rumus luas permukaan prisma yang sudah diajarkan kemarin 

bu.  

P : Iya coba jelaskan caranya bagaimana? 

S26 : Luas permukaan prisma sama dengan 2 x luas alas + keliling alas x tinggi 

prisma, 2 x 6 cm + 12 cm x 24 cm, jadi volumenya 300 cm
3
. 

P : Yakin jawabanmu benar? 

S26 : Yakin. 

P : Apakah ada cara yang lain untuk menentukan luas permukaan prisma? 

S26 : Gimana ya bu? Ehh bisa bu. 

P : Bagaimana caranya? 

S26 : Kalau dari gambar kan prisma itu terdiri dari 2 segitiga dan 3 persegi 

panjang, ditambahkan semuanya bu. 

P : Coba dikerjakan. 

S26 : (Mengerjakan) 
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P : Apakah kamu yakin cara satu yang kamu gunakan itu sudah benar? 

S26 : Iya bu benar. 

P : Darimana kamu yakin jawabanmu benar? 

S26 : Itu kan hasil luas permukaannya sama seperti pakai rumus luas 

permukaan prisma bu. 

P : Apakah dua cara itu berbeda? 

S26 : Iya beda bu. 

 

Berikut adalah penggalan wawancara dengan S26 pada butir soal nomor 3 tes 

berpikir kreatif matematis 

 

P : Untuk soal 3, apakah kamu pernah mengerjakan soal seperti ini? 

S26 : Belum sih bu. 

P : Apakah kamu mengerjakan soal 3 dengan ide kamu sendiri? 

S26 : Iya. 

P : Bagaimana maksud dari soal 3? 

S26 : Menggambar bangun lain yang volumenya harus sama seperti limas 

T.ABCD? 

P : Apakah kamu sudah menggambarkan bangun ruang lain itu? 

S26 : Iya sudah. 

P : Sebelum menggambar, apa yang kamu lakukan? 

S26 : Mencari volume lima T.ABCD dulu bu. Volumenya 216 cm
3
. 

P : Apakah kamu yakin volumenya sudah benar? 

S26 : Iya benar. 

P : Bangun apa yang kamu gambar? 

S26 : Kubus. 

P : Berapa ukuran-ukurannya? 

S26 : Kubus ukuran sisinya 6 cm. 

P : Selanjutnya, bangun apa lagi yang kamu gambar? 

S26 : Balok dan limas. 

P : Ukurannya? 
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S26 : Balok dengan panjang 9 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 6 cm. Limas dengan 

panjang alas 6 cm, lebar 4 cm, dan tinggi lilmas 27 cm. 

P : Apakah kamu yakin ukuran-ukuran bangun yang kamu buat benar? 

S26 : Gimana ya bu, yakin aja deh. 

P : Apakah volume dari ketiga bangun yang kamu buat sama dengan volume 

lima T. ABCD? 

S26  : Iya sama bu. 

P : Apakah ada bangun ruang yang lain lagi? 

S26 : Tidak tahu bu, saya cuma bisa menemukan 3 bangun itu. 

P : Apakah kamu yakin dengan hasil pekerjaanmu? 

S26 : Iya. 

P : Untuk soal 3, kamu menggambar berapa bangun? 

S26 : Tiga bangun bu. Yang pertama bangun kubus, balok, dan limas 

segiempat.  

P : Ukurannya berapa? 

S26 : Ukuran sisi kubusnya 6 cm, terus ukuran baloknya panjang 9 cm, lebar 4 

cm, tinggi 6 cm, dan limas panjang alasnya 6 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 

limas 27 cm. 

P : Yakin jawaban kamu itu benar? 

S26 : Yakin. 

P : Oke, kamu buat 3 bangun. Itu bangunnya beragam atau berbeda? 

S26 : Berbeda. 

P : Yakin berbeda? 

S26 : Nggak tahu bu. Maksudnya gimana? 

P : Iya kalau beragam itu bangunnya sama tapi ukurannya berbeda. Kalau 

berbeda itu, gabungan dari beberapa bangun lain yang berberda. Jadi 

bangun yang kamu buat beragam atau berbeda? 

S26 : Beragam, karena ukurannya aja yang beda. 

P : Kamu buat 3 bangun. Menurutmu itu antimainstream atau mainstream? 

(menjelaskan kebaruan dengan istilah yang lebih dikenal) 

S26 : Mainstream. 
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P : Sudah biasa ya? 

S26 : Iya. 
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Lampiran 45 

Hasil Wawancara Subjek S11 

Berikut adalah penggalan wawancara dengan S11 pada butir soal nomor 1 tes 

berpikir kreatif matematis 

 

P : Perkenalkan dulu. 

S11 : Perkenalan bu saya S11 dari SMP N 2 Muntilan 

P : Apakah kamu pernah menyelesaikan masalah seperti ini? 

S11 : Tidak. 

P : Apakah kamu yakin? 

S11 : Yakin. 

P : Apakah kamu mengerjakannya sendiri? Dengan ide pemikiran sendiri? 

S11 : Iya. 

P : Sekarang coba jelaskan maksud dari soal nomor 1a)? 

S11 : Menentukan kemungkinan ukuran bangun prisma yang alasnya 

berbentuk segitiga siku-siku dan volmuenya 144 cm
3
. 

P  : Mengapa gambar sketsa enting-enting yang kamu buat hanya berupa 

segitiga? 

S26 : Iya maaf bu harusnya bentuknya prisma. 

P : Berapa kemungkinan yang kamu buat? 

S11 : Dua bu. 

P : Coba jelaskan 

S11 : Kemungkinan 1 ukuran segitiga siku-sikunya 3 cm, 4 cm, dan 5 cm, terus 

setelah saya hitung pakai rumus volume prisma tinggnya ketemu 24 cm. 

Untuk yang Kemungkinan 2 ukuran segitiga siku-sikunya 6 cm, 8 cm, dan 

10 cm, terus setelah saya hitung pakai rumus volume prisma tinggnya 

ketemu 6 cm. 

P : Apakah kamu yakin ukuran alasnya itu ukuran segitiga siku-siku? 

S11 : Yakin bu. 

P : Apakah kamu yakin semua jawabanmu benar? 

S11 : Kalau saya lihat sih itu sudah benar (sambil melihat kembali jawaban) 
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P : Apakah ada kemungkinan yang lain selain yang kamu buat? 

S11 : Ada mungkin bu, tapi saya hanya kepikiran itu saya. 

P : Jadi kamu bisa dua kemungkinan itu saja ya? 

S11 : Iya bu 

P : Berapa cara yang kamu gunakan untuk menyelesaikan masalah pada soal 

1b) itu? 

S11 : Dua. 

P : Coba bagaimana untuk cara yang pertama? 

S11 : Ya biasa bu, cara satu saya pakai rumus luas permukaan prisma terus 

saya hitung ketemu 192 cm
2
.  

P : Apakah kamu yakin cara satu yang kamu gunakan itu sudah benar? 

S11 : Iya bu benar, itu rumus yang kemarin diajarkan. 

P : Apakah kamu yakin luas permukaan prisma 192 cm
2
? 

S11 : Yakin. 

P : Coba bagaimana untuk cara yang kedua? 

S11 :Terus cara yang kedua saya bingung bu.  

P  : Coba diperhatikan lagi jawabannya. 

S11 : Iya itu saya jumlahkan. 

P : Maksdunya apa yang kamu jumlahkan? 

S11 : Luas semua sisi prisma bu. 

P : Yakin luas sisi prismanya? 

S11 : Lupa bu. 

P : Coba dikerjakan ulang. 

S11 : Tidak bisa bu 

P : Untuk cara dua, mengapa bingung? 

S11 : Tidak tahu bu, saya lupa. 

 

Berikut adalah penggalan wawancara dengan S11 pada butir soal nomor 2 tes 

berpikir kreatif matematis 

 

P : Coba perhatikan soal 2, bagaimana maksud dari soal tersebut? 
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S11 : Terdapat kolam renang dengan ukuran-ukuranya, terus kita disuruh 

menggambarkan sketsa kolam dan mencari volume air dalam kolam. 

P : Apakah kamu yakin gambarmu sudah benar? 

S11 : Belum bu, boleh saya perbaiki? (menggambar sketsa kolam) 

P : Sekarang apakah kamu yakin gambarnya benar? 

S11 : Iya bu. 

P : Mengapa kamu hanya menggunakan satu cara untuk menemukan volume 

klam renang? 

S11 : Ya saya cuma ingat pakai rumus itu. 

P : Coba jelaskan cara yang kamu gunakan. 

S11 : Iya kan kolam berbentuk prisma dengan alasnya trapezium, saya cari 

dengan rumus volume prisma yaitu luas alas x tinggi prisma. 

P : Setelah kamu menentukan rumus, langkah selanjutnya bagaimana? 

S11 : Iya saya cari luas trapeziumnya dulu bu, luas trapeziumnya 75 m
2
. 

Setelah itu saya kalikan dengan tinggi prismanya 10 m. Jadi volume kolam 

750 m
3
. 

P : Apakah ada cara yang lain untuk menentukan volume kolam? 

S11 : Tidak ada bu, setahu saya ya cuma pakai rumus volume prisma itu. 

P : Jadi kamu cuma bisa satu cara itu? 

S11 : Iya. 

P : Konsep apa yang kamu gunakan untuk menyelesaikan soal? 

S11 : Ya konsep volume bangun prisma. 

P : Bagaimana rumus volume prisma yang kamu gunakan? 

S11 : Luas alas x tinggi prisma. 

P : Yakin rumusnya sudah benar? 

S11 : Iya bu. 

P : Apakah kamu punya ide lain selain jawaban kamu? 

S11 : Tidak bu. 

P : Apakah cara yang kamu gunakan untuk menentukan volume prisma 

adalah cara yang baru? 

S11 : Maksudnya? 
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P : Apkah cara yang kamu gunakan itu cara yang berbeda dari umumnya? 

S11 :Bingung bu. 

P : Cara yang kamu gunakan itu biasa digunakan oleh siswa lain? 

S11 : Iya bu, saya rumus volume prisma yang sudah diajarkan dikelas.  

P :  Apakah ada cara yang lain untuk menemukan volume prismanya?  

S11 : Tidak bu 
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Lampiran 46 

Hasil Wawancara Subjek S21 

Berikut adalah penggalan wawancara dengan S21 pada butir soal nomor 1 tes 

berpikir kreatif matematis 

 

P : Perkenalkan dulu. 

S21 : Saya S21 dari SMP N 2 Muntilan 

P : Apakah kamu pernah menyelesaikan masalah seperti ini? 

S21 : Pernah. 

P : Soal yang seperti ini? 

S21 : Ehh, belum sih bu. 

P : Apakah kamu dengan ide pemikiran sendiri? 

S21 : Iya bu saya kerjakan sendiri. 

P : Sekarang coba jelaskan maksud dari soal nomor 1a)? 

S21 : Mencari kemungkinan ukuran enting-enting gepuk yang bentuknya 

prisma dengan alasnya berbentuk segitiga siku-siku dan diketahui 

volmuenya 144 cm
3
. 

P : Berapa kemungkinan yang kamu buat? 

S21 : Dua kemungkinan bu. 

P : Coba jelaskan 

S21 : Kemungkinan ukuran 1 alasnya 3 cm, 4 cm, dan 5 cm, terus tinggi 

prismanya 24 cm. Kemungkinan ukuran 2 alasnya 6 cm, 8 cm, dan 10 cm, 

terus tinggi prismanya 6 cm.  

P : Apakah kamu yakin ukuran alasnya itu ukuran segitiga siku-siku? 

S21 : Iya bu. 

P : Mengapa kamu yakin jawabanmu benar? 

S21 : Karena saya sudah hitung dengan menggunakan rumus volume prisma, 

kan volume prismanya sudah diketahui 144 cm
3
. 

P : Jadi yakin ya semua jawabannya sudah benar? 

S21 : Iya. 

P : Apakah ada kemungkinan yang lain selain yang kamu buat? 
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S21 : Tidak tahu bu. 

P : Coba di ingat kembali ukuran segitiga siku-siku, apakah ada ukuran yang 

lain? 

S21 : Ya ada bu sepertinya, tapi saya lupa. 

P : Jadi kamu hanya bisa sebutkan dua kemungkinan itu saja? 

S21 : Iya bu, cuma ingat 2. 

P : Berapa cara yang kamu gunakan untuk menyelesaikan masalah pada soal 

1b) itu? 

S21 : Satu cara 

P : Mengapa hanya menggunakan satu cara? 

S21 : Iya ingatnya hanya cara itu saja.  

P : Coba jelaskan. 

S21 : Saya hitung pakai rumus luas permukaan prisma bu. 

P : Iya coba jelaskan bagaimana kamu bisa menemukan luas permukaan 

prismanya? 

S21 : Luas permukaan prisma itu 2 x luas  alas + keliling alas x tinggi prisma, 

nah berarti 2 x 6 cm
2
 + 12 cm x 24 cm, jadi luas permukaannya 300 cm

2
. 

P :  Apakah kamu yakin cara yang kamu gunakan itu benat? 

S21 : Iya benar itu rumusnnya. 

P : Apakah kamu yakin hasilnya 300 cm
2
? 

S21 : Yakin. 

P : Apakah ada cara yang lain untuk menentukan luas permukaan 

prismanya? 

S21 : Tidak bu. 

P : Yakin tidak ada cara yang lain? 

S21 : Yakin bu, setahu saya rumusnya cuma itu. 

 

Berikut adalah penggalan wawancara dengan S21 pada butir soal nomor 2 tes 

berpikir kreatif matematis 

 

P : Coba perhatikan soal 2, bagaimana maksud dari soal tersebut? 
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S21 : Kita disuruh mencari volume air dalam kolam. 

P : Apakah kamu sudah menghitung volumenya? 

S21 : Sudah. 

P : Coba jelaskan bagaimananya caranya? 

S21 : Saya gambar sketsa kolamnya dulu bu, itu kan kolamnya bentuknya 

prisma (sambil menunjuk hasil pekerjaan), jadi volumenya dicari pakai 

rumus volume prisma. 

P : Bagaimana rumusnya? 

S21 : Luas alas x tinggi prisma. 

P : Dilihat dari gambarmu, alas prismanya berbentuk apa? 

S21 : Trapezium. 

P : Jadi kamu cari luas trapeziumnya dulu? 

S21 : Iya bu terus dikali tinggi prismanya. 

P : Apakah kamu yakin hasilnya sudah benar? 

S21 : Iya, benar bu 750 m
3
. 

P : Mengapa kamu hanya menyebutkan satu cara penyelesaian? 

S21 : Bisanya rumus itu saja.  

P : Apakah ada cara yang lain untuk menentukan volume kolam? 

S21 : Tidak ada bu. 

P : Jadi kamu cuma bisa satu cara itu? 

S21 : Iya bu, cuma pakai rumus volume prisma. 

P : Konsep apa yang kamu gunakan untuk menyelesaikan soal? 

S21 : Maksudnya gimana? 

P : Rumus apa yang kamu gunakan untuk menyelesaikan soal? 

S21 : volume prisma? 

P : Bagaimana rumus volume prisma yang kamu gunakan? 

S21 : Luas alas x tinggi prisma.  

P : Pakah kamu bisa menentukan volum prisma selain dengan menggunakan 

rumus itu? 

S21 : Tidak bisa bu. 

P : Oke, apakah cara yang kamu gunakan tadi cara yang biasa? 



462 

 

 
 

S21 : Maksudnya? 

P : Apakah cara yang kamu gunakan itu cara yang berbeda dari umumnya? 

S21 : Tidak sih bu, itu kan rumus volume prismanya yang biasa diajarkan. 

P : Jadi siswa yang lain juga biasa menggunakan cara itu? 

S21 : Iya. 
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Lampiran 47 
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Lampiran 48 
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Lampiran 49 

Dokumentasi Penelitian 

 

Guru menyampaikan materi pelajaran 

 

Siswa secara berkelompok mengerjakan Lembar Kerja Siswa 

 

Guru membimbing siswa dalam diskusi kelompok 
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Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

 

Siswa mengerjakan tes berpikir kreatif matematis 

 

Wawancara dengan subjek penelitian 

 


