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ABSTRAK

Artiani, Rani F. 2016. “Analisis Kreativitas Matematis Model Wallas dan
Kemandirian Siswa SMK Pada Pembelajaran Materi Program Linear dengan
Discovery Learning”. Tesis. Program Studi Pendidikan Matematika. Program
Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Prof. Drs. YL
Sukestiyarno, M.S., Ph.D., II Prof. Dr. Hardi Suyitno, M.Pd.

Kata Kunci: Kreativitas Matematis, Kemandirian, Discovery Learning,

Hasil pekerjaan siswa dalam memecahkan masalah kreatif masih kurang
sistematis. Penelitian ini bertujuan menguji keefektifan pembelajaran materi
program linear dengan Discovery Learning dalam meningkatkan kemampuan
berpikir kreatif serta menguraikan tahapan berpikir kreatif berdasarkan Wallas dan
kemandirian belajar siswa. Metode kombinasi desain sequential exploratory
digunakan untuk menjawab rumusan masalah dengan metode kualitatif dan
kuantitatif secara berurutan. Ruang lingkup penelitian ini adalah siswa kelas XI
SMK dengan variabel kemandirian, keterampilan dan kemampuan berpikir
kreatif. Data diambil dengan observasi dan tes. Efektivitas pembelajaran dianalisis
dengan metode kuantitatif yaitu eksperimen dengan One Sample Group Design
menggunakan uji z, analisis regresi dan N-gain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Discovery Learning efektif
meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dengan kriteria (a) kemampuan
berpikir kreatif mencapai ketuntasan klasikal dengan nilai 29,2z ; (b)
kemandirian belajar berpengaruh positif dan signifikan sebesar 76,4% terhadap
kemampuan berpikir kreatif; (c) terjadi peningkatan kemampuan berpikir kreatif
dengan nilai N-gain 0,75 termasuk kategori tinggi. Siswa pada kelompok tinggi
dengan kemandirian sangat baik telah membaca materi sebelum pembelajaran,
tidak mengalami kesulitan saat memecahkan masalah kreatif, membaca soal
berulang kali saat ide kreatif belum diperoleh. Kesulitan saat menuliskan
informasi secara lengkap, membaca soal lain jika belum mendapat ide, sering
melakukan kesalahan perhitungan dan tidak rutin dalam belajarnya dimiliki
kelompok tengah dengan kemandirian baik. Kelompok bawah dengan
kemandirian kurang baik tidak memiliki inisiatif belajar sendiri, mengalami
kesulitan memahami masalah, memandangi soal dalam waktu relatif lama jika
belum menemukan ide, tidak dapat melakukan proses pemecahan masalah kreatif
dengan tepat.
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ABSTRACT

Artiani,R.F. 2016. “Analysis of Creativity Mathematics by Wallas’s Model and
Autonomy of Vocational Students in Learning Program Linear with Discovery
Learning”. Thesis. Mathematics Education Program. Post Graduate Program.
State University of Semarang. Advisorr I. Prof. Drs. YL Sukestiyarno, M.S.,
Ph.D., II Prof. Dr. Hardi Suyitno, M.Pd.

Keywords: Creativity Mathematics, Autonomy, Discovery Learning

The work of students in creative problem solving is not systematic. The
purpose of this research is to test the effectiveness of learning material linear
program with discovery learning to increase the creative thinking ability and to
analyze Wallas stage model of creative thinking and autonomy learning of
students. This study uses a combination of sequential exploratory is used to
answer the formulation of the problem with a qualitative and quantitative methods
in a consecutive. The scope of this study is the students in grade XI of vocational
school with autonomy, skills and creative thinking abilities as variables. The
effectiveness of learning was analyzed by quantitative experiments with One
Sample Group Design uses z test, regression analysis and N-gain test.

The result show that discovery learning effectively increase the ability to
think creatively with the criteria of (a) creative thinking abilities have reached
completeness classical; (b) autonomy learning positive and significant effect of
76,4% of the creative thinking ability; (c) an increasing in creative thinking ability
with the value of N-gain is 0.75 as high category. The students in the high group
with excellent in autonomy learning have read the material before learning, not
having trouble solving a creative problem, read about repeatedly when creative
ideas have not been obtained. Difficulty when writing information completely,
read about others if you do not get the idea, often make the mistake of calculation
and learning the routine in the middle of the group owned by good autonomy
learning. Under the group with unfavorable autonomy learning does not have to
learn their own initiative, have difficulty understanding the problem, looking at
the matter in a relatively long time if it does not find an idea, can not do the
creative problem solving process appropriately.



ix

DAFTAR ISI

Hal
HALAMAN JUDUL ......................................................................................... i

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS ................................................ ii

PERNYATAAN KEASLIAN ......................................................................... iii

PRAKATA ....................................................................................................... iv

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

ABSTRACT ................................................................................................... viii

DAFTAR ISI..................................................................................................... ix

DAFTAR TABEL............................................................................................ xii

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xiii

DAFTAR LAMPIRAN..................................................................................... xv

BAB I PENDAHULUAN

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

1.2. Identifikasi Masalah ................................................................... 8

1.3. Pembatasan Masalah ................................................................. 9

1.4. Rumusan Masalah ................................................................... 10

1.5. Tujuan Penelitian ..................................................................... 10

1.6. Manfaat Penelitian ................................................................... 10

1.6.1. Manfaat Teoritis............................................................ 10

1.6.2. Manfaat Praktis............................................................. 10

1.7. Penegasan Istilah.................... .................................................. 11



x

BAB II    KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORI, KERANGKA BERPIKIR

DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1. Kajian Pustaka......................................................................... 14

2.2. Kerangka Teoritis.................................................................... 16

2.2.1. Teori Belajar................................................................     17

2.2.2. Krativitas Matematis.................................................. 22

2.2.3. Kemandirian Belajar....................................................     26

2.2.4. Discovery Learning.....................................................     29

2.2.5. Program Linear............................................................ 33

2.2.6. Hasil Belajar............................................................... 34

2.3. Kerangka Berpikir ................................................................... 36

2.4. Hipotesis Penelitian................................................................. 40

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Desain Penelitian..................................................... 41

3.2. Tahap Penelitian...................................................................... 42

3.3. Variabel Penelitian .................................................................. 43

3.4. Sumber Data Penelitian........................................................... 44

3.4.1 Kualitatif....................................................................... 44

3.4.2 Kuantitatif..................................................................... 44

3.5. Teknik Pengumpulan Data...................................................... 45

3.5.1 Data Kualitatif............................................................      45

3.5.2 Data Kuantitatif..........................................................      46

3.6. Instrumen Penelitian................................................................ 47

3.7. Teknik Analisis Data............................................................... 48

3.7.1. Analisis Perangkat Pembelajaran ................................ 48



xi

3.7.2. Analisis Keefektivas Pembelajaran ............................. 56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Subjek Penelitian..................................................................... 61

4.2. Hasil Penelitian ...................................................................... 62

4.2.1 Paparan Tahap Berpikir Kreatif dan Kemandirian
Belajar Awal/ Sebelum Pembelajaran ........................... 62

4.2.2 Hasil Uji Efektifitas Pembelajaran ................................ 70

4.2.3 Paparan Tahap Berpikir Kreatif, Kemandirian
Belajar dan Kemampuan Berpikir Kreatif Akhir/
Setelah Pembelajaran ....................................................... 75

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian .................................................. 97

4.3.1 Pembahasan Uji Keefektifan Pembelajaran . .............. 97

4.3.2 Pembahasan Tahap Berpikir Kreatif......................... 99

4.3.3 Pembahasan Kemandirian Belajar ........................... 103

4.3.4 Pembahasan Kemampuan Berpikir Kreatif .............. 107

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan ............................................................................... 109

5.2. Implikasi................................................................................ 111

5.3. Saran...................................................................................... 112

5.4. Keterbatasan Penelitian......................................................... 112

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 114



xii

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2.1 Tahap-tahap Perkembangan Kognitif Piaget ........................................17

Tabel 2.2 Sintaks discovery learning berpaduan tahap berpikir kreatif Wallas ..32

Tabel 3.1 Kriteria Data Hasil Kemandirian Belajar ........................................... 46

Tabel 3.2 Revisi Silabus ......................................................................................49

Tabel 3.3 Revisi RPP ..........................................................................................50

Tabel 3.4 Revisi LKS ..........................................................................................50

Tabel 3.5 Revisi Buku Siswa ..............................................................................51

Tabel 3.6 Revisi Tes Kemampuan Berpikir Kreatif ............................................51

Tabel 3.7 Hasil Validasi Perangkat Pembelajaran ..............................................52

Tabel 3.8 Kriteria Tingkat Kesukaran Soal .........................................................54

Tabel 3.9 Kriteria Daya Pembeda .......................................................................55

Tabel 3.10 Hasil Analisis dan Ujicoba Perangkat Tes ...........................................55

Tabel 4.1 Cuplikan Hasil Pretest .........................................................................61

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas ...........................................................................71

Tabel 4.3   Hasil Uji Regresi .................................................................................73

Tabel 4.4 Nilai R Square......................................................................................73

Tabel 4.5 Persamaan Regresi ..............................................................................74

Tabel 4.6 Hasil Peningkatan TKBK ....................................................................74

Tabel 4.7 Hasil angket post test kemandirian belajar SP-1 .................................84

Tabel 4.8 Hasil angket post test kemandirian belajar SP-2 .................................85

Tabel 4.9 Hasil angket post test kemandirian belajar SP-3 .................................88

Tabel 4.10 Hasil angket post test kemandirian belajar SP-4 .................................90

Tabel 4.11 Hasil angket post test kemandirian belajar SP-5 .................................91

Tabel 4.12 Rekapitulasi Nilai Kemandirian Belajar .............................................92



xiii

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 1.1 Jawaban salah satu siswa...................................................................5

Gambar 2.1 Tahap Berpikir Kreatif Wallas ........................................................24

Gambar 2.2 Alur Kerangka Berpikir...................................................................40

Gambar 3.1 Desain Penelitian Mix Method ........................................................41

Gambar 3.2 Tahap Penelitian .............................................................................43

Gambar 4.1. SP-1 pada tahap persiapan jawaban soal nomor 1 ..........................63

Gambar 4.2. SP-1 dalam memverifikasi jawaban soal nomor 1 dan 3 ................63

Gambar 4.3. SP-2 pada tahap persiapan jawaban soal nomor 1 ..........................64

Gambar 4.4. SP-2 pada tahap persiapan jawaban soal nomor 3 ..........................64

Gambar 4.5. SP-2 dalam memverifikasi jawaban soal nomor 1 dan 3 ................64

Gambar 4.6. SP-3 pada tahap persiapan jawaban soal nomor 1 ..........................65

Gambar 4.7. SP-3 pada tahap persiapan jawaban soal nomor 3 ..........................65

Gambar 4.8. SP-3 dalam memverifikasi jawaban soal nomor 1 dan 3 ................65

Gambar 4.9. SP-1 dalam persiapan soal nomor 3 ................................................75

Gambar 4.10. SP-1 dalam persiapan soal nomor 5 ...............................................76

Gambar 4.11. SP-1 dalam verifikasi jawaban soal nomor 3 .................................76

Gambar 4.12. SP-1 dalam verifikasi jawaban soal nomor 5 .................................76

Gambar 4.13. SP-2 dalam persiapan soal nomor 1 ...............................................77

Gambar 4.14.  SP-2 dalam persiapan soal nomor 4 ...............................................77

Gambar 4.15. SP-2 dalam verifikasi jawaban soal nomor 2 .................................78

Gambar 4.16.  SP-2 dalam verifikasi jawaban soal nomor 4 .................................78

Gambar 4.17.  SP-3 dalam persiapan soal nomor 1 ...............................................79

Gambar 4.18.  SP-3 dalam persiapan soal nomor 3 ...............................................79

Gambar 4.19.  SP-3 dalam verifikasi jawaban soal nomor 2 .................................79

Gambar 4.20.  SP-3 dalam verifikasi jawaban soal nomor 5 .................................80

Gambar 4.21.  SP-4 dalam persiapan soal nomor 2 ...............................................80

Gambar 4.22.  SP-4 dalam persiapan soal nomor 3 ...............................................81

Gambar 4.23.  SP-4 dalam verifikasi jawaban soal nomor 1 .................................81



xiv

Gambar 4.24.  SP-4 dalam verifikasi jawaban soal nomor 3 .................................81

Gambar 4.25.  SP-5 dalam persiapan soal nomor 5 ...............................................82

Gambar 4.26.  SP-5 dalam verifikasi jawaban soal nomor 2 .................................82

Gambar 4.27.  SP-5 dalam verifikasi jawaban soal nomor 5 .................................83

Gambar 4.28. Grafik Hasil Pengamatan Kemandirian Belajar SP-1 ....................84

Gambar 4.29. Grafik Hasil Pengamatan Kemandirian Belajar SP-2 ....................86

Gambar 4.30. Grafik Hasil Pengamatan Kemandirian Belajar SP-3 ....................87

Gambar 4.31. Grafik Hasil Pengamatan Kemandirian Belajar SP-4 ....................89

Gambar 4.32. Grafik Hasil Pengamatan Kemandirian Belajar SP-5 ....................91

Gambar 4.33.  Rekapitulasi Kemandirian Belajar .................................................93

Gambar 4.34.  SP-1 saat menjawab soal nomor 2..................................................93

Gambar 4.35.  SP-2 saat menjawab soal nomor 2..................................................94

Gambar 4.36.  SP-3 saat menjawab soal nomor 2..................................................95

Gambar 4.37.  SP-3 saat menjawab soal nomor 3..................................................95

Gambar 4.38.  SP-4 saat menjawab soal nomor 5..................................................96

Gambar 4.39.  SP-5 saat menjawab soal nomor 2..................................................96

Gambar 4.40.  SP-5 saat menjawab soal nomor 4..................................................96

Gambar 4.41.  SP-5 saat menjawab soal nomor 5..................................................97



xv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A.1 Silabus Program Linear .........................................................119

Lampiran A.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Program Linear .............124

Lampiran A.3 Lembar Kerja Siswa Materi Program Linear...........................157

Lampiran A.4 Buku Siswa Materi Program Linear .......................................183

Lampiran A.5 Perangkat Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Materi
Program Linear ........................................................................238

Lampiran A.6 Lembar Pengamatan Sikap mandiri ........................................261

Lampiran A.7 Lembar Penilaian Antar Peserta Didik Sikap Mandiri ...........264

Lampiran A.8 Pedoman Wawancara Kemandirian ........................................267

Lampiran B.1 Lembar Validasi Silabus .........................................................268

Lampiran B.2 Lembar Validasi RPP ..............................................................288

Lampiran B.3 Lembar Validasi LKS .............................................................313

Lampiran B.4 Lembar Validasi Buku Siswa ..................................................328

Lampiran B.5 Lembar Validasi TKBK ..........................................................344

Lampiran C.1 Analisis Tingkat Kesukaran dan Daya Beda Instrumen
TKBK.......................................................................................362

Lampiran C.2 Analisis Validitas dan Reliabilitas Instrumen TKBK .............363

Lampiran C.3 Hasil Validasi Perangkat Pembelajaran ..................................364

Lampiran D.1 Daftar Nama Siswa Kelas Eksperimen....................................369

Lampiran D.2 Data Hasil Penelitian...............................................................370

Lampiran D.3 Uji Normalitas Data Awal.......................................................393

Lampiran D.4 Uji Homogenitas Data Awal....................................................394

Lampiran D.5 Uji Kesamaan Rata-rata Data Awal.........................................395

Lampiran D.6 Uji Normalitas Data Akhir.......................................................396

Lampiran D.7 Uji Homogenitas Data Akhir...................................................397

Lampiran D.8 Uji Ketuntasan Klasikal...........................................................398

Lampiran D.9 Uji Pengaruh ...........................................................................399

Lampiran D.10 Uji Peningkatan........................................................................400

Lampiran E.1 Surat Ijin Penelitian.................................................................401



xvi

Lampiran E.2 Surat Keterangan Telah Penelitian..........................................402

Lampiran E.3 Daftar Nama Validator.............................................................403

Lampiran E.4 Jadwal Penelitian.....................................................................404

Lampiran E.5 Foto Kegiatan Penelitian..........................................................405

Lampiran E.6 Hasil Pretest TKBK Subjek Penelitian....................................408

Lampiran E.7 Hasil Posttest TKBK Subjek Penelitian...................................413



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sistem pendidikan nasional sebagai subsistem dari pembangunan nasional, 

haruslah dikelola dengan tepat agar fungsi dan tujuan sistem pendidikan nasional 

yang tertuang dalam pasal 3 UU No.20 tahun 2003 dapat tercapai secara efektif 

dan efisien. Pasal tersebut menjelaskan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan 

untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis. Berdasarkan tujuan 

pendidikan nasional tersebut, salah satu poin penting yang perlu dicermati 

adalah mandiri dan kreativitas siswa. 

 Siswa adalah pibadi yang unik dengan segala potensi, sikap, minat, bakat 

dan kreativitasnya. Usia siswa SMA/SMK (15-18 tahun) merupakan rentang 

usia remaja, perkembangan kemandirian pada remaja merupakan isu yang sangat 

menarik untuk dikaji. Kemandirian dapat mendasari seseorang dalam mengambil 

sikap, mengambil keputusan yang tepat, serta keajegan dalam menentukan dan 

melakukan prinsip-prinsip kebenaran dan kebaikan. Kemandirian dalam belajar 

adalah kreativitas siswa untuk melakukan eksplorasi terhadap ilmu pengetahuan 

sehingga belajar menjadi hal yang bermakna bagi siswa sendiri. Namun pada ke-  
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nyataannya ditemukan beberapa gejala tentang kurangnya kemandirian belajar 

siswa antara lain masih banyak siswa yang tidak memaksimalkan waktu belajar 

mereka baik disekolah maupun dirumah, banyak waktu yang terbuang untuk 

kegiatan yang kurang bermanfaat, misalnya kebiasaan mengobrol yang tidak ada 

kaitannnya dengan pelajaran, lebih memilih mengobrol atau kekantin saat jam 

pelajaran kosong daripada untuk membaca diperpustakaan, banyaknya kasus 

siswa yang tidak masuk sekolah tanpa ijin, lupa tidak mengerjakan PR, tidak 

membawa buku pelajaran, tidak mengerjakan tugas, dan menyontek saat 

ulangan/evaluasi pelajaran.  

Gejala kurangnya kemandirian yang ditemukan lainnya adalah kurang 

terampilnya siswa dalam mencari konsep-konsep baru yang berhubungan 

dengan pelajaran, dalam hal ini siswa dituntut untuk mampu mengembangkan 

dirinya dengan sering membaca buku pelajaran atau memanfaatkan media 

teknologi atau internet. Bahkan beberapa guru produktif di sekolah mengatakan 

bahwa siswanya itu seperti paku, jika tidak dipukul maka tidak akan bergerak. 

Menjadi pribadi yang mandiri memang tidak mudah, apalagi dalam belajar. 

Banyak faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar seseorang, diantaranya 

faktor eksternal dan internal, teman sebaya, pola asuh orang tua, sistem 

pendidikan disekolah serta sistem kehidupan dimasyarakat.   

Selain mandiri, kreativitas siswa juga perlu menjadi perhatian. Kreativitas 

menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah kemampuan untuk mencipta, daya 

cipta, perihal berkreasi. Menurut Cropley, Lubart, Mumford dan Stenberg 

sebagaimana dikutip dalam Aldous (2007) secara sederhana kreativitas berarti 
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“hasil dari sesuatu yang baru yang benar-benar berkesan”. Kreativitas dapat 

dilakukan oleh siapa saja dan setiap individu memiliki kreativitas yang berbeda-

beda. Pengertian kreativitas menunjukkan ada tiga tekanan kemampuan yaitu 

yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengkombinasikan, memecahkan/ 

menjawab masalah, dan cerminan kemampuan operasional anak kreatif 

(Munandar, 2012).  

Keberhasilan pemecahan masalah yang kreatif dimasukan dalam bidang 

ilmu pengetahuan dan matematika. Kreativitas menuntut kerja keras dan 

persiapan yang matang. Terdapat 4 tahap berpikir kreatif dalam memecahkan 

masalah menurut Wallas (Hardin, 2002; Helie, 2010) yaitu tahap persiapan 

(preparation), penetasan (incubation), penerangan (illumination) dan 

pembuktian (verification). Tahap berpikir kreatif siswa seperti yang 

diungkapkan oleh Wallas merupakan model klasik yang masih digunakan hingga 

saat ini untuk melihat proses kreativitas seseorang. Seorang siswa yang dapat 

memecahkan masalah hanya setelah dijelaskan oleh guru dan tidak dapat 

mengembangkannya untuk soal yang berbeda menandakan kurangnya kreativitas 

siswa tersebut. Siswa yang tidak mampu memformulasi jawaban baru, keluar 

dari apa yang telah dipelajari sebelumnya untuk menciptakan solusi atau tidak 

mampu mengkombinasikan berbagai teknik dan metode sehingga menemukan 

solusi yang tepat dari sebuah masalah yang diberikan juga menjadi tanda 

kurangnya kreativitas siswa dalam memecahkan masalah.  

Hal yang demikian ini tampak pula pada siswa SMK Bahari Tegal dalam 

menemukan solusi dari soal-soal matematika dibuktikan dengan belum 
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tercapainya KKM yang sudah ditentukan yaitu 70. Berdasarkan arsip nilai guru 

matematika pada akhir semester genap tahun pelajaran 2014/2015 diperoleh data 

sebagai berikut: rata-rata nilai kelas XI Nautika A adalah 70, XI Nautika B 

adalah 69, XI Teknika A adalah 68, XI Teknika B adalah 66, XI Teknika C 

adalah 66, XI Teknika D adalah 66. 

 Kreativitas siswa banyak dibutuhkan ketika menyelesaian soal pemecahan 

masalah matematika, contohnya masalah geometri. Secara teoritis dikatakan 

bahwa kemampuan geometri sangat penting dalam kehidupan kita maupun untuk 

mempelajari matematika yang lainnya, namun kenyataannya dalam proses 

pembelajaran geometri, guru maupun siswa masih mengalami kesalahan dan 

kesulitan dalam memecahkan permasalahan geometri. Hal ini dikarenakan siswa 

lebih suka mempelajari geometri secara visual daripada verbal. Untuk dapat 

mempelajari geometri dengan baik, siswa dituntut untuk menguasai kemampuan 

dasar geometri seperti keterampilan dalam membuktikan, keterampilan dalam 

membuat lukisan dasar geometri dan memiliki daya tilik ruang yang memadai.  

Materi matematika lainnya yang merupakan salah satu materi yang sulit 

dipahami siswa adalah program linear. Ini terkait materi prasyarat yang harus 

dikuasai siswa untuk mempelajari program linear. Misalnya sistem persamaan 

dan pertidaksamaan linear. Kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa dalam 

menyelesaikan masalah program linear adalah pada tahap pemahaman soal yaitu 

sering melakukan kesalahan saat mengubah soal cerita menjadi kalimat 

matematika, salah melakukan perhitungan karena tidak memperhatikan 

ketentuan dalam soal dengan baik, sedangkan kesalahan pada tahap peninjuan 
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kembali misalnya tidak memeriksa kembali jawaban dan tidak mampu 

mengkonfirmasi jawaban yang diperoleh dengan ketentuan dalam soal. 

Kesalahan tersebut sering dilakukan pula oleh siswa SMK Bahari Tegal. Berikut 

salah satu  soal yang diberikan, sebuah toko menyediakan dua jenis sepeda yaitu 

sepeda dengan setang dan sepeda tanpa setang dengan kapasitas toko tidak lebih 

dari 50 buah sepeda, tentukan sepeda dengan setang dan sepeda tanpa setang 

yang mungkin disediakan toko tersebut. 

 
Gambar 1.1  Jawaban  salah satu  siswa 

 

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa siswa mampu mengubah soal cerita 

menjadi kalimat matematika dengan tepat. Namun, kemampuan berpikir kreatif 

siswa tersebut belum baik karena hanya dapat menemukan satu jawaban dari 

banyak kemungkinan jawaban yang tersedia, terlebih siswa tersebut tidak 

menggunakan cara yang tepat untuk menemukan jawaban tersebut. Selain itu, 

keterampilan berpikir kreatif siswa juga belum terlatih. Hal tersebut dibuktikan 

dengan kurang terampilnya siswa tersebut dalam menuliskan informasi dan apa 

yang ditanyakan dalam soal dan kurang terampilnya siswa dalam memverifikasi 

jawaban yang diperoleh. 
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Salah satu yang dapat dilakukan seorang guru matematika untuk 

mengembangkan kemandirian dan kreativitas matematis siswa adalah melalui 

inovasi pembelajaran yang dilakukan sehari-hari. Pembelajaran matematika 

yang selama ini dilakukan masih berpusat pada guru, hal ini dilihat dari 

dominasi guru dalam pembelajaran. Padahal telah terjadi perubahan paradigma 

pengajaran yang tertuang dalam kurikulum baru yang berlaku di Indonesia yaitu 

pembelajaran harus berfokus pada siswa. Pendekatan saintifik adalah proses 

pembelajaran yang harus dilakukan pada semua jenjang pendidikan dalam 

Kurikulum 2013. Adanya keputusan terbaru Menteri Pendidikan Nasional 

mengenai pelaksanaan Kurikulum 2013 mengakibatkan hanya sekolah yang 

menjadi pilot project  yang melaksanakan kurikulum tersebut. Pelaksanaan 

kurikulum 2013 akan kembali dilaksanakan pada tahun ajaran baru 2015/2016. 

Salah satu model yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran matematika 

adalah discovery learning.  

Discovery learning didukung oleh Bruner (Tran, 2014) yang memberikan 

alasan penggunaan discovery learning yaitu (1) untuk membuat rangsangan ide, 

(2) mengembangkan motivasi dari dalam dan luar pembelajar, (3) belajar dengan 

cara menemukan dan (4) mengembangkan ide. Discovery learning selain 

berkaitan dengan penemuan juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif (Munandar, 2012). Discovery learning merupakan kegiatan pembelajaran 

yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan 

menemukan sesuatu (benda, manusia, atau peristiwa) secara sistematis, kritis, 

logis, analitis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan 
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penuh percaya diri. Siswa dalam discovery learning tidak secara murni 

melakukan sendiri aktivitas belajar dan penemuannya, guru tetap memiliki peran 

memberikan scaffolding yang diperlukan selama proses pembelajaran 

berlangsung.  

Balim (2009) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dengan discovery 

learning siswa menjadi lebih aktif dan dengan bantuan guru dapat meningkatkan 

keberhasilan dan kemampuan penemuan (inquiry). Kemandirian belajar siswa 

juga dapat terbentuk karena untuk dapat menemukan sebuah konsep atau prinsip 

baru siswa harus memiliki inisiatif mencari informasi baik melalui buku atau 

bertanya pada guru. Dengan demikian diharapkan pembelajaran model discovery 

juga akan meningkatkan kemandirian belajar siswa. 

Hasil yang maksimal dalam menyelesaikan soal-soal program linear dapat 

tercapai dengan pemahaman yang mendalam pada materi prasyarat yaitu 

membuat dan menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel, 

selain itu siswa harus mampu memahami soal dengan baik sehingga tepat dalam 

melakukan pemodelan matematika, mampu memilih metode yang tepat dalam 

menentukan nilai optimum fungsi objektif dan menentukan solusi program 

linear. Melalui tahapan discovery learning siswa akan dilatih melakukan 

keterampilan berpikir kreatif secara sistematis dan mandiri. Dimulai dari 

preparation siswa dilatih mengamati masalah dan memikirkan sasaran yang 

akan dituju, data collection siswa mendaftar informasi yang relevan, data 

processing mampu mendefinikan masalah sehingga semakin dekat dengan 

solusi, verification mengevaluasi gagasan yang telah diperoleh sehingga dapat 
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melakukan generalization yaitu memiliki cara baru untuk menyelesaikan 

masalah. Sebagai tolak ukur keterampilan berpikir kreatif siswa yang diperoleh 

melalui pembiasaan tersebut digunakan model Wallas (Munandar, 2012:39) 

yang akan mengukur tahap berpikir kreatif siswa. Tahap berpikir kreatif tersebut 

dilihat dari hasil pekerjaan siswa yaitu tahap persiapan, inkubasi, iluminasi dan 

verifikasi. Sedangkan hasil dari keterampilan tersebut akan dinilai sebagai 

kemampuan berpikir kreatif.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut : 

(1) Kemampuan berpikir kreatif siswa kurang baik, hal ini dapat dilihat dari 

kurang mampunya siswa memformulasi jawaban baru, keluar dari apa yang 

telah dipelajari sebelumnya untuk menciptakan solusi atau tidak mampu 

mengkombinasikan berbagai teknik dan metode sehingga menemukan solusi 

yang tepat dari sebuah masalah yang diberikan. 

(2) Kemandirian belajar siswa masih kurang baik, hal ini telihat dari masih 

kurangnya kemampuan siswa mengelola waktu belajarnya, seperti ketika 

jam pelajaran kosong, siswa lebih sering menggunakan kesempatan tersebut 

untuk mengobrol, tidur-tiduran atau ke kantin.  

(3) Kasus ketidakhadiran siswa di sekolah yang seperti membudaya, dimana 

setiap harinya dalam satu kelas selalu terdapat siswa yang tidak hadir. 

(4) Pembelajaran yang selama ini dilakukan masih berpusat pada guru. 
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(5) Siswa masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah 

matematika.  

(6) Nilai matematika siswa belum mencapai ketuntasan klasikal. 

(7) Model pembelajaran yang dilakukan belum dapat meningkatkan 

kemandirian dan kreativitas matematis siswa. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembatasan masalah sebagai 

berikut: 

(1) Penelitian ini akan dilaksanakan di SMK Bahari Tegal pada semester gasal 

tahun pelajaran 2015/2016. 

(2) Kemandirian belajar yang diteliti adalah kemandirian belajar matematika 

yang dinilai dari tiga aspek yaitu kemandirian dalam perencanaan belajar, 

kemandirian dalam pelaksanaan proses belajar dan kemandirian dalam 

mengevaluasi hasil belajar . 

(3) Kreativitas matematis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tahap 

berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah matematika model 

Wallas dan kemampuan berpikir kreatif yang akan dinilai berdasarkan ke- 

lancaran, kefasihan, fleksibilitas, kebaruan dan  keterincian. 

(4) Perangkat pembelajaran yang dikembangkan adalah perangkat discovery 

learning yang berupa RPP, Buku Siswa, penilaian antar teman kemandiri- 

an belajar, lembar observasi kemandirian belajar dan soal tes kemampuan 

berpikir kreatif. 
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1.4 Rumusan Masalah 

(1) Apakah discovery learning efektif dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif? 

(2) Bagaimana tahapan berpikir kreatif matematis dan kemandirian belajar 

siswa kelas XI SMK Bahari Tegal sebelum, selama  dan setelah discovery 

learning?  

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

(1) Menguji keefektifan model discovery learning dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa. 

(2) Menguraikan tahapan berpikir kreatif matematis dan kemandirian belajar 

siswa kelas XI. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai discovery 

learning meningkatkan kreativitas matematis dan kemandirian belajar serta 

dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti yang akan melakukan 

penelitian yang  relevan.  

1.6.2 Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini dapat menunjukkan data empiris mengenai kreativitas 

matematis siswa, kemandirian belajar siswa dan discovery learning pada 

siswa kelas XI SMK Bahari Tegal tahun pelajaran 2015/2016. Hal ini 

berguna bagi pihak sekolah sebagai bahan pertimbangan dalam memberi 
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masukan kepada siswa agar mengembangkan kemandirian belajar dan 

kreativitas matematis. 

1.7 Penegasan Istilah 

Dalam penelitian ini diperlukan beberapa penegasan istilah sebagai berikut. 

(1) Analisis 

Analisis menurut Komaruddin (2001) adalah kegiatan berfikir untuk 

menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat 

mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi 

masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Dalam penelitian ini 

analisis dimaksudkan untuk menyelidiki dan menguraikan keadaan yang 

sebenarnya dari siswa yaitu tentang kreativitas matematis dan kemandirian 

belajarnya. 

(2) Kreativitas 

Definisi kreativitas dapat ditinjau berdasarkan 4P yaitu pribadi, proses, 

produk dan press (dorongan). Fokus kreativitas yang akan diteliti adalah 

proses dan produk kreativitas matematis siswa. Proses kreativitas siswa 

akan ditinjau dari tahap berpikir kreatif menurut Wallas (Munandar, 

2012:39) yaitu tahap persiapan, tahap inkubasi, tahap iluminasi dan tahap 

verifikasi. Sedangkan produk berkenaan dengan sesuatu yang dihasilkan 

dari proses kreatif. Produk kreatif yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah hasil tes kemampuan berpikir kreatif yang dinilai menurut kriteria 

kelancaran, kefasihan, fleksibelitas, kebaruan dan keterincian (Silver  dalam 

Siswono, 2004).  
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(3) Pengembangan Perangkat 

Pengembangan perangkat pada penelitian meliputi pengembangan RPP,  

Buku Guru, Buku Siswa, LKS, Penilaian Antarteman Kemandirian Belajar 

Siswa, Lembar Observasi Kemandirian Belajar, Tes Kemampuan Berpikir 

Kreatif. Dalam penelitian ini perangkat akan diuji validitas expert yaitu 

melalui validasi ahli, validasi praktisi pendidikan dan validasi pengambil 

kebijakan. Sedangkan uji kepraktisan dan efektifas perangkat akan diuji 

bersamaan dengan pelaksanaan penelitian. 

(4) Kemandirian  

Individu yang mandiri merupakan individu yang dapat berdiri sendiri, dapat 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, mampu mengambil 

keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan 

lingkungan dimana ia berada (Nurhayati, 2011:130). Kemandirian yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah kemandirian belajar matematika. 

Cakupan kemandirian belajar yang dimaksud adalah (1) kemandirian dalam 

perencanaan belajar dengan indikator memiliki inisitif belajar, mendiagnosa 

kebutuhan belajar, memandang kesulitan belajar sebagai tantangan, 

menetapkan target dan tujuan belajar; (2)  kemandirian dalam pelaksanaan 

proses belajar dengan indikator memiliki self-concept, memilih dan 

menerapkan strategi belajar, memanfaatkan dan mencari sumber relevan; 

dan (3) kemandirian dalam mengevaluasi hasil belajar dengan indikator 

mengevaluasi proses dan hasil belajar, memonitor, mengatur dan 

mengontrol kemajuan belajar.  (Nurhayati, 2011:151) . 
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(5) Efektivitas 

Proses belajar bersifat efektif bila mengakibatkan perubahan yang 

membawa pengaruh, makna dan manfaat bagi peserta didik (Syah,  

2010:115-116). Dalam penelitian ini, peneliti mendefinisikan bahwa dengan 

perangkat pembelajaran yang valid, pembelajaran dapat dikatakan efektif 

jika (a) nilai test kemampuan berpikir kreatif siswa mencapai ketuntasan 

belajar, pembelajaran dapat dikatakan tuntas apabila sekurang-kurangnya 

75% dari jumlah siswa telah memperoleh nilai 70 (KKM)       (b) ada 

pengaruh kemandirian belajar terhadap kemampuan berpikir kreatif; (c) 

adanya peningkatan pada kemampuan berpikir kreatif, pembelajaran 

dikatakan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif seorang siswa apabila 

secara statistik hasil test kemampuan berpikir kreatif siswa tersebut tuntas 

KKM dan menunjukkan perbedaan yang signifikan antara sebelum dan 

setelah pembelajaran (nilai N-gain minimal pada kategori sedang). 
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