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ABSTRAK 

Amaldha, Oryz. 2020. Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Peserta Didik Ditinjau dari 

Locus of Control pada Model Pembelajaran Means-Ends Analysis Menggunakan Pendekatan 

Brainstorming. Skripsi, Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Nuriana Rachmani Dewi (Nino Adhi), 

S.Pd., M.Pd. 

 

Kata Kunci: Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis, Locus of Control, Model Means-Ends 

Analysis, Pendekatan Brainstorming. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran Means-Ends 

Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming terhadap kemampuan berpikir kreatif 

matematis, dan untuk mendeskipsikan kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

ditinjau dari locus of control. Metode yang digunakan adalah mixed method dengan desain 

sequential explanatory. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII SMP 

Negeri 18 Semarang tahun ajaran 2019/2020. Sampel diambil dengan teknik acak kelas dan 

diperoleh kelas VIII A sebagai kelas eksperimen dan VIII B sebagai kelas kontrol. Pada 

penelitian kualitatif diambil 10 subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling. 

Subjek diambil berdasarkan Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan Locus of 

Control pada kelas eksperimen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) model pembelajaran 

Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan Brainstroming efektif terhadap kemampuan 

berpikir kreatif matematis peserta didik, dan (2) Peserta didik dengan locus of control internal 

memenuhi indikator kemampuan berpikir kreatif sesuai dengan Tingkat Kemampuan Berpikir 

Kreatif, serta memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan mandiri sehingga mampu 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif secara optimal; peserta didik dengan locus of 

control eksternal  memenuhi indikator kemampuan berpikir kreatif sesuai dengan Tingkat 

Kemampuan Berpikir Kreatif, serta memiliki kepercayaan diri yang rendah dan pasrah akan 

keadaaan sehingga sulit mengembangkan kemampuan berpikir kreatif secara optimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dan sistematis oleh 

pendidik untuk mempengaruhi peserta didik supaya mempunyai karakter sesuai 

dengan cita-cita pendidikan (Munib, et al., 2016: 33). Karakter merupakan hal yang 

dianggap penting untuk peserta didik karena mampu mempengaruhi peserta didik 

dalam bertindak sehingga pendidikan karakter perlu dilakukan agar terbentuk 

karakter peserta didik yang baik. Pendidikan karakter di Indonesia sudah 

dilaksanakan sejak diterapkannya Kurikulum 2013 dalam bentuk PPK (Penguatan 

Pendidikan Karakter). Pada Permendikbud No.20 Tahun 2018 disebutkan bahwa 

PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan 

karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, 

kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, 

peduli sosial, dan bertanggung jawab. 

Melalui PPK (Penguatan Pendidikan Karakter), pengaruh pendidikan di 

dalam kehidupan sehari-hari sangat besar karena karakter peserta didik yang 

tertanam melalui PPK dapat diaplikasikan secara optimal. Oleh karena itu, hal 

tersebut akan dapat mengantarkan peserta didik untuk mengembangkan bakat dan 

minatnya secara optimal demi tercapainya pribadi yang bermanfaat dan menjadi 

insan yang mampu bergaul dalam kehidupan sosial masyarakat serta kedepannya 

dapat bersaing secara sehat dalam kancah internasional melalui bekal ilmu yang 

memadai. 

Matematika menjadi salah satu bagian dari pendidikan yang sangat erat 

kaitannya dengan kemampuan berpikir abstrak dan berpikir secara logis. 

Pembelajaran matematika merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai 

tujuan yaitu membangun lingkungan yang memungkinkan peserta didik melakukan 

proses pembelajaran matematika, sehingga konsep-konsep dan prinsip matematika 
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dapat dipahami secara optimal oleh peserta didik (Kusnadi, et al., 2014: 3). 

Berdasarkan hal tersebut, matematika menjadi salah satu mata pelajaran kelompok 

wajib dengan alokasi waktu per minggu yang cukup besar. Dengan demikian, 

melalui matematika peserta didik dapat menerapkan ilmu-ilmu matematika sebagai 

dasar untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, 

banyak cabang ilmu lain yang juga menggunakan konsep-konsep matematika 

seperti fisika, kimia, biologi, akuntansi, dan sebagainya untuk menyelesaikan 

permasalahan sesuai bidangnya masing-masing. 

Ketika menyelesaikan suatu permasalahan, manusia dituntut untuk selalu 

berpikir bagaimana proses penyelesaian suatu masalah agar diperoleh solusi yang 

terbaik. Berpikir merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang 

membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, manusia harus 

mampu memanfaatkan pemikirannya dalam melaksanakan setiap aktivitas 

sedemikian sehingga segala sesuatu yang dikerjakan dapat terlaksana dengan lancar. 

Tidak terkecuali dalam menyelesaikan masalah matematika, manusia yang dalam 

hal ini peserta didik dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah matematika yang 

harus melalui proses berpikir. Menurut Sumartini (2019), dalam memecahkan 

masalah matematika diperlukan kemampuan berpikir kreatif berupa kemampuan 

untuk memberikan lebih dari satu ide menggunakan cara-cara yang unik dan 

beragam serta memberikan penjelasan dari penyelesaian masalah secara rinci. 

Salah satu kemampuan berpikir kreatif adalah berpikir kreatif matematis, 

yaitu kemampuan untuk memecahkan suatu masalah matematika menggunakan 

cara yang berbeda dari prosedur yang diberikan oleh guru. Sriraman sebagaimana 

dikutip oleh Fatah, et al. (2016) menyebutkan definisi berpikir kreatif matematis 

sebagai kemampuan untuk membuat sesuatu yang orisinil yang secara signifikan 

memperluas pengetahuan dasar yang termasuk juga sintesis secara signifikan dan 

memperluas ide yang telah diketahui. Kemampuan berpikir kreatif dari peserta 

didik di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan melalui The Global 

Creativity Index 2015 yang menuliskan peringkat kreativitas negara-negara di dunia, 

dimana Indonesia menempati peringkat 115 dari 139 negara seperti yang 

diperlihatkan dalam Tabel 1.1 berikut. 
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Tabel 1.1 The Global Creativity Index 2015 

Rank Country Technology Talent Tolerance 
Global Creativity 

Index 

1 

2 

… 

115 

… 

138 

139 

Australia 

United States 

… 

Indonesia 

… 

Ghana 

Iraq 

7 

4 

… 

67 

… 

- 

110 

1 

3 

… 

108 

… 

116 

- 

4 

11 

… 

115 

… 

136 

130 

0.970 

0.950 

… 

0.202 

… 

0.073 

0.032 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif 

di Indonesia terutama peserta didiknya termasuk dalam kategori rendah. Hal ini 

diperkuat dengan adanya penilaian internasional terhadap program pendidikan 

yaitu Programme for International Student Assessment (PISA) dan Trends in 

International Mathematics and Science Study (TIMSS). Programme for 

International Student Assessment (PISA) mengkaji tentang kemampuan literasi 

peserta didik, yaitu kemampuan menulis dan membaca. Wang (2012) dalam 

penelitiannya tentang kaitan antara berpikir kreatif dengan kemampuan menulis dan 

membaca mengungkapkan bahwa terdapat hubungan positif antara berpikir kreatif 

dengan menulis dan membaca. Hal tersebut ditunjukkan terutama pada salah satu 

indikator berpikir kreatif yaitu elaborasi yang mendapatkan nilai signifikansi paling 

tinggi yaitu nilai F = 6,535. Hasil PISA juga didukung melalui Trends in 

International Mathematics and Science Study (TIMSS) yang mengkaji tentang 

kemampuan pemecahan masalah memiliki kaitan dengan kemampuan berpikir 

kreatif, karena dalam memecahkan permasalahan matematika diperlukan 

kemampuan berpikir kreatif agar pemecahan masalah dapat diselesaikan dengan 

berbagai cara yang unik dan beragam. Berdasarkan hasil PISA 2018, Indonesia 

menduduki peringkat 72 dari 78 negara dengan perolehan skor sebesar 379 untuk 

bidang matematika. Hal yang sama ditunjukkan melalui TIMSS 2015 dimana 

Indonesia menduduki peringkat 44 dari 49 negara dengan perolehan skor sebesar 

397 dan masih jauh dibawah rata-rata dalam TIMSS yaitu sebesar 500. 
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Berdasarkan hasil observasi pada penelitian pendahuluan di SMP Negeri 18 

Semarang pada 25 Oktober 2019, diperoleh bahwa kemampuan berpikir kreatif 

matematis peserta didik kelas VIII masih rendah. Observasi dilakukan melalui 

pengamatan terhadap kegiatan belajar peserta didik di kelas. Berdasarkan apa yang 

telah diamati, peserta didik kelas VIII masih berorientasi pada rumus-rumus yang 

sering digunakan dalam menyelesaikan suatu soal-soal matematika. Hal ini 

menunjukkan bahwa peserta didik belum dapat memberikan penyelesaian yang 

unik dan tidak lazim, dimana kedua hal tersebut merupakan ciri dari kemampuan 

berpikir kreatif dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Pada tanggal 25 

Oktober 2019, dilaksanakan wawancara kepada guru mata pelajaran matematika di 

SMP Negeri 18 Semarang. Berdasarkan hasil wawancara, dikatakan bahwa hampir 

50% peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi yang ditunjukkan dengan 

keaktifan peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung. Akan tetapi peserta 

didik masih kesulitan saat diberikan soal-soal kontekstual karena mereka hanya 

terbiasa mengerjakan soal-soal berdasarkan rumus yang diberikan. Saat proses 

pembelajaran guru juga lebih sering menggunakan model pembelajaran Direct 

Instruction walaupun terkadang menggunakan model Discovery Learning. Hal 

tersebut menyebabkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik belum dapat 

dikembangkan secara optimal. 

Pada saat melaksanakan tes kemampuan awal kemampuan berpikir kreatif 

matematis pada materi prasyarat Teorema Pythagoras yaitu materi luas daerah 

bangun datar dan bentuk akar sederhana yang dapat dilihat pada Lampiran 3, 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 47,56 yang masih cukup jauh dibawah kriteria 

ketuntasan minimal yaitu sebesar 67. Berdasarkan analisis kemampuan berpikir 

kreatif pada materi prasyarat, diketahui bahwa mayoritas peserta didik sudah 

mampu untuk menyelesaikan soal tes kemampuan awal yang diberikan, akan tetapi 

mereka masih belum mampu untuk menemukan cara lain dalam menyelesaikan soal. 

Hanya sebagian kecil dari peserta didik yang mampu menyelesaikan menggunakan 

lebih dari satu cara penyelesaian walaupun belum cukup sempurna. Dengan kata 

lain, peserta didik belum mampu memecahkan suatu permasalahan secara kreatif 
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sehingga menyebabkan kemampuan berpikir kreatif matematisnya masih tergolong 

rendah. 

Salah satu aspek yang mempengaruhi kreativitas peserta didik terutama 

dalam menyelesaikan permasalahan matematika adalah locus of control. Pada 

penelitiannya, Lather, et al. (2014) menyebutkan bahwa peserta didik dengan locus 

of control internal memiliki tingkat kreativitas yang tinggi, sedangkan peserta didik 

dengan locus of control eksternal memiliki tingkat kreativitas yang rendah. Rotter 

dalam Saragih (2011) mendefinisikan locus of control merupakan salah satu aspek 

kepribadian seseorang yang menunjukkan pada keyakinan mengenai suatu 

penyebab dari setiap peristiwa yang terjadi pada dirinya. Dengan demikian setiap 

kejadian mengakibatkan munculnya keyakinan seseorang bahwa dirinya mampu 

mengontrol peristiwa yang terjadi secara pribadi (locus of control internal) atau 

lingkunganlah yang mengontrol peristiwa yang terjadi pada dirinya (locus of 

control eksternal). Pengembangan locus of control secara umum berasal dari 

keluarga, budaya, dan pengalaman masa lalu. Mayoritas orang yang berasal dari 

keluarga yang fokus pada pendidikan (education), usaha (effort), dan tanggung 

jawab (responsibility) cenderung memiliki locus of control internal. Sebaliknya, 

mayoritas orang yang berasal dari keluarga dengan status sosio-ekonomi yang 

rendah dimana pengendalian hidupnya kurang memadai cenderung memiliki locus 

of control eksternal (Achadiyah & Laily, 2013: 13). 

Septiani (2016) dalam penelitiannya menjelaskan ciri-ciri dari locus of 

control internal dan locus of control eksternal. Peserta didik dengan locus of control 

internal memiliki ciri-ciri diantaranya: (1) merasa mampu mengatur setiap tindakan 

dan perbuatan serta lingkungannya, (2) rajin, (3) ulet, (4) mandiri dan tidak begitu 

saja terpengaruh terhadap datangnya stimulus dari luar, (5) bertanggung jawab pada 

kesalahan dan kegagalan, (6) efektif dalam menyelesaikan suatu tugas, dan (7) 

mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan dirinya. Peserta didik 

dengan locus of control eksternal memiliki ciri-ciri diantaranya: (1) merasa pasrah 

dan bersikap nyaman (comforming) dengan lingkungan, (2) kurang bertanggung 

jawab pada kesalahan yang dilakukan, (3) kurang percaya diri akan kemampuannya, 

dan (4) lebih cenderung untuk mengandalkan orang lain. 
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Dengan locus of control yang berbeda pada masing-masing peserta didik, hal 

ini menunjukkan bahwa tingkat kreativitas peserta didik juga berbeda-beda. 

Walaupun ada beberapa peserta didik yang memiliki tingkat kreativitas tinggi, 

tetapi mayoritas dari mereka masih memiliki tingkat kreativitas yang rendah dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan matematika. Saat proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru di SMP Negeri 18 Semarang, model pembelajaran yang 

digunakan adalah model Discovery Learning atau Direct Instruction, kedua model 

tersebut sama-sama memiliki kelebihan seperti yang dijelaskan oleh Sidik & 

Winata (2016) yaitu: (1) memudahkan guru mengontrol konten pembelajaran agar 

dapat memantau sejauh mana penguasaan materi peserta didik, (2) lebih efektif 

terutama saat materi yang akan disampaikan cukup kompleks tetapi waktu yang ada 

tidaklah mencukupi, dan (3) dapat digunakan dalam kelas dengan banyaknya 

peserta didik yang tinggi. Tetapi model Direct Instruction memiliki beberapa 

kelemahan seperti: (1) tidak dapat digunakan pada kelas dengan peserta didik 

dengan kemampuan yang berbeda-beda, (2) hanya menekankan komunikasi satu 

arah dan teacher-oriented, dan (3) pengetahuan peserta didik terbatas hanya sesuai 

apa yang disampaikan oleh guru. 

Menurut Dewi & Masrukan (2018) salah satu cara agar kemampuan berpikir 

kreatif dapat dikembangkan adalah dengan pemberian soal-soal open ended 

maupun pemberian masalah dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif diperlukan sarana agar kemampuan 

berpikir kreatif dapat berkembang baik (Arifin, et al., 2019: 377). Sarana yang 

diterapkan adalah melalui model pembelajaran dan model yang digunakan adalah 

model Means-Ends Analysis, dimana means diartikan sebagai banyaknya cara, ends 

diartikan sebagai tujuan, dan analysis diartikan sebagai analisis atau menyelidiki 

secara sistematis. Menurut Sakinah, et al. (2018), model pembelajaran ini dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir reflektif, kritis, logis, sistematis, dan kreatif 

pada peserta didik. Selain itu, peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya 

dalam memecahkan suatu permasalahan matematika melalui analisis secara 

mendalam untuk menentukan solusi dengan cara mereka sendiri. Lestari, et al. 

(2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa model pembelajaran Means-Ends 
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Analysis efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, karena model 

tersebut menekankan keaktifan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Menurut Suyatno (2009), sintaks dari model Means-Ends Analysis yaitu: (1) 

menyajikan materi dengan pendekatan pemecahan masalah berbasis heuristik, (2) 

elaborasi menjadi sub-sub masalah yang lebih sederhana, (3) identifikasi perbedaan, 

(4) susun sub-sub masalah sehingga terjadi konektivitas, dan (5) memilih strategi 

solusi. Model pembelajaran Means-Ends Analysis menuntut peserta didik untuk 

memecahkan suatu permasalahan secara bertahap, yaitu dari permasalahan yang 

diberikan akan dibagi menjadi sub-sub masalah yang kemudian diselesaikan satu 

per satu sehingga tidak membebani peserta didik (Magdalena & Surya, 2018: 1167). 

Saat pemberian permasalahan melalui model Means-Ends Analysis, banyak 

peserta didik yang memiliki ide penyelesaian masalah tersebut. Tetapi mereka tidak 

berani untuk mengungkapkan pendapatnya karena kurang mendapat kesempatan 

untuk berpendapat. Hal ini dapat menghambat tujuan dari pembelajaran dan 

perkembangan kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik kurang optimal. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang dapat memberikan ruang bagi 

peserta didik untuk berpendapat. Pendekatan yang memungkinkan peserta didik 

untuk saling mencurahkan pendapat adalah pendekatan Brainstorming. 

Pendekatan Brainstorming merupakan teknik diskusi yang diterapkan dalam 

kelompok untuk mengumpulkan ide, pendapat, informasi, pengetahuan, atau 

pengalaman dari semua peserta didik sebagai jawaban alternatif terhadap masalah 

yang diberikan sebagai solusi pemecahan masalah (Cahyaningrum, et al., 2017: 

298). Menurut Al-khatib (2012), Brainstorming merupakan salah satu strategi 

penting dalam merangsang kreativitas dan pemecahan masalah dalam pendidikan, 

ekonomi, industri, dan politik. Melalui pendekatan ini diharapkan peserta didik 

dapat menuangkan berbagai ide-ide atas permasalahan matematika yang diberikan. 

Dengan demikian ajang curah pendapat antar peserta didik dapat terlaksana dengan 

baik dan semakin menumbuhkan kreativitas dalam menemukan solusi 

permasalahan. Hal ini bersesuaian dengan penelitian Al-khatib (2012) tentang 

pengaruh pendekatan Brainstorming terhadap kemampuan berpikir kreatif yang 
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menunjukkan bahwa pendekatan Brainstorming dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif secara signifikan. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan 

judul “Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Peserta Didik Ditinjau dari 

Locus Of Control  pada Model Pembelajaran Means-Ends Analysis 

Menggunakan Pendekatan Brainstorming”. 

1.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah menganalisis kemampuan berpikir kreatif 

matematis peserta didik ditinjau dari Locus of Control menurut Rotter (1996) yaitu 

Locus of Control Internal dan Locus of Control Eksternal. Analisis ini dilakukan 

melalui model pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan 

Brainstorming pada peserta didik kelas VIII SMP Negeri 18 Semarang. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah yang 

akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah model pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan 

Brainstorming efektif meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis 

peserta didik kelas VIII SMP Negeri 18 Semarang ? 

2. Bagaimana deskripsi kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

kelas VIII SMP Negeri 18 Semarang apabila ditinjau dari Locus of Control ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui keefektifan model pembelajaran Means-Ends Analysis 

menggunakan pendekatan Brainstorming terhadap kemampuan berpikir 

kreatif matematis peserta didik kelas VIII SMP Negeri 18 Semarang. 

2. Mengetahui deskripsi kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

kelas VIII SMP Negeri 18 Semarang apabila ditinjau dari Locus of Control. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut. 

1.5.1 Bagi Peneliti 

a. Menambah pengetahuan dalam menganalisis kemampuan berpikir kreatif 

matematis peserta didik melalui model pembelajaran Means-Ends Analysis. 

b. Menambah pengetahuan dalam menganalisis locus of control peserta didik 

sehingga dapat menjadi bekal saat mengajar kelak. 

c. Menambah pengalaman dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah 

dan meningkatkan keterampilan mengajar sebagai bekal dalam 

mengembangkan pembelajaran yang lebih baik. 

1.5.2 Bagi Peserta Didik 

a. Menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif matematis sebagai bekal 

menghadapi industri 4.0 dan perkembangan abad 21. 

b. Meningkatkan keaktifan peserta didik untuk mengungkapkan pendapat dalam 

proses pembelajaran. 

1.5.3 Bagi Pendidik 

a. Dapat menjadi referensi model pembelajaran yang dapat digunakan di dalam 

kelas terutama dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif 

matematis. 

b. Memperoleh pengetahuan mengenai pendekatan Brainstorming yang dapat 

meningkatkan keaktifan peserta didik dalam mengungkapkan pendapat. 

c. Memperoleh informasi mengenai locus of control yang dapat mempengaruhi 

tingkat kreativitas peserta didik. 

1.5.4 Bagi Sekolah 

a. Dapat memberikan informasi mengenai kemampuan berpikir kreatif 

matematis dengan memperhatikan locus of control sehingga dapat menjadi 

bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan matematika di 

sekolah. 
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1.6 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah ini sangat diperlukan untuk memberikan pengertian yang 

sama sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda pada pembaca. Adapun 

penegasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.6.1 Efektif 

Model pembelajaran Means-Ends Analysis dengan pendekatan brainstroming 

efektif terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik kelas VIII 

SMP Negeri 18 Semarang apabila memenuhi kriteria berikut. 

1. Kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik kelas VIII SMP Negeri 

18 Semarang dengan model pembelajaran Means-Ends Analysis 

menggunakan pendekatan brainstroming mencapai ketuntasan klasikal. 

2. Rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik kelas VIII 

SMP Negeri 18 Semarang dengan model pembelajaran Means-Ends Analysis 

menggunakan pendekatan brainstroming lebih baik dari rata-rata kemampuan 

berpikir kreatif matematis peserta didik dengan model pembelajaran Direct 

Instruction. 

3. Proporsi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar dengan model 

pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan brainstroming 

lebih dari proporsi peserta didik dengan model pembelajaran Direct 

Instruction. 

1.6.2 Kriteria Ketuntasan Minimal 

Pada penelitian ini, KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) merupakan 

ketuntasan belajar peserta didik dalam proses pembelajaran yang telah berlangsung. 

Menurut pendapat Mardapi, et al. (2015), indikator peserta didik telah menguasai 

kurikulum dapat dilihat dari kemampuan hasil belajarnya sudah mencapai KKM 

yang telah ditetapkan, bahkan sebaiknya melampaui KKM. KKM yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah untuk ketuntasan individu sebesar 67 dan ketuntasan 

klasikal sebesar 75%. 
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1.6.3 Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Berpikir kreatif merupakan cara berpikir dari seseorang untuk menemukan 

hubungan-hubungan baru sehingga diperoleh jawaban terhadap pemecahan 

masalah dengan mempertimbangkan informasi baru serta ide yang tidak biasa 

(Nugroho, 2016: 4). Menurut Munandar (2009), kemampuan berpikir kreatif 

meliputi empat indikator antara lain: (1) berpikir lancar (fluency), (2) berpikir luwes 

(flexibility), (3) berpikir orisinal (originality), dan (4) berpikir elaborasi 

(elaboration) atau keterperincian dalam mengembangkan gagasan. Pada penelitian 

ini yang dimaksud kemampuan berpikir kreatif matematis adalah kemampuan 

peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan matematika melalui ide-ide baru 

sehingga dapat diselesaikan dengan cara penyelesaian yang tidak biasa. Indikator 

kemampuan berpikir kreatif matematis dalam penelitian ini adalah berpikir lancar 

(fluency), berpikir luwes (flexibility), berpikir orisinal (originality), dan berpikir 

terperinci (elaboration). 

1.6.4 Locus of Control 

Menurut pendapat Achadiyah & Laily (2013), locus of control menunjukkan 

tingkat kepercayaan individu bahwa dirinya dapat mengendalikan peristiwa-

peristiwa yang mempengaruhi dirinya. Rotter (1996) membagi locus of control 

menjadi dua bagian yaitu: (1) locus of control internal yang meyakini bahwa 

peristiwa yang terjadi disebabkan oleh dirinya dan merasa dirinya yang memegang 

kendali atas peristiwa yang terjadi, dan (2) locus of control eksternal yang meyakini 

bahwa peristiwa yang terjadi disebabkan oleh lingkungan dan merasa bahwa 

dirinya tidak memegang kendali atas peristiwa yang terjadi. Pada penelitian ini 

yang dimaksud locus of control adalah keyakinan peserta didik terhadap penyebab 

atas kejadian-kejadian yang terjadi pada dirinya. Peserta didik dikelompokkan ke 

dalam 2 jenis yaitu locus of control internal dan locus of control eksternal. 

1.6.5 Model Pembelajaran Means-Ends Analysis 

Model pembelajaran Means-Ends Analysis merupakan model pembelajaran 

melalui penyajian masalah secara heuristik. Saat proses menyelesaikan masalah, 

suatu masalah dibagi menjadi beberapa sub masalah dimana sebelumnya peserta 

didik harus memahami current state (pernyataan awal) dan goal state (tujuan). 
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Setelah  itu, peserta didik mengumpulkan informasi untuk membentuk sub goal 

(sub tujuan) dan memilih operator untuk memecahkan sub masalah sehingga sub 

tujuan tercapai (Palupi, et al., 2016: 119). Sintaks pembelajaran Means-Ends 

Analysis dalam penelitian ini adalah: (1) menyajikan masalah berbasis heuristik, (2) 

elaborasi menjadi sub-sub masalah sederhana, (3) identifikasi perbedaan, (4) 

menyusun sub-sub masalah sehingga terjadi konektivitas, dan (5) memilih strategi 

solusi. 

1.6.6 Model Pembelajaran Direct Instruction 

Model pembelajaran Direct Instruction merupakan model pembelajaran 

langsung yang mana guru memberikan materi secara langsung dan pembelajaran 

sepenuhnya dikontrol oleh guru. Sintaks model pembelajaran direct instruction 

adalah: (1) orientasi, (2) presentasi, (3) praktik terstruktur, (4) praktik dibawah 

bimbingan guru, dan (5) praktik mandiri. 

1.6.7 Pendekatan Brainstorming 

Menurut Cahyaningrum (2018) pendekatan Brainstorming merupakan teknik 

diskusi yang diterapkan dalam kelompok untuk mengumpulkan ide, pendapat, 

informasi, pengetahuan, atau pengalaman dari semua peserta didik sebagai jawaban 

alternatif terhadap masalah yang diberikan sebagai solusi pemecahan masalah. Pada 

penelitian ini, pendekatan Brainstorming terintegrasi dalam sintaks model 

pembelajaran Means-Ends Analysis untuk memberikan kesempatan kepada peserta 

didik supaya dapat saling berpendapat sebanyak-banyaknya. 

1.6.8 Materi Pembelajaran 

Pada penelitian ini, materi pembelajaran yang akan digunakan adalah 

Teorema Pythagoras terutama dalam penerapannya pada kehidupan sehari-hari. 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Skripsi ini secara umum terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi, 

dan bagian akhir sebagai berikut. 

1.7.1 Bagian Awal 

Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, motto dan 

persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan 

daftar lampiran. 
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1.7.2 Bagian Isi 

Pada bagian isi terdiri dari bagian-bagian inti sebagai berikut. 

1. BAB I (Pendahuluan) 

Pada bab ini meliputi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

2. BAB II (Tinjauan Pustaka) 

Pada bab ini meliputi landasan teori, hubungan antar variabel, kajian 

penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. 

3. BAB III (Metode Penelitian) 

Pada bab ini meliputi jenis penelitian, desain penelitian, ruang lingkup 

penelitian, metode penelitian, prosedur penelitian, metode pengumpulan data, 

instrumen penelitian, analisis instrumen penelitian, dan metode analisis data. 

4. BAB IV (Hasil dan Pembahasan) 

Pada bab ini meliputi hasil penelitian dan pembahasan. 

5. BAB V (Penutup) 

Pada bab ini meliputi simpulan dan saran. 

1.7.3 Bagian Akhir 

Pada bagian akhir terdiri dari referensi dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Berpikir merupakan salah satu cara yang digunakan setiap manusia untuk 

melakukan setiap aktivitas yang dilakukannya. Menurut Nugroho (2016), berpikir 

adalah usaha manusia secara mental dengan melibatkan kerja otak dalam rangka 

memahami peristiwa yang dialami maupun mencari solusi dari masalah yang 

dihadapi, menyampaikan ide-ide, menanggapi suatu hal, mengajukan suatu 

pertanyaan, maupun melakukan hal-hal yang tidak disengaja seperti melamun dan 

bermimpi. Pada dunia pendidikan, peserta didik melakukan proses berpikir untuk 

memecahkan masalah yang diberikan oleh guru saat kegiatan belajar mengajar. 

Ketika menyelesaikan suatu permasalahan matematika, peserta didik dituntut untuk 

dapat menggunakan kreativitasnya dalam berpikir agar menemukan solusi yang 

ideal. 

Munandar (2009) mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan untuk 

membuat sesuatu secara unik, memberikan ide-ide baru dalam memecahkan 

masalah, dan menemukan keterkaitan antar konsep atau unsur-unsur yang telah 

dipelajari sebelumnya. Pada ranah berpikir, kreativitas dapat disebut sebagai 

berpikir kreatif. Nugroho (2016) mendefinisikan berpikir kreatif sebagai cara 

berpikir seseorang dalam menemukan kaitan antar konsep untuk menemukan 

jawaban baru atas pemecahan masalah yang dilakukan dengan aktivitas mental dan 

ide-ide yang tidak biasa. 

Munandar (2009) menyebutkan 10 ciri-ciri pribadi kreatif berdasarkan 

kelompok pakar psikologi yaitu: (1) imajinatif, (2) memiliki prakarsa, (3) memiliki 

minat luas, (4) berpikir mandiri, (5) melit (rasa ingin tahu tinggi), (6) senang 

berpetualang, (7) penuh energi, (8) percaya diri, (9) berani mengambil resiko, dan 

(10) berani dalam pendirian dan keyakinan. Berdasarkan ciri-ciri pribadi kreatif 

tersebut, dapat menentukan kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Untuk 
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mengetahui kemampuan berpikir kreatif peserta didik, digunakan indikator berpikir 

kreatif menurut Munandar (2009) seperti berikut. 

Tabel 2.1 Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif 

Indikator Deskripsi 

Berpikir lancar 

(fluency) 

Peserta didik mampu menghasilkan banyak gagasan/jawaban 

yang relevan dan arus pemikiran peserta didik lancar. 

Berpikir luwes 

(flexibility) 

Peserta didik mampu menghasilkan gagasan-gagasan yang 

seragam, mampu mengubah cara atau pendekatan, dan arah 

pemikiran yang berbeda-beda. 

Berpikir orisinal 

(originality) 

Peserta didik mampu memberikan jawaban yang tidak lazim, 

lain dari yang lain, dan jarang diberikan kebanyakan orang. 

Berpikir 

terperinci 

(elaboration) 

Peserta didik mampu mengembangkan, menambah, 

memperkaya suatu gagasan, memperinci detail-detail, dan 

memperluas suatu gagasan. 

 

Berkaitan dengan indikator kemampuan berpikir kreatif yang dijelaskan oleh 

Munandar, Arifah & Asikin (2018) juga mendeskripsikan indikator kemampuan 

berpikir kreatif sebagai berikut. 

(1) Kelancaran (Fluency) 

a. Mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui dan ditanyakan pada soal. 

b. Menghasilkan ide penyelesaian secara relevan. 

c. Menyelesaikan permasalahan secara tepat. 

(2) Fleksibilitas (Flexibility) 

a. Menerapkan penyelesaian menggunakan rumus yang tepat. 

b. Menyajikan penyelesaian menggunakan cara yang bervariasi. 

(3) Originalitas (Originality) 

a. Menyelesaikan soal menggunakan langkah-langkah yang berbeda. 

b. Menyelesaikan soal dengan caranya sendiri. 

(4) Elaborasi (Elaboration) 

a. Memberikan gagasan secara terperinci dalam menyelesaikan masalah. 

b. Menyimpulkan hasil akhir penyelesaian. 
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Berdasarkan indikator kemampuan berpikir kreatif yaitu fluency, flexibility, 

originality, dan elaboration maka diperlukan pengkategorian kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik agar dapat terklasifikasikan dengan jelas. Sehubungan dengan 

tingkat kreativitas setiap orang yang berbeda-beda, maka setiap peserta didik juga 

memiliki tingkatan berpikir kreatif yang berbeda pula terutama dalam memecahkan 

masalah matematika. Seperti yang diungkapkan oleh Siswono (2011) yang 

mengelompokkan tingkatan berpikir kreatif peserta didik menjadi 5 kelompok 

sebagai berikut. 

Tabel 2.2 Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif 

Tingkat 
 

Karakteristik 

Tingkat 4 

(Sangat 

Kreatif) 

Peserta didik dapat memecahkan masalah dengan lebih dari 1 

penyelesaian dan dapat menunjukkan cara lain dalam 

penyelesaiannya. Satu penyelesaian merupakan cara yang baru 

(originality). Peserta didik cenderung mengatakan bahwa menyusun 

masalah lebih sulit dari memecahkan masalah, karena harus memiliki 

beberapa cara untuk menemukan penyelesaian. Peserta didik juga 

mengatakan bahwa mencari cara penyelesaian lebih sulit dari 

mencari penyelesaian lain. 

Tingkat 3 

(Kreatif) 

Peserta didik dapat memecahkan masalah dengan lebih dari 1 

penyelesaian, tetapi tidak dapat menunjukkan cara lain dalam 

penyelesaiannya. Satu penyelesaian merupakan cara yang baru 

(originality). Atau karakteristik lain, peserta didik dapat 

menunjukkan cara lain dalam penyelesaiannya, tetapi tidak dapat 

membuat penyelesaian yang baru (originality). Peserta didik 

cenderung mengatakan bahwa menyusun masalah lebih sulit dari 

memecahkan masalah. Peserta didik juga mengatakan bahwa 

mencari cara penyelesaian lebih sulit dari mencari penyelesaian lain. 

Tingkat 2 

(Cukup 

Kreatif) 

Peserta didik dapat memecahkan masalah dengan satu penyelesaian 

yang baru (originality) walaupun tidak sepenuhnya lancar (fluency) 

atau tidak lentur (flexibility). Atau peserta didik dapat menunjukkan 

cara lain dalam penyelesaiannya walaupun tidak baru (originality) 

atau tidak lancar (fluency). Atau karakteristik lain, peserta didik juga 

dapat menunjukkan cara penyelesaian baru (originality) tanpa 

kelancaran (fluency) dan kelenturan (flexibility). Peserta didik 

cenderung mengatakan bahwa menyusun masalah lebih sulit dari 

memecahkan masalah. Peserta didik cenderung memahami 
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cara/strategi yang berbeda untuk memecahkan masalah sebagai 

formula lain dengan representasi yang berbeda. 

Tingkat 1 

(Kurang 

Kreatif) 

Peserta didik dapat memecahkan masalah dengan lebih dari 1 

penyelesaian, tetapi tidak dapat menunjukkan cara lain dalam 

penyelesaiannya. Penyelesaian tidak sepenuhnya baru (originality), 

dan masalah yang dibuat hanya kelancaran (fluency) tanpa kebaruan 

(originality) dan kelenturan (flexibility). Peserta didik cenderung 

mengatakan bahwa menyusun masalah lebih sulit dari memecahkan 

masalah, karena itu tergantung pada kompleksnya masalah. Peserta 

didik cenderung memahami cara/strategi yang berbeda untuk 

memecahkan masalah sebagai formula lain, meskipun itu sama. 

Tingkat 0 

(Tidak 

Kreatif) 

Peserta didik tidak dapat memecahkan masalah dengan lebih dari 1 

penyelesaian dan tidak dapat menujukkan cara lain dalam 

penyelesaiannya. Penyelesaian tidak sepenuhnya baru (originality), 

lancar (fluency), dan lentur (flexibility). Kesalahannya disebabkan 

dari lemahnya pemahaman atas keterkaitan konsep. Peserta didik 

cenderung mengatakan bahwa menyusun masalah lebih mudah dari 

memecahkan masalah, karena peserta didik mengetahui 

penyelesaiannya. Peserta didik cenderung memahami cara/strategi 

yang berbeda untuk memecahkan masalah sebagai formula lain 

dengan representasi yang berbeda. 
 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud 

kemampuan berpikir kreatif matematis dalam penelitian ini adalah kemampuan 

peserta didik dalam mengaitkan antar konsep untuk menemukan bermacam-macam 

kemungkinan penyelesaian dari suatu permasalahan matematika melalui ide-ide 

yang tidak biasa. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik diambil berdasarkan indikator menurut 

Munandar (2009) sebagai berikut. 
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Tabel 2.3 Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Indikator Deskripsi 

Berpikir lancar 

(fluency) 

Peserta didik mampu memberikan penyelesaian dengan 

relevan dan tepat dengan jawaban yang diminta. 

Berpikir luwes 

(flexibility) 

Peserta didik mampu memberikan penyelesaian dengan 

berbagai strategi penyelesaian dan memiliki arah gagasan 

yang berbeda. 

Berpikir orisinal 

(originality) 

Peserta didik mampu memberikan jawaban yang tidak lazim, 

lain dari yang lain, dan jarang diberikan kebanyakan orang. 

Berpikir 

terperinci 

(elaboration) 

Peserta didik mampu mengembangkan, menambah, 

memperkaya suatu gagasan, memperinci detail-detail, dan 

menyimpulkan hasil akhir penyelesaian. 
 

 

2.1.2 Locus of Control 

Locus of control pertama kali diperkenalkan oleh Julian B. Rotter pada tahun 

1966. Rotter sebagaimana dikutip oleh Saragih (2011) mendefinisikan locus of 

control sebagai aspek kepribadian seseorang yang menunjukkan pada keyakinan 

mengenai suatu penyebab dari setiap peristiwa yang terjadi pada dirinya. Sejalan 

dengan Rotter, Achadiyah & Laily (2013) berpendapat bahwa locus of control 

menunjukkan tingkat kepercayaan individu bahwa dirinya dapat mengendalikan 

peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi dirinya. Jadi locus of control dalam setiap 

individu menunjukkan seberapa besar keyakinannya terhadap penyebab dari 

peristiwa yang terjadi, serta apakah dirinya dapat mengendalikan peristiwa yang 

mempengaruhinya. Oleh karena itu, Septiani (2016) menyebutkan bahwa locus of 

control menunjukkan keterkaitan antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat 

atau hasil yang diterima. Kormanik & Rocco (2009) menyebutkan bahwa locus of 

control dapat berubah sesuai dengan perubahan penguatan yang diperoleh maupun 

berdasarkan perubahan pada tiap-tiap individu. Sejalan dengan Kormanik & Rocco, 

Sumijah (2015) mengungkapkan bahwa Locus of Control cenderung berubah ke 

arah eksternal dibandingkan internal pada saat remaja dan dewasa. Hal ini 

menunjukkan bahwa Locus of Control dapat berubah dari internal ke eskternal 

sesuai dengan perkembangan usianya dalam jangka waktu yang lama. 
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Untuk mengetahui locus of control peserta didik, dapat dilihat dari 3 dimensi 

seperti yang dijelaskan oleh Levenson sebagaimana dikutip oleh Azwar (2019) 

yaitu: 

(1) Internal Locus of Control 

Merupakan keyakinan seseorang bahwa peristiwa dalam hidupnya ditentukan 

terutama oleh kemampuannya sendiri. 

(2) Powerful Other 

Merupakan keyakinan seseorang bahwa peristiwa dalam hidupnya ditentukan 

terutama oleh orang lain. 

(3) Chance 

Merupakan keyakinan seseorang bahwa peristiwa dalam hidupnya ditentukan 

terutama oleh nasib dan keberuntungan. 

3 Dimensi tersebut merupakan pengembangan dari I-E Scale yang dicetuskan 

oleh Rotter, dimana Levenson membagi locus of control eksternal menjadi 2 

dimensi yaitu Powerful Other dan Chance. Hal ini didukung oleh Azwar (2019) 

yang menyimpulkan bahwa dimensi Internal Locus of Control merupakan Locus of 

Control Internal, sedangkan Powerful Other dan Chance merupakan Locus of 

Control Eskternal. Selain itu, Achadiyah & Laily (2013) juga memberikan beberapa 

ciri-ciri dari Locus of Control yaitu sebagai berikut. 

(1) Percaya diri 

(2) Optimisme 

(3) Pengalaman hidup 

(4) Kerja keras 

(5) Kepercayaan terhadap nasib 

(6) Rasionalitas 

2.1.2.1 Locus of Control Internal 

Locus of control internal adalah derajat keyakinan seseorang bahwa dirinya 

mampu untuk mengendalikan peristiwa yang terjadi pada dirinya (Saragih, 2011: 

110). Achadiyah & Laily (2013) juga berpendapat bahwa seseorang yang memiliki 

locus of control internal tinggi percaya bahwa peristiwa yang terjadi dipengaruhi 

oleh perilaku serta tingkah lakunya sendiri. Ciri-ciri yang muncul pada seseorang 
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dengan locus of control internal seperti yang diungkapkan oleh Septiani (2016) 

antara lain: (1) merasa mampu mengendalikan perbuatan dan lingkungannya, (2) 

rajin, (3) ulet, (4) mandiri dan tidak mudah terpengaruh atas stimulus dari luar, (5) 

memiliki rasa tanggung jawab atas perbuatannya, (6) efektif dalam menyelesaikan 

tugas, dan (7) percaya pada kemampuan dirinya. Mayoritas orang yang berasal dari 

keluarga yang fokus pada pendidikan (education), usaha (effort), dan tanggung 

jawab (responsibility) cenderung memiliki locus of control internal (Achadiyah & 

Laily, 2013: 13). 

Wujud karakter dari peserta didik yang memiliki locus of control internal 

adalah motivasi berprestasi tinggi dan independent. Oleh karena itu mereka akan 

cenderung berorientasi pada prestasi dan membuat rencana jangka panjang terhadap 

segala sesuatu. Hal tersebut mengakibatkan peserta didik dengan locus of control 

internal akan selalu mengevaluasi hasil kinerjanya sehingga dapat dijadikan 

landasan dalam bertindak selanjutnya (Septiani, 2016: 125). Saragih (2011) 

menyebutkan bahwa peserta didik yang memiliki locus of control internal 

cenderung memiliki sifat yang aktif dalam mencari informasi, mengolah informasi, 

memanfaatkan informasi, dan memiliki motivasi intrinsik untuk dapat berprestasi, 

serta memiliki tingkat percaya diri yang tinggi. Peserta didik dengan locus of 

control internal percaya bahwa pengalaman yang diperolehnya dikendalikan oleh 

usaha dan kemampuan mereka sendiri. Dapat diberikan contoh bahwa peserta didik 

yang memiliki locus of control internal dalam melakukan pembelajaran lebih 

cenderung berkata, “jika saya belajar dengan giat, maka nilai yang saya peroleh 

akan menjadi lebih tinggi daripada saya tidak belajar” dimana hal tersebut 

menunjukkan bahwa motivasi berprestasi peserta didik tinggi. 

2.1.2.2  Locus of Control Eksternal 

Locus of control eksternal adalah derajat keyakinan seseorang bahwa yang 

mengendalikan peristiwa yang terjadi pada dirinya adalah pengaruh lingkungan 

(Saragih, 2011: 110). Ciri-ciri yang muncul pada locus of control eksternal menurut 

Septiani (2016) yaitu: (1) lebih pasrah dan merasa nyaman dengan lingkungan, (2) 

merasa bahwa perbuatan kecil dapat mempengaruhi kejadian yang akan datang, (3) 

kurang bertanggung jawab, (4) kurang percaya diri, dan (5) cenderung 
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mengandalkan orang lain. Mayoritas orang yang berasal dari keluarga dengan status 

sosioekonomi yang rendah dimana pengendalian hidupnya kurang memadai 

cenderung memiliki locus of control eksternal (Achadiyah & Laily, 2013: 13). 

Wujud karakter dari peserta didik yang memiliki locus of control eksternal 

cenderung menganggap kegagalan sebagai sesuatu yang kurang berarti. Karena 

mereka lebih percaya bahwa keberhasilan diperoleh melalui nasib atau 

keberuntungan. Oleh karena itu peserta didik dengan locus of control eksternal 

lebih sering berharap tanpa melakukan evaluasi terhadap kinerjanya (Septiani, 

2016: 125).  Saragih (2011) menyebutkan bahwa peserta didik yang memiliki locus 

of control eksternal cenderung lebih pasif dikarenakan mereka percaya bahwa 

peristiwa yang terjadi disebabkan oleh lingkungan dan memiliki masalah akan 

keberuntungan sehingga terlalu percaya terhadap nasib. Saat pembelajaran, peserta 

didik yang memiliki locus of control eksternal cenderung berkata, “bagaimanapun 

kerasnya saya belajar, karena guru saya tidak menyukai saya maka saya tidak akan 

pernah mendapat nilai yang tinggi” dimana hal ini menunjukkan bahwa peserta 

didik menganggap kegagalan sebagai sesuatu yang kurang berarti dan meyakini 

bahwa hasil yang diperoleh hanya karena nasib yang kurang beruntung. Oleh 

karena itu, peserta didik tidak pernah mau untuk belajar dari pengalamannya 

sehingga akan sulit untuk mengembangkan kemampuannya. 

Perbedaan dari locus of control internal dan locus of control eksternal dapat 

dilihat dari Tabel 2.4 berikut. 
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Tabel 2.4 Perbedaan Locus of Control Internal dan Eksternal 

Locus of Control Internal Locus of Control Eksternal 

1. Percaya bahwa peristiwa yang 

terjadi pada dirinya dipengaruhi 

oleh dirinya sendiri. 

1. Percaya bahwa peristiwa yang 

terjadi pada dirinya dipengaruhi 

oleh lingkungan. 

2. Percaya bahwa dirinya mampu 

mengendalikan peristiwa yang 

terjadi. 

2. Percaya bahwa dirinya tidak 

mampu mengendalikan peristiwa 

yang terjadi. 

3. Rajin, mandiri, dan tidak mudah 

menyerah. 

3. Lebih pasrah dan merasa nyaman 

dengan lingkungan. 

4. Merasa bertanggung jawab atas 

perbuatannya. 

4. Kurang bertanggung jawab atas 

perbuatannya. 

5. Percaya pada kemampuan dirinya. 5. Lebih mengandalkan orang lain. 

6. Percaya bahwa pengalaman yang 

diperoleh merupakan hasil usaha 

dan kemampuannya. 

6. Percaya bahwa pengalaman yang 

diperoleh bergantung pada nasib 

dan keberuntungan. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa locus of control 

dalam penelitian ini adalah tingkat keyakinan peserta didik terhadap penyebab dari 

peristiwa yang terjadi pada dirinya, serta apakah dirinya dapat mengendalikan 

peristiwa yang mempengaruhinya. Untuk mengukur locus of control digunakan IPC 

Scale yang dikembangkan oleh Levenson dengan memperhatikan indikator-

indikator sebagai berikut: (1) Internal Locus of Control, (2) Powerful Other, dan 

(3) Chance. 

2.1.3 Model Pembelajaran Means-Ends Analysis 

Model pembelajaran Means-Ends Analysis pertama kali diperkenalkan oleh 

Simon dan Newell. Model pembelajaran Means-Ends Analysis terdiri dari 3 unsur 

kata yaitu Means yang berarti banyaknya cara, Ends yang berarti tujuan, dan 

Analysis yang berarti analisis secara sistematis. Menurut Simon & Newell (1971), 

model Means-Ends Analysis  Sahrudin (2016) mendefinisikan model pembelajaran 

Means-Ends Analysis sebagai pengembangan pemecahan masalah dengan 

berlandaskan strategi yang membantu peserta didik dalam menemukan cara 

penyelesaian masalah dengan memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih 

sederhana. Menurut Palupi, et al. (2016), model pembelajaran Means-Ends 

Analysis mengajarkan peserta didik menyelesaikan masalah dengan memecah 
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menjadi sub-sub masalah dimana sebelum itu, peserta didik harus memahami 

masalah yang dihadapi serta tujuan yang akan dicapai. Setelah itu, peserta didik 

menyelesaikan sub masalah hingga sub tujuan tercapai dan pada akhirnya tujuan 

utama dapat tercapai. Hingga pada akhirnya peserta didik juga harus memeriksa 

langkah penyelesaian sebelum ia membuat kesimpulan atas penyelesaian masalah 

yang diberikan. 

Sahrudin (2016) berpendapat bahwa Means-Ends Analysis memisahkan 

permasalahan yang diketahui (problem state) dan tujuan yang akan dicapai (goal 

state), kemudian mencari cara untuk mengurangi perbedaan antara permasalahan 

dan tujuan. Untuk mencapai goal state diperlukan beberapa tahap yaitu: 

(1) Mengidentifikasi perbedaan antara kondisi sekarang (current state) dan 

tujuan (goal state). 

(2) Menyusun sub tujuan untuk mengurangi perbedaan antara permasalahan dan 

tujuan. 

(3) Memilih langkah penyelesaian dan pengaplikasian yang tepat supaya sub 

tujuan dapat tercapai dengan baik. 

(4) Dari sub tujuan itu akan diperoleh beberapa kesimpulan yang dapat 

dihubungkan sehingga menjadi tujuan akhir (goal state). 

Berdasarkan langkah-langkah tersebut dapat disusun suatu sintaks model 

pembelajaran Means-Ends Analysis. Menurut Magdalena & Surya (2018) sintaks 

dari model pembelajaran Means-Ends Analysis adalah: 

(1) Penyajian masalah secara heuristik yang dilakukan oleh guru. 

(2) Pemberian tujuan pembelajaran dan motivasi agar peserta didik terlibat secara 

aktif dalam proses pembelajaran. 

(3) Mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar. 

(4) Membentuk beberapa kelompok secara heterogen untuk diskusi. 

(5) Menyusun sub-sub masalah secara lebih sederhana. 

(6) Melakukan analisis (analyze) cara-cara (means) untuk mencapai tujuan. 

(7) Memilih strategi yang tepat dalam memecahkan masalah. 

(8) Melakukan refleksi dan evaluasi hasil diskusi. 

(9) Menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 
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Suyatno (2009) memberikan sintaks dari model pembelajaran Means-Ends 

Analysis secara lebih ringkas yaitu: (1) penyajian masalah secara heuristik, (2) 

memecah (elaborasi) masalah menjadi sub masalah yang lebih sederhana, (3) 

mengidentifikasi perbedaan, (4) menyusun sub masalah, dan (5) memilih strategi 

penyelesaian. 

Pada penerapannya, model pembelajaran Means-Ends Analysis memiliki 

beberapa keunggulan dan kelemahan. Keunggulan model pembelajaran Means-

Ends Analysis antara lain: 

(1) Peserta didik mampu berpikir kreatif dan cermat terhadap permasalahan yang 

diberikan. 

(2) Peserta didik menjadi lebih aktif dan mampu mengutarakan gagasan serta ide 

yang dimiliki. 

(3) Peserta didik memperoleh kesempatan yang luas dalam memanfaatkan 

pengetahuan dan keterampilan matematis. 

(4) Peserta didik yang memiliki kemampuan matematika rendah dapat 

menanggapi permasalahan dengan cara mereka sendiri. 

(5) Memudahkan peserta didik dalam memecahkan masalah matematika melalui 

strategi heuristik yang digunakan. 

Selain keunggulan-keunggulan tersebut, model pembelajaran Means-Ends 

Analysis juga memiliki beberapa kelemahan antara lain: 

(1) Sulitnya dalam menyajikan masalah yang mudah dipahami oleh peserta didik 

secara langsung. 

(2) Pembuatan soal yang bermakna bagi peserta didik merupakan hal yang tidak 

mudah. 

(3) Dominan soal yang sulit dilakukan pemecahan masalahnya sehingga 

membuat peserta didik merasa jenuh. 

(4) Peserta didik yang kurang memahami permasalahan akan menjadi tidak aktif 

dalam bertanya dan saling berpendapat. 

Pada penelitian ini, sintaks model pembelajaran Means-Ends Analysis yang 

digunakan menggunakan sintaks yang dikemukakan oleh Suyatno (2009) sebagai 

berikut. 
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Tabel 2.5 Sintaks Model Pembelajaran Means-Ends Analysis 

Tahap/Fase Kegiatan Guru 
 

Kegiatan Peserta Didik 

Penyajian Masalah 

Secara Heuristik 

Guru menyajikan masalah 

berbasis heuristik dan 

mengorganisasikan tugas 

belajar sesuai dengan 

permasalahan yang diberi-

kan. 

Peserta didik berkelompok 

untuk dapat menyelesaikan 

masalah berbasis heuristik 

dan dapat memperhatikan 

instruksi dari guru. 

Memecah Masalah 

Menjadi Sederhana 

Guru membantu peserta 

didik dalam memecah 

masalah menjadi sub-sub 

masalah sederhana. 

Peserta didik secara 

berkelompok memecah 

masalah menjadi sub-sub 

masalah yang lebih 

sederhana. 

Mengidentifikasi 

Perbedaan 

Guru mendorong peserta 

didik untuk mengumpul-

kan informasi yang 

dibutuhkan peserta didik. 

Peserta didik melakukan 

analisis (analyze) cara-cara 

(means) untuk mencapai 

sub tujuan. 

Menyusun Sub-sub 

Masalah dan Strategi 

Pemecahan Masalah 

Guru membantu peserta 

didik dalam menyusun sub 

masalah dan membantu 

menemukan strategi yang 

paling sesuai. 

Peserta didik menyusun 

sub-sub masalah yang telah 

ditemukan sub tujuannya 

sehingga terjadi 

konektivitas dan menjadi 

tujuan akhir (goal state). 

Mengevaluasi dan 

Menyimpulkan 

Guru mengevaluasi strategi 

tiap kelompok dan 

membantu peserta didik 

menyimpulkan hasil 

penyelesaian masalah. 

Peserta didik memilih 

langkah paling efektif 

kemudian menyimpulkan 

penyelesaian masalah. 

 

2.1.4 Model Pembelajaran Direct Instruction 

Model pembelajaran direct instruction merupakan model pembelajaran 

dimana guru memberikan penjelasan secara langsung keseluruhan materi yang akan 

disampaikan kepada peserta didik. Tujuan dari model pembelajaran ini adalah 

untuk membantu peserta didik dalam mempelajari pengetahuan dasar dan 

keterampilan secara bertahap (Arends, 2013: 2). Model pembelajaran direct 

instruction memiliki beberapa keunggulan seperti yang dijelaskan oleh Huda 

(2019) antara lain: 
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(1) Adanya fokus akademis. 

(2) Guru memiliki kontrol penuh. 

(3) Harapan terhadap perkembangan peserta didik tinggi. 

(4) Manajemen waktu yang lebih baik. 

(5) Atmosfer akademik yang relatif stabil. 

Guru pada dasarnya sudah memiliki kompetensi untuk menyelenggarakan 

pembelajaran langsung (direct instruction), akan tetapi model ini setidaknya 

memiliki fase-fase penting yang tersusun menjadi sintaks model pembelajaran. 

Menurut Arends (2013), sintaks dari model pembelajaran direct instruction yaitu: 

(1) menjelaskan tujuan dan membuka pelajaran, (2) mendemonstrasikan 

pengetahuan atau keterampilan, (3) menyediakan praktik terpadu, (4) Memeriksa 

pemahaman dan menyediakan balikan, (5) menyediakan latihan dan transfer yang 

lebih lanjut. Huda (2019) menyusun sintaks model pembelajaran direct insruction 

sebagai berikut. 

(1) Orientasi 

a. Guru menetukan materi pembelajaran 

b. Guru meninjau materi prasyarat 

c. Guru menentukan tujuan dari pembelajaran 

d. Guru menyusun prosedur pembelajaran 

(2) Presentasi 

a. Guru menjelaskan materi baru 

b. Guru menyajikan materi secara visual 

c. Guru memastikan pemahaman peserta didik 

(3) Praktik yang Terstruktur 

a. Guru membimbing peserta didik saat praktik 

b. Peserta didik merespon pertanyaan guru 

c. Guru mengoreksi kesalahan peserta didik saat praktik 

(4) Praktik di Bawah Bimbingan Guru 

a. Peserta didik melaksanakan praktik secara semi-independen 

b. Guru mengamati praktik peserta didik 

c. Guru memberikan umpan balik dan penguatan 
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(5) Praktik Mandiri 

a. Peserta didik melaksanakan praktik mandiri di rumah 

b. Guru memberikan umpan balik di akhir pembelajaran 

Pada penelitian ini, sintaks model pembelajaran direct instruction 

ditampilkan dalam Tabel 2.6 berikut. 

Tabel 2.6 Sintaks Model Pembelajaran Direct Instruction 

 

Tahap/Fase 
 

Kegiatan Guru 

Orientasi Guru memeriksa kesiapan peserta didik dengan 

mengulang tujuan pembelajaran, informasi dasar, 

dan manfaat pembelajaran. 

Presentasi Guru mendemonstrasikan materi dan keterampilan 

secara baik dan benar. 

Praktik yang Terstruktur Guru menyusun praktik awal dan memberikan 

koreksi atas praktik yang dilakukan peserta didik. 

Praktik di Bawah 

Bimbingan Guru 

Guru mengamati praktik peserta didik yang 

dilakukan secara semi-independen dan 

memberikan umpan balik 

Praktik Mandiri Guru memberikan tugas praktik mandiri kepada 

peserta didik dan memberikan umpan balik ketika 

akhir pembelajaran. 

 

2.1.5 Pendekatan Brainstorming 

Brainstorming pertama kali dikembangkan oleh Alex F. Osborn, pendiri dari 

Creative Education Foundation pada tahun 1938. Menurut Cahyaningrum, et al. 

(2018) pendekatan brainstorming merupakan teknik diskusi yang diterapkan dalam 

kelompok untuk mengumpulkan ide, pendapat, informasi, pengetahuan, atau 

pengalaman dari semua peserta didik sebagai jawaban alternatif terhadap masalah 

yang diberikan sebagai solusi pemecahan masalah. Osborn sebagaimana dikutip 

oleh Munandar (2009) menentukan empat aturan dasar dalam teknik brainstorming 

yaitu: 

(1) Tidak memberikan kritik 

Pada proses brainstorming, dilarang untuk memberikan kritik atas gagasan 

yang disampaikan oleh peserta didik. Kritik yang diberikan terlalu cepat tanpa 
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memberikan kesempatan berpendapat untuk mengembangkan suatu gagasan dapat 

menghambat kreativitas. Beberapa kritik terhadap suatu gagasan yang biasanya 

disampaikan antara lain, “hal itu sudah sering dilakukan”, “hal itu belum pernah 

dilakukan”, “sepertinya hal itu tidak akan berhasil”, “gagasan yang disampaikan 

aneh sekali”, dan lain sebagainya. Saat proses pembelajaran, peserta didik dilatih 

agar lebih terbuka terhadap gagasan-gagasan baru yang disampaikan peserta didik 

lain. Hal itu akan membuat antar peserta didik dapat menyampaikan gagasan tanpa 

rasa takut untuk dikritik oleh temannya. 

(2) Kebebasan dalam memberikan gagasan 

Ketika menyampaikan pendapat, peserta didik diberikan kebebasan untuk 

menyampaikan gagasan apapun. Oleh karena itu, dalam proses ini dibutuhkan 

suasana tertentu agar peserta didik merasa aman, diakui, dan dihargai saat 

berpendapat. Hal itu menyebabkan peserta didik yang belum terbiasa untuk 

berpendapat dapat dilatih untuk mampu mengungkapkan gagasannya. 

(3) Memberikan gagasan sebanyak mungkin 

Ketika menerapkan pendekatan brainstorming harus menggunakan asas 

quantity breeds quality, yaitu asas yang lebih mengutamakan kuantitas karena 

dengan kuantitas akan dapat menghasilkan kualitas. Dengan pemberian banyak 

gagasan, maka peluang atau kemungkinan diperolehnya gagasan yang berkualitas 

dan benar akan semakin besar. Dapat diambil contoh jika 10 persen dari gagasan 

yang disampaikan adalah gagasan yang baik, maka dari 50 gagasan yang 

disampaikan peserta didik akan ada setidaknya 5 gagasan yang baik dan berkualitas.  

Karena asas yang digunakan mengutamakan kuantitas, maka sebaiknya 

gagasan disampaikan secara singkat. Oleh karena itu, pendekatan brainstorming 

yang baik adalah yang berlangsung secara cepat, dimana seluruh peserta didik aktif 

dan bersemangat dalam berpendapat. Gagasan yang dianggap sama tidak boleh 

dibatasi, karena disampaikan oleh peserta didik yang berbeda maka maksud 

gagasan tersebut kemungkinan besar akan berbeda sesuai dengan masing-masing 

pemikiran peserta didik tersebut. 
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(4) Gabungan dan perbaikan gagasan 

Pada pendekatan ini, terjadinya gagasan yang saling melengkapi 

diperbolehkan. Hal ini menjadi manfaat yang paling efektif dalam brainstorming 

karena peserta didik akan saling memacu dalam memberikan gagasan. Proses yang 

baik akan membuat suasana menjadi menyenangkan dan memberikan pengalaman 

yang positif dalam bekerja sama untuk memecahkan masalah. 

Pendekatan Brainstorming memiliki 5 fase seperti yang dikemukakan oleh 

Wang, et al. (2011) yaitu sebagai berikut. 

(1) Background reading 

Pada fase ini, peserta didik dikondisikan supaya membaca buku-buku 

referensi seperti bahan ajar yang diberikan. 

(2) Pre-brainstorming test 

Pada fase ini, dilakukan dengan menggali pengetahuan prasyarat mengenai 

masalah yang diberikan. 

(3) Brainstorming activity 1 

Pada fase ini, peserta didik memulai tahap brainstorming dengan pemberian 

stimulus berupa masalah tentang materi terkait. 

(4) Brainstorming activity 2 

Pada fase ini, peserta didik melanjutkan tahap brainstorming dengan 

berdiskusi dalam kelompoknya dan antar kelompok. 

(5) Post-brainstorming test 

Pada fase ini, dilakukan tes akhir berupa kuis untuk mengetahui sejauh mana 

pemahaman peserta didik. 

Menurut Roestiyah (2001) dalam menerapkan pendekatan Brainstorming, 

terdapat beberapa keunggulan antara lain: 

(1) Peserta didik mampu untuk menyatakan pendapat. 

(2) Melatih peserta didik agar dapat berpikir dengan cepat dan logis. 

(3) Meningkatkan partisipasi peserta didik dalam menyerap materi. 

(4) Peserta didik yang masih pasif dapat terbantu oleh temannya yang aktif 

maupun dari guru. 

(5) Berkembangnya persaingan secara sehat. 
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(6) Menumbuhkan suasana kelas yang demokratis dan disiplin. 

Selain itu, pendekatan Brainstorming juga memiliki beberapa kelemahan 

antara lain: 

(1) Waktu yang dibutuhkan relatif lama. 

(2) Curah pendapat lebih didominasi peserta didik yang pandai. 

(3) Benar atau tidaknya pendapat peserta didik tidak segera diketahui karena 

banyaknya pendapat yang muncul. 

2.1.8 Model Pembelajaran Means-Ends Analysis Menggunakan Pendekatan 

Brainstorming 

Pada penelitian ini, model pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan 

pendekatan Brainstorming merupakan model pembelajaran berbasis pemecahan 

masalah secara heuristik dimana dalam proses pembelajarannya diterapkan fase-

fase brainstorming. Dengan demikian, keunggulan-keunggulan dari pendekatan 

brainstorming dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada 

pada model pembelajaran Means-Ends Analysis. Sintaks model pembelajaran 

Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming disajikan dalam 

Tabel 2.7 berikut. 

Tabel 2.7 Sintaks Model Pembelajaran Means-Ends Analysis Menggunakan 

Pendekatan Brainstorming 

Fase Model 

Pembelajaran 

Fase 

Brainstorming 

 

Kegiatan Pembelajaran 

Penyajian Masalah 

Secara Heuristik 

Background 

Reading 

Guru menyajikan masalah berbasis 

heuristik kemudian mengelompok-

kan peserta didik beranggotakan 4-6 

orang secara heterogen. Kemudian 

peserta didik membaca bahan ajar 

sebagai bahan kajian dalam 

menentukan ide untuk memecahkan 

permasalahan. 

Memecah Masalah 

Menjadi Sederhana 

Pre-Branstorming 

Test 

Peserta didik secara berkelompok 

berdiskusi dan saling mengungkap-

kan pendapat dalam memecah 

masalah menjadi sub masalah 

sederhana. Kemudian guru 
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menstimulus pengetahuan prasyarat 

peserta didik (scaffolding). 

Mengidentifikasi 

Perbedaan 

Brainstorming 

Activity 1 

Peserta didik berdiskusi dan 

menyusun serta menganalisis 

(analyze) ide dan cara-cara (means) 

yang diajukan dalam kelompok. 

Guru berkeliling untuk membantu 

mengidentifikasi masalah. 

Menyusun Sub-sub 

Masalah dan Strategi 

Pemecahan Masalah 

Brainstorming 

Activity 2 

Peserta didik mempresentasikan 

hasil diskusi di depan kelas secara 

berkelompok. Kelompok lain 

memberikan tanggapan dan umpan 

balik sehingga terjadi saling curah 

pendapat. Kemudian peserta didik 

menyusun sub tujuan agar terjadi 

konektivitas. 

Mengevaluasi dan 

Menyimpulkan 

Post-

Brainstorming 

Test 

Peserta didik memilih strategi 

penyelesaian yang paling efektif 

dengan bantuan guru. Kemudian 

menyimpulkan hasil diskusi. Guru 

memberikan kuis untuk 

meningkatkan pemahaman peserta 

didik. 

 

2.1.9 Belajar 

Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam rangka 

menambah pengetahuan yang ingin dicapainya. Dengan belajar, perilaku dan sikap 

seseorang dapat berkembang menjadi sesuai apa yang dipelajarinya. Siagian (2012) 

berpendapat bahwa belajar merupakan perubahan yang dialami oleh seseorang 

sebagai hasil dari pengalamannya dalam berinteraksi dengan lingkungan yang 

memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar. Gagne sebagaimana dikutip 

oleh Dahar (2011) mendefinisikan belajar sebagai proses yang menyebabkan 

seseorang berubah perilakunya atas pengalaman yang diperoleh. 

Belajar pada dasarnya berhubungan dengan adanya perubahan perilaku, 

dimana dapat disimpulkan bahwa proses belajar membutuhkan waktu. Untuk 

mengukur proses belajar, perlu dibandingkan seseorang berperilaku dalam waktu 
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yang berbeda tetapi dalam kondisi yang sama. Jika perilaku antara dua waktu 

tersebut berbeda, maka dapat dikatakan bahwa seseorang telah belajar. Tetapi 

perubahan-perubahan yang berkaitan dengan fisik seperti tinggi badan dan berat 

badan tidak dapat dikatakan sebagai belajar. 

2.1.7.1 Teori Belajar Piaget 

Menurut teori Piaget, pada dasarnya seseorang semenjak kecil telah memiliki 

kemampuan untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Maka dari itu 

kemampuan tersebut dapat menjadi pondasi bagi peserta didik dalam mengikuti 

proses pembelajaran.  

Piaget sebagaimana dikutip oleh Dahar (2011) mengungkapkan tingkatan 

dari perkembangan intelektual sesuai perkembangan usia dari seorang anak yang 

diklasifikasikan sebagai berikut. 

(1) Tingkat Sensori-Motor 

Rentang usia pada tahap ini adalah 0-2 tahun. Pada tahap ini bayi tidak 

memiliki konsepsi tentang object permanence, yaitu jika suatu benda 

disembunyikan maka ia belum bisa menemukannya. Seiring perkembangannya, 

bayi akan menyadari bahwa benda yang disembunyikan sebenarnya masih ada dan 

ia akan berusaha untuk mencarinya. 

(2) Tingkat Pra-Operasional 

Rentang usia pada tahap ini adalah 2-7 tahun. Pada tahap ini anak belum 

mampu untuk melakukan operasi mental seperti menambah dan mengurangi. Anak 

juga belum dapat memecahkan masalah yang memerlukan kemampuan berpikir 

irreversible, karena pada tahap ini anak masih berpikir secara transduktif yaitu 

berpikir dari khusus ke khusus. 

(3) Tingkat Operasional Konkret 

Rentang usia pada tahap ini adalah 7-11 tahun. Anak pada tahap ini sudah 

mulai berpikir secara rasional, dimana mereka mampu menerapkan operasi logis 

pada operasi-operasi yang konkret. Pada tahap ini anak juga sudah dapat berpikir 

secara irreversible, dimana ia dapat memikirkan bahwa jika 7 + 3 = 10, maka 10 – 

3 = 7. 
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(4) Tingkat Operasional Formal 

Rentang usia pada tahap ini adalah usia lebih dari 11 tahun. Pada tahap ini 

anak sudah dapat menggunakan operasi-operasi konkret ke dalam operasi yang 

lebih kompleks. Anak tidak perlu berpikir dengan menggunakan media-media 

maupun benda konkret dalam memecahkan suatu masalah, akan tetapi anak sudah 

mempunyai kemampuan berpikir abstrak. 

Berdasarkan tingkat perkembangan intelektual yang dikemukakan oleh 

Piaget, dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir anak selalu berkembang 

sesuai dengan usia dan pengalamannya. Hal ini sejalan dengan model pembelajaran 

Means-Ends Analysis dimana masalah yang disajikan berupa masalah konkret yang 

akan dipecahkan menggunakan operasi-operasi yang kompleks dan memerlukan 

kemampuan berpikir secara abstrak. 

2.1.7.2 Teori Belajar Gagne 

Gagne berpendapat bahwa pertumbuhan dan kondisi lingkungan dapat 

mempengaruhi proses belajar peserta didik. Pengaruh terbesar yaitu pengaruh 

lingkungan individu dikarenakan lingkungan individu berkaitan dengan lingkungan 

rumah, sekolah, dan sosial. Berdasarkan lingkungan individu tersebut akan 

mempengaruhi bagaimana peserta didik akan belajar dan menentukan akan menjadi 

seperti apa dirinya kelak. 

Menurut Gagne, proses belajar khususnya belajar matematika terdiri dari 2 

objek kajian yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Objek langsung 

diantaranya adalah: (1) kemampuan memecahkan masalah (problem solving), (2) 

kemampuan menyelidiki (ability to investigate), (3) disiplin (self-dicipline), (4) 

bersikap positif terhadap matematika (appreciation of the mathematical structure). 

Sebaliknya objek tak langsung dalam belajar matematika antara lain: 

(1) Fakta 

Fakta merupakan kesepakatan-kesepakatan yang disepakati dalam 

matematika seperti simbol-simbol matematika. 
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(2) Keterampilan 

Keterampilan merupakan aturan untuk memperoleh hasil tertentu. Salah satu 

contohnya adalah keterampilan dalam melakukan operasi hitung yang dilakukan 

dengan aturan atau prosedur yang benar. 

(3) Konsep 

Konsep merupakan suatu ide yang memungkinkan peserta didik untuk dapat 

mengelompokkan suatu objek tertentu yang merupakan contoh atau bukan contoh 

dari ide awal. Peserta didik dikatakan telah mencapai tingkatan konsep apabila 

dapat menjelaskan sifat-sifat khusus objek-objek yang merupakan contoh atau 

bukan contoh. 

(4) Prinsip 

Prinsip merupakan pernyataan yang memiliki 2 atau lebih keterkaitan antar 

konsep. Salah satu prinsip yang paling mendasar adalah sifat atau teorema. 

Selain objek belajar, Gagne juga menyatakan 8 tipe belajar antara lain: 

(1) Belajar Isyarat (Signal Learning) 

(2) Belajar Stimulus-Respon (Stimulus-Respond Learning) 

(3) Rangkaian Hal (Chaining) 

(4) Asosiasi Verbal (Verbal Association) 

(5) Belajar Diskriminasi (Discrimination Learning) 

(6) Belajar Konsep (Concept Learning) 

(7) Belajar Aturan (Rule Learning) 

(8) Pemecahan Masalah (Problem Solving) 

Berdasarkan teori belajar Gagne dapat disimpulkan bahwa belajar 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan individu. Hal ini sesuai dengan konsep locus of 

control yang dipengaruhi oleh faktor individu (internal) dan faktor lingkungan 

(external). Tipe belajar yang dikemukakan Gagne juga bersesuaian dengan model 

pembelajaran Means-Ends Analysis yaitu tipe belajar Problem Solving karena 

sintaks dalam model Means-Ends Analysis yaitu memecahkan masalah dengan 

mengelaborasi menjadi sub-sub masalah yang bersesuaian dengan tipe belajar 

problem solving. 
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2.1.7.3 Teori Belajar Vygotsky 

Trianto (2010) menyebutkan bahwa penekanan terhadap hakikat dari 

pembelajaran dan sosiokultural menjadi inti dari teori Vygotsky. Menurut 

Vygotsky bahwa pembelajaran dapat terjadi saat anak memecahkan masalah yang 

masih baru baginya tetapi masalah tersebut masih berada dalam jangkauan 

pemikirannya. Hal inilah yang disebut oleh Vygotsky sebagai Zone of Proximal 

Development (ZPD). Contohnya yaitu ketika seseorang akan mempelajari materi 

teorema pythagoras, maka ia harus memiliki bekal pengetahuan tentang segitiga, 

luas daerah segitiga, luas daerah persegi, dan bentuk akar. Hal ini dibutuhkan selain 

agar lebih mudah dipahami, juga agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

Vygotsky sebagaimana dikutip oleh Arends (2013) berpendapat bahwa seseorang 

dalam belajar memiliki dua tingkat perkembangan yaitu tingkat perkembangan 

aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual 

merupakan fungsi intelektual seseorang serta kemampuan untuk mempelajari 

sesuatu secara mandiri. Selain itu terdapat tingkat perkembangan potensial yang 

merupakan fungsi intelektual seseorang yang dicapai dengan bantuan orang lain, 

seperti guru dalam proses pembelajaran dengan pemberian scaffolding. 

Teori Vygotsky ini erat kaitannya dengan pendekatan Brainstorming karena 

dalam proses memecahkan masalah secara kreatif, dibutuhkan keaktifan antar 

peserta didik dalam berpendapat sehingga tidak terlepas dari jangkauan apa yang 

telah dipelajari oleh peserta didik. 

2.1.8 Kriteria Ketuntasan Minimal 

Pada panduan penilaian yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan, Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) merupakan kriteria 

ketuntasan belajar peserta didik yang ditentukan oleh satuan pendidikan secara 

bersama antara kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya dengan 

mengacu pada standar kompetensi lulusan. Saat menetapkan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yaitu: (1) intake 

atau kemampuan rata-rata yang dimiliki peserta didik, (2) kompleksitas materi atau 

kompetensi, dan (3) kondisi satuan pendidikan (daya dukung). Pada penelitian ini, 

digunakan dua acuan dalam ketuntasan belajar (KKM) yaitu ketuntasan individual 
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dan ketuntasan klasikal. Peneliti menetapkan KKM kelas sampel pada SMP N 18 

Semarang yaitu untuk ketuntasan individual sebesar 67 dan ketuntasan klasikal 

sebesar 75%. 

2.1.9 Materi Teorema Pythagoras 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kompetensi Inti 

dan Kompetensi Dasar, materi Teorema Pythagoras kelas VIII terdiri dari 

pembuktian teorema Pythagoras, menerapkan teorema pythagoras, dan tripel 

pythagoras. Kompetensi dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah KD 3.6 

Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras, dan KD 

4.6 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan tripel 

Pythagoras. 

Pythagoras mengemukakan bahwa, “untuk setiap segitiga siku-siku berlaku 

kuadrat panjang sisi miring (hipotenusa) sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi 

siku-sikunya.” 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Segitiga Siku-siku 

Jika 𝑐 adalah panjang sisi miring (hipotenusa) segitiga siku-siku, kemudian 𝑎 

dan 𝑏  adalah panjang sisi siku-siku. Maka berdasarkan teorema Pythagoras 

diperoleh hubungan: 

𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 

Terdapat lebih dari 200 pembuktian dari teorema Pythagoras, 2 diantaranya 

adalah sebagai berikut. 

 

 

𝑎 

𝑏 

𝑐 
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(1) Pembuktian oleh Pythagoras 

Pembuktian ini dilakukan oleh Pythagoras sendiri dengan menggunakan 

konsep luas segitiga dan luas persegi seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 

2.2 berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Pembuktian oleh Pythagoras 

Pada gambar tersebut, diperoleh bahwa: 

Luas persegi besar = Luas persegi kecil + Luas 4 segitiga siku-siku 

⟺ (𝑎 + 𝑏)2                         = 𝑐2 + 4 (
1

2
𝑎𝑏) 

⟺ 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2              = 𝑐2 + 2𝑎𝑏 

⟺ 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 − 2𝑎𝑏 = 𝑐2 + 2𝑎𝑏 − 2𝑎𝑏 

⟺ 𝑎2 + 𝑏2                           = 𝑐2 (Terbukti) 

(2) Pembuktian oleh James Garfield 

Pembuktian ini dicetuskan oleh James Garfield yang merupakan Presiden AS 

ke-20. Konsep yang digunakan adalah menggunakan luas trapesium dan luas 

segitiga siku-siku seperti Gambar 2.3 berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Pembuktian Oleh James Garfield 

𝑐 
𝑐 

𝑐 
𝑐 

𝑎 

𝑎 

𝑎 
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𝑏 
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𝑏 

𝑏 

𝑎 

𝑎 𝑏 

𝑏 
𝑐 
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Berdasarkan gambar tersebut diperoleh: 

Luas trapesium = Luas 3 segitiga siku-siku 

⟺
1

2
(𝑎 + 𝑏)(𝑎 + 𝑏)          =

1

2
𝑎𝑏 +

1

2
𝑐2 +

1

2
𝑎𝑏 

⟺
1

2
(𝑎 + 𝑏)2                      =

1

2
(2𝑎𝑏 + 𝑐2) 

⟺ (𝑎 + 𝑏)2                         = 2𝑎𝑏 + 𝑐2 

⟺ 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2              = 2𝑎𝑏 + 𝑐2 

⟺ 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 − 2𝑎𝑏 = 2𝑎𝑏 + 𝑐2 − 2𝑎𝑏 

⟺ 𝑎2 + 𝑏2                           = 𝑐2 (Terbukti) 

2.2 Hubungan Antar Variabel 

2.2.1 Kemampuan Berpikir Kreatif dan Locus of Control 

Ciri-ciri locus of control menurut Achadiyah & Laily (2013) beberapa 

diantaranya adalah percaya diri dan optimisme yang termasuk dalam indikator 

internal locus of control. Dimana ciri-ciri itu berkaitan erat dengan keempat 

indikator berpikir kreatif, karena dalam proses berpikir kreatif agar peserta didik 

mampu berpikir lancar, luwes, orisinal, dan terperinci dibutuhkan rasa percaya diri 

dan optimisme bahwa dirinya mampu untuk memecahkan masalah matematika 

diluar dari rumus-rumus yang telah ada. Oleh karena itu, locus of control peserta 

didik berkaitan dengan kemampuan berpikir kreatif terutama dalam memecahkan 

permasalahan matematika. 

2.2.2 Kemampuan Berpikir Kreatif dan Model Pembelajaran Means-Ends 

Analysis 

Salah satu indikator berpikir kreatif adalah berpikir terperinci (elaboration) 

dimana peserta didik diharapkan mampu mengembangkan, memperinci detail-

detail dari suatu permasalahan agar dapat diselesaikan dengan lebih sederhana. Hal 

ini berkaitan dengan model pembelajaran Means-Ends Analysis dimana inti dari 

model ini adalah proses elaborasi atau memecah masalah-masalah heuristik 

menjadi sub-masalah yang dapat diselesaikan secara lebih sederhana untuk dapat 

diperoleh sub-tujuannya. Oleh karena itu, model pembelajaran Means-Ends 

Analysis berkaitan erat dengan kemampuan berpikir kreatif peserta didik karena 
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melalui model pembelajaran tersebut akan dapat mengoptimalkan perkembangan 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik. 

Secara ringkas, hubungan dari variabel-variabel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 2.8 Hubungan Antar Variabel 

Pembelajaran 

Model MEA 

Pendekatan 

Brainstorming 

 

Kemampuan 

Berpikir Kreatif 

Loc 

Locus of 

Control 

Penyajian Masalah 

Secara Heuristik 

Background 

Reading 

Fluency dan 

Originality 

Rasionalitas 

Memecah Masalah 

Menjadi Sederhana 

Pre-

Branstorming 

Test 

Elaboration Kerja Keras 

Mengidentifikasi 

Perbedaan 

Brainstorming 

Activity 1 

Flexibility Pengalaman 

Hidup 

Menyusun Sub-sub 

Masalah dan 

Strategi Pemecahan 

Masalah 

Brainstorming 

Activity 2 

Fluency dan 

Elaboration 

Optimisme dan 

Percaya Diri 

Mengevaluasi dan 

Menyimpulkan 

Post-

Brainstorming 

Test 

Fluency, 

Originality, dan 

Elaboration 

Percaya Diri 

dan Optimisme 

 

2.3 Kajian Penelitian yang Relevan 

Lestari, et al. (2014) dalam penelitiannya tentang keefektifan model 

pembelajaran Means-Ends Analysis, menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan model Means-Ends Analysis dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif matematis peserta didik secara optimal. Hal ini dikarenakan model 

Means-Ends Analysis lebih mengaktifkan keterlibatan peserta didik dalam 

mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan melalui diskusi suatu masalah, 

kemudian mengelaborasikan masalah hingga diperoleh penyelesaian masalah. 

Melalui serangkaian kegiatan pada model ini, dapat melatih kemampuan berpikir 

kreatif matematis peserta didik. 
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Al-khatib (2012) dalam penelitiannya tentang pengaruh pendekatan 

brainstorming terhadap peningkatan berpikir kreatif, menunjukkan bahwa 

pendekatan brainstorming secara signifikan dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif. Hal ini karena sifat pendekatan braintorming sebagai strategi 

diskusi kolektif yang mendorong peserta didik untuk menghasilkan banyak ide-ide 

dengan bervariasi dan kreatif. Dimana penyampaian ide-ide dilakukan dalam 

suasana pembelajaran yang terbuka dan tidak ada kritik atas ide yang disampaikan. 

Pratiwi, et al. (2016) dalam penelitiannya tentang keefektifan model 

pembelajaran Means-Ends Analysis dengan brainstorming menunjukkan bahwa 

model pembelajaran Means-Ends Analysis yang didukung dengan pendekatan 

brainstorming efektif dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hal ini 

ditunjukkan dengan rata-rata kelas eksperimen yang dikenai model pembelajaran 

Means-Ends Analysis dengan brainstorming memperoleh hasil 81,23 sedangkan 

rata-rata kelas kontrol memperoleh hasil 72,32. Selain itu pada kelas eksperimen, 

setelah diuji ketuntasan individual dari 31 peserta didik, 26 diantaranya lulus KKM 

dan untuk ketuntasan klasikal juga telah mencapai 84%. 

Lather, et al. (2014) dalam penelitiannya mengenai hubungan antara locus of 

control dengan kreativitas peserta didik, menunjukkan bahwa peserta didik yang 

memiliki locus of control internal memiliki kreativitas yang tinggi sedangkan 

peserta didik yang memiliki locus of control eksternal memiliki kreativitas yang 

rendah. Hal ini disebabkan karena cara pandang peserta didik yang berbeda 

terhadap kejadian-kejadian yang terjadi pada dirinya. 

2.4 Kerangka Berpikir 

Salah satu aspek kognitif yang menunjang proses pembelajaran matematika 

adalah kemampuan berpikir kreatif matematis. Namun pada kenyataanya, peserta 

didik masih memiliki kemampuan berpikir kreatif yang rendah. Hal ini ditunjukkan 

melalui The Global Creativity Index 2015 yang menempatkan tingkat kreativitas 

Indonesia pada peringkat 115 dari 139 negara. Selain itu, rendahnya kemampuan 

berpikir kreatif matematis juga ditunjukkan pada saat peserta didik mengerjakan 

suatu soal tentang permasalahan matematika. Mayoritas dari mereka hanya dapat 

menyelesaikannya menggunakan langkah-langkah yang telah dijelaskan oleh guru 



41 
 

 
 

saja. Ketika peserta didik diberikan soal tugas yang tingkatnya lebih tinggi, maka 

mereka akan kesulitan dalam menyelesaikannya. Salah satu penyebabnya adalah 

karena peserta didik tidak dibiasakan untuk mengerjakan soal-soal yang 

membutuhkan kreativitas, mereka hanya terbiasa mengerjakan soal-soal yang 

berkaitan dengan pemahaman konsep saja. Oleh karena itu diperlukan cara agar 

dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik. 

Untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis, diperlukan 

adanya model pembelajaran yang tepat agar peserta didik lebih optimal dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya. Model pembelajaran Means-

Ends Analysis merupakan model pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk 

dapat menyelesaikan masalah berbasis heuristik dengan memecah masalah menjadi 

sub-sub masalah sehingga kemudian diselesaikan secara lebih sederhana. 

Kelebihan dari model Means-Ends Analysis yaitu: (1) peserta didik mampu berpikir 

kreatif dan cermat terhadap permasalahan yang diberikan, (2) peserta didik menjadi 

lebih aktif dan mampu mengutarakan gagasan serta ide yang dimiliki, (3) peserta 

didik memperoleh kesempatan yang luas dalam memanfaatkan pengetahuan dan 

keterampilan matematis, (4) peserta didik yang memiliki kemampuan matematika 

rendah dapat menanggapi permasalahan dengan cara mereka sendiri, dan (5) 

memudahkan peserta didik dalam memecahkan masalah matematika melalui 

strategi heuristik yang digunakan. Hal tersebut sejalan dengan teori belajar Piaget 

yang menyatakan bahwa pembelajaran harus dilakukan secara aktif dan berpusat 

pada peserta didik sebagai subyek belajar. 

Melalui penerapannya, model pembelajaran Means-Ends Analysis dapat 

dikolaborasikan dengan pendekatan brainstorming sehingga proses pembelajaran 

lebih menekankan pada gagasan-gagasan yang disampaikan oleh peserta didik. 

Pada pendekatan ini, terdapat empat aturan dasar yang menjadi landasan dari 

brainstorming yaitu: (1) kritik tidak dibenarkan atau dibatasi, (2) kebebasan dalam 

menyampaikan gagasan, (3) memberikan banyak gagasan, dan (4) gabungan dan 

perbaikan gagasan. Pendekatan brainstorming ini didukung oleh teori belajar 

Vygotsky yang menyatakan bahwa perkembangan kognitif akan lebih optimal jika 

terjadi interaksi sosial. Salah satu bentuk interaksi sosial yang efektif adalah diskusi 
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dan penyampaian pendapat. Oleh karena itu pendekatan brainstorming dengan 

saling memberi gagasan tanpa dibatasi akan memotivasi peserta didik untuk belajar 

lebih jauh. 

Selain disebabkan oleh penerapan model pembalajaran dan pendekatan 

pembelajaran, aspek psikologi atau afektif juga berpengaruh terhadap kemampuan 

berpikir kreatif matematis peserta didik. Salah satunya adalah locus of control yang 

menilai peserta didik berdasarkan cara pandangnya terhadap peristiwa yang terjadi 

pada dirinya. Locus of control dibagi menjadi dua yaitu locus of control internal 

dan locus of control eksternal. Ciri-ciri yang muncul pada seseorang dengan locus 

of control internal antara lain: (1) merasa mampu mengendalikan perbuatan dan 

lingkungannya, (2) rajin, (3) ulet, (4) mandiri dan tidak mudah terpengaruh atas 

stimulus dari luar, (5) memiliki rasa tanggung jawab atas perbuatannya, (6) efektif 

dalam menyelesaikan tugas, dan (7) percaya pada kemampuan dirinya. Sebaliknya, 

ciri-ciri yang muncul pada seseorang dengan locus of control eksternal antara lain: 

(1) lebih pasrah dan merasa nyaman dengan lingkungan, (2) merasa bahwa 

perbuatan kecil dapat mempengaruhi kejadian yang akan datang, (3) kurang 

bertanggung jawab, (4) kurang percaya diri, dan (5) cenderung mengandalkan 

orang lain. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui perbedaan kemampuan 

berpikir kreatif matematis peserta didik jika ditinjau dari locus of control. Selain itu 

peneliti juga ingin mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

yang menggunakan model pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan 

pendekatan Brainstorming. Kerangka berpikir secara ringkas dapat disajikan 

melalui Gambar 2.4 berikut. 
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Gambar 2.4 Kerangka Berpikir 

Indikator Kemampuan 

Berpikir Kreatif Matematis Locus of Control 

1. Fluency, menghasilkan banyak 

gagasan/jawaban yang relevan. 

2. Flexibility, menghasilkan gagasan-

gagasan yang seragam dan mampu 

mengubah cara atau pendekatan. 

3. Originality, memberikan jawaban 

yang unik dan tidak lazim. 

4. Elaboration, mampu mengembang-

kan, memperinci detail-detail, dan 

memperluas gagasan. 

Locus of Control 

Internal 

Locus of Control 

Eksternal 

Model Pembelajaran Means-

Ends Analysis Menggunakan 

Pendekatan Brainstorming. 

Model Pembelajaran 

Direct Instruction 

Teori Belajar Piaget, 

Gagne, dan Vygotsky 

a. Kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik kelas VIII SMP Negeri 18 Semarang 

pada model pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming 

mencapai ketuntasan klasikal. 

b. Rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik kelas VIII SMP Negeri 18 

Semarang pada model pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan 

Brainstorming lebih baik dari rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

pada model pembelajaran Direct Instruction. 

c. Proporsi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar dengan model pembelajaran 

Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming lebih dari proporsi peserta 

didik dengan model pembelajaran Direct Instruction. 

Deskripsi kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik kelas VIII SMP Negeri 18 

Semarang pada model pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan 

Brainstorming ditinjau dari Locus of Control. 

Kemampuan Berpikir 

Kreatif Matematis Rendah 
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2.5 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah diuraikan, hipotesis penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

(1) Kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik kelas VIII SMP N 18 

Semarang menggunakan model pembelajaran Means-Ends Analysis dengan 

pendekatan Brainstorming mencapai ketuntasan klasikal. 

(2) Rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik kelas VIII 

SMP Negeri 18 Semarang pada model pembelajaran Means-Ends Analysis 

menggunakan pendekatan Brainstorming lebih baik dari rata-rata 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik pada model 

pembelajaran Direct Instruction. 

(3) Proporsi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar dengan model 

pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming 

lebih dari proporsi peserta didik dengan model pembelajaran Direct 

Instruction. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian mixed method yang menggabungkan 

antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2018), 

penelitian metode campuran (mixed method) adalah pendekatan penelitian dengan 

menggunakan data kuantitatif serta kualitatif, menggabungkan bentuk data 

keduanya, dengan melibatkan asumsi filosofis dari kedua metode. Pada penelitian 

ini, tahap penelitian kuantitatif digunakan untuk menganalisis hasil pembelajaran 

pada model pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan 

brainstroming. Setelah itu tahap penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik ditinjau dari locus of control. Data 

kuantitatif yang digunakan adalah tes kemampuan berpikir kreatif dan angket locus 

of control, sedangkan data kualitatif yang digunakan adalah menggunakan teknik 

wawancara. 

3.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah desain sequential explanatory, 

dimana tahap pertama adalah mengumpulkan data kemudian menganalisis secara 

kuantitatif. Selanjutnya pada tahap kedua melakukan pengumpulan dan analisis 

data secara kualitatif untuk memperdalam hasil kuantitatif. Menurut Lestari & 

Yudhanegara (2018), desain penelitian sequential explanatory dianggap sangat 

efektif apabila hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan dari penelitian kuantitatif 

dan lebih sesuai digunakan dalam menjelaskan hubungan antarvariabel dalam 

penelitian. Rancangan desain sequential explanatory menurut Creswell (2015) 

ditampilkan dalam Gambar 3.1 berikut. 
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Gambar 3.1 Desain Sequential Explanatory 

 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

3.3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 18 Semarang dengan alamat di Jl. 

Purwoyoso 1, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. 

3.3.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dibagi menjadi tiga tahapan sebagai berikut. 

1. Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini meliputi pengajuan topik, penyusunan proposal skripsi, 

penyusunan instrumen penelitian dan validasi. Tahap ini dilaksanakan pada 

bulan September 2019 hingga bulan Desember 2019. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini meliputi pelaksanaan penelitian di SMP Negeri 18 Semarang 

yang dilaksanakan bulan Januari 2020. 

3. Tahap Penyelesaian 

Pada tahap meliputi analisis data dan penyusunan pembahasan yang 

dilaksanakan bulan Februari 2020. 

 

 

Pengumpulan dan 

Analisis Data 

Kuantitatif 

Hasil 

Kuantitatif 

Menentukan Hasil 

Kuantitatif untuk 

Dijelaskan 

Pengumpulan dan 

Analisis Data 

Kualitatif 

Hasil 

Kualitatif 

Menginterpretasi 

Bagaimana Data 

Kualitatif 

Menjelaskan Hasil 
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3.4 Metode Penelitian 

3.4.1 Metode Penelitian Kuantitatif 

3.4.1.1 Desain Penelitian Kuantitatif 

Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian untuk menguji 

teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel yang 

digunakan diukur menggunakan instrumen-instrumen sehingga data terdiri dari 

angka-angka yang dapat dianalisis dengan metode statistik (Creswell, 2018: 5). 

Pada penelitian ini, desain penelitian kuantitatif yang digunakan adalah 

experimental design, yaitu menggunakan 2 kelas sebagai kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Creswell (2018) juga berpendapat bahwa experimental design 

memiliki tujuan untuk menguji dampak yang diperoleh dari suatu treatment 

terhadap hasil penelitian. Desain eksperimen yang digunakan adalah true 

experimental design dengan Posttest Only Control Group Design yang secara 

singkat ditunjukkan dalam Gambar 3.2 berikut. 

 

 

 

Gambar 3.2 Posttest Only Control Group Design 

Keterangan :  

𝑅 : Sampel random 

𝑂1  : Posttest kelas eksperimen 

𝑂2  : Posttest kelas kontrol 

𝑋  : Pembelajaran model Means-Ends Analysis 

3.4.1.2 Populasi 

Populasi merupakan sekelompok individu dengan ciri-ciri khusus yang 

serupa (Creswell, 2015: 287). Populasi kelas VIII SMP Negeri 18 Semarang tahun 

pelajaran 2019/2020 terdiri dari 8 kelas yaitu kelas VIII A, VIII B, VIII C, VIII D, 

VIII E, VIII F, VIII G, dan VIII H. Akan tetapi dalam penelitian ini populasi yang 

diambil adalah 6 kelas yaitu kelas VIII A, VIII B, VIII D, VIII E, VIII G, dan VIII 

H dikarenakan kelas VIII C dan kelas VIII F merupakan kelas unggulan. 

 

Kelas Eksperimen : 𝑅     𝑋     𝑂1 

Kelas Kontrol  : 𝑅             𝑂2 
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3.4.1.3 Sampel 

Sampel merupakan subkelompok dari populasi yang digunakan dalam 

penelitian untuk menggeneralisasikan populasi (Creswell, 2015: 288). Pada 

penelitian ini, teknik yang digunakan menggunakan teknik yang dijelaskan oleh 

Dewi (2017) yaitu teknik acak kelas. Setelah itu diperoleh dua kelas sebagai sampel 

penelitian yaitu kelas VIII A sebagai kelas eksperimen yang memperoleh 

pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming, dan 

kelas VIII B sebagai kelas kontrol yang memperoleh pembelajaran Direct 

Instruction. 

3.4.1.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan karakteristik maupun atribut suatu individu 

atau suatu organisasi yang dapat diukur atau dapat dilakukan observasi (Creswell, 

2018: 69). Untuk macam variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Variabel Bebas 

Pada penelitian ini, variabel bebas yang ditetapkan oleh peneliti adalah model 

pembelajaran dan Locus of Control. Model pembelajaran yang digunakan adalah 

model pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan 

Brainstorming dan model pembelajaran Direct Instruction. Locus of Control dalam 

penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu locus of control internal dan locus of control 

eksternal. 

(2) Variabel Terikat 

Pada penelitian ini, variabel terikat yang ditetapkan oleh peneliti adalah 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik kelas VIII A dan kelas VIII B 

SMP Negeri 18 Semarang. 

3.4.2 Metode Penelitian Kualitatif 

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitan untuk 

mengeksplorasi dan memahami makna dari suatu fenomena. Proses penelitian ini 

melibatkan beberapa pertanyaan dan prosedur dengan mengumpulkan data secara 

spesifik dari subjek penelitian (Creswell, 2018: 4). Pada penelitian kualitatif, 

peneliti ikut terlibat dalam pengalaman dengan subjek penelitian sehingga peneliti 

berperan sebagai instrumen dalam proses penelitian kualitatif. 
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3.4.2.1 Subjek Penelitian 

Pada penelitian ini, sumber data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara 

yang didasarkan pada hasil tes kemampuan berpikir kreatif matematis dan angket 

locus of control. Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling 

yaitu pemilihan sampel dengan pertimbangan tertentu. Peneliti mengambil subjek 

berdasarkan locus of control yaitu locus of control internal dan locus of control 

eksternal. Subjek yang dipilih berdasarkan Locus of Control dilihat berdasarkan 

angket yang diberikan pada awal pembelajaran dan sebelum Tes Kemampuan 

Berpikir Kreatif Matematis. Subjek dipilih jika hasil angket pada pengisian awal 

dan akhir memperoleh hasil yang tetap (konsisten). Hal ini dikarenakan pendapat 

Sumijah (2015) bahwa Locus of Control dapat berubah sesuai perkembangan usia, 

sehingga perubahan Locus of Control memerlukan waktu yang tidak sedikit. 

Berdasarkan dua jenis locus of control masing-masing diambil berdasarkan Tingkat 

Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis sehingga diperoleh 10 subjek wawancara. 

Hasil penentuan subjek penelitian dapat dilihat pada Lampiran 88. 

3.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

(1) Melakukan observasi di SMP Negeri 18 Semarang. 

(2) Menentukan populasi penelitian yaitu peserta didik kelas VIII SMP Negeri 

18 Semarang tahun ajaran 2019/2020. 

(3) Menentukan sampel penelitian dengan teknik acak kelas. 

(4) Menentukan kelas eksperimen, kelas kontrol, dan kelas uji coba dalam 

penelitian. 

(5) Melakukan tes untuk materi prasyarat Teorema Pythagoras sebagai data 

kemampuan awal matematis. 

(6) Melakukan uji normalitas dan uji homogenitas nilai tes kemampuan awal 

kelas kontrol dan kelas eksperimen sebagai data awal kemampuan 

matematika. 
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(7) Membuat instrumen penelitian berupa kisi-kisi tes kemampuan berpikir 

kreatif matematis, instrumen tes kemampuan berpikir kreatif matematis, dan 

instrumen angket locus of control. 

(8) Melakukan validasi instrumen angket locus of control pada ahli. 

(9) Menyusun Silabus dan RPP untuk menentukan langkah-langkah 

pembelajaran yang akan dilakukan dengan model Means-Ends Analysis 

menggunakan pendekatan Brainstorming dan model Direct Instruction. 

(10) Melaksanakan pembelajaran pada kelas eksperimen, kelas kontrol, dan kelas 

uji coba. 

(11) Melakukan uji coba instrumen kemampuan berpikir kreatif pada kelas uji 

coba. 

(12) Menganalisis hasil uji coba untuk mengetahui validitas, reliabilitas, taraf 

kesukaran, dan daya beda. 

(13) Menetapkan instrumen tes kemampuan berpikir kreatif yang akan digunakan. 

(14) Melaksanakan tes kemampuan berpikir kreatif matematis (posttest) dan 

angket locus of control pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

(15) Menganalisis hasil angket tes kemampuan berpikir kreatif matematis dan 

angket locus of control. 

(16) Penggolongan peserta didik berdasarkan locus of control. 

(17) Memilih subjek sesuai hasil penggolongan locus of control dan melakukan 

wawancara. 

(18) Menyimpulkan hasil wawancara. 

(19) Menyusun laporan penelitian. 

Berdasarkan prosedur penelitian yang telah diuraikan, dapat disajikan dalam 

Gambar 3.3 berikut. 
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Keterangan : 

             : Hasil 

             : Proses 

             : Kuantitatif 

             : Kualitatif 

Gambar 3.3 Prosedur Penelitian 

Observasi 

Analisis Data Awal Populasi Sampel 

Kelas Uji Coba 

Uji Coba Instrumen 

Tes 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Model Direct 

Instruction 
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Analysis 
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Pendekatan 

Brainstorming 

Analisis Hasil Uji 

Coba 
Tes Kemampuan 

Berpikir Kreatif 

Matematis 

10 Subjek  

Wawancara 
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Kemampuan Berpikir 

Kreatif Matematis 
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of Control 
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3.6 Metode Pengumpulan Data 

3.6.1 Metode Tes 

Metode tes merupakan teknik pengumpulan data untuk mengukur 

kemampuan yang diamati. Kemampuan yang diukur merupakan kemampuan 

berpikir kreatif matematis dimana tes kemampuan berpikir kreatif matematis 

disusun dengan memperhatikan indikator berpikir kreatif yang ditetapkan oleh 

peneliti yaitu berpikir lancar (fluency), berpikir luwes (flexibility), berpikir orisinal 

(originality), dan berpikir terperinci (elaboration). 

3.6.2 Metode Skala Psikologi 

Metode skala psikologi merupakan pengumpulan data dengan memberikan 

serangkaian pernyataan yang digunakan untuk mengungkap indikator perilaku 

subjek (Azwar, 2019: 6). Skala psikologi yang dibuat digunakan untuk 

menggolongkan locus of control peserta didik dengan memperhatikan indikator 

yang ditetapkan oleh peneliti yaitu Internal Locus of Control, Powerful Other, dan 

Chance. 

3.6.3 Metode Wawancara 

Metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data berupa pertanyaan 

terbuka untuk memperoleh hasil yang mendalam. Menurut Creswell (2018), metode 

wawancara dapat dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan partisipan, 

melalui telefon, atau dalam focus group interview, Metode wawancara yang 

digunakan adalah metode wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara dengan 

pertanyaan yang bersifat terbuka (open-ended) yang dirancang untuk memunculkan 

pandangan serta opini subjek penelitian (Creswell, 2018: 254). 

3.7 Instrumen Penelitian 

3.7.1 Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Pada penelitian ini, instrumen tes kemampuan berpikir kreatif matematis 

berupa soal uraian yang disusun berdasarkan indikator kemampuan berpikir kreatif. 

Sebelum dilakukan tes, perlu dilakukan uji coba instrumen kepada kelas uji coba 

untuk mengukur validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya beda. Tes 

kemampuan berpikir kreatif matematis digunakan untuk mengidentifikasi 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik pada kelas eksperimen dan 
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kelas kontrol. Proses pelaksanaanya diawasi secara langsung oleh peneliti dan 

peserta didik dilarang untuk membuka catatan maupun saling bertanya. Instrumen 

Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dapat dilihat pada Lampiran 50. 

3.7.2 Angket Skala Locus of Control 

Pada penelitian ini, instrumen skala locus of control dipilih berdasarkan skala 

locus of control yang dikembangkan oleh Azwar. Skala tersebut berisi 24 butir 

dengan menggunakan skala Likert yang dipilih berdasarkan kecenderungan peserta 

didik. Sebelum divalidasi oleh ahli, dilakukan penerjemahan kedalam bahasa 

Indonesia agar lebih mudah dipahami peserta didik. Ahli dalam penelitian ini 

merupakan sarjana psikologi karena locus of control berkaitan dengan psikologi. 

Instrumen angket locus of control dapat dilihat pada Lampiran 66. 

3.7.3 Pedoman Wawancara 

Pada penelitian ini, pedoman wawancara disusun berdasarkan kondisi locus 

of control peserta didik. Pertanyaan-pertanyaan yang disusun merupakan 

pertanyaan terbuka supaya peserta didik dapat menjawab sesuai dengan 

pemikirannya, sehingga akan memperdalam hasil kemampuan berpikir kreatif. 

Pada penelitian ini dibuat 2 pedoman wawancara, yaitu pedoman wawancara bagi 

peserta didik dengan locus of control internal dan pedoman wawancara bagi peserta 

didik dengan locus of control eksternal. Sampel yang diambil dalam wawancara 

yaitu sebanyak 10 anak berdasarkan tingkatan berpikir kreatif matematis dilihat dari 

locus of control yang dimiliki peserta didik. Sebelum dilakukan wawancara, 

pedoman wawancara dilakukan validasi oleh dosen untuk menghindari kekeliruan 

penggunaan kalimat yang akan menimbulkan kesalahan penafsiran peserta didik. 

Instrumen pedoman wawancara dapat dilihat pada Lampiran 86 dan Lampiran 87. 

3.7.4 Perangkat Pembelajaran 

Instrumen perangkat pembelajaran terdiri dari penggalan silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), Bahan 

Ajar, dan Kuis. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dirancang dengan 

memperhatikan langkah-langakah pembelajaran model Means-Ends Analysis 

menggunakan pendekatan Brainstorming dan model Direct Instruction dengan 

indikator kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik. Pembelajaran 
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dilakukan secara langsung oleh peneliti sebagai sarana untuk mengetahui 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik. Pembelajaran berlangsung 4 

kali pertemuan. Kompetensi dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Kompetensi Dasar kelas VIII SMP yaitu KD 3.6 Menjelaskan dan membuktikan 

teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras, dan KD 4.6 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras. Instrumen 

perangkat pembelajaran dapat dilihat pada Lampiran 21 - 48. 

3.8 Analisis Instrumen Penelitian 

3.8.1 Analisis Instrumen Tes 

3.8.1.1 Validitas 

Pada penelitian ini, validitas menunjukkan seberapa tepat instrumen tes untuk 

mengukur kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Validitas yang dilakukan 

dalam penelitian ini ada dua yaitu sebagai berikut. 

(1) Validitas Isi 

Validitas isi dilakukan dengan penilaian yang didasarkan pada pertimbangan 

orang yang ahli di bidangnya. Orang yang ahli dalam hal ini adalah dosen dan guru. 

(2) Validitas Butir 

Validitas butir dapat diukur menggunakan rumus korelasi product moment. 

Menurut Arikunto (2018), rumus korelasi product moment dirumuskan sebagai 

berikut. 

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁(Σ𝑋𝑌) − (Σ𝑋)(Σ𝑌)

√[𝑁(Σ𝑋2) − (Σ𝑋)2][𝑁(Σ𝑌2) − (Σ𝑌)2]
 

Keterangan : 

𝑟𝑋𝑌 : koefisien korelasi antara variabel 𝑋 dan 𝑌 

𝑁 : banyak peserta tes 

𝑋 : skor uji coba 

𝑌 : jumlah skor total 

Nilai koefisien korelasi berada pada interval −1 ≤ 𝑟𝑋𝑌 ≤ 1. Koefisien yang 

bernilai negatif menunjukkan hubungan kebalikan, sedangkan koefisien yang 

bernilai positif menunjukkan hubungan kesejajaran. Untuk mengetahui valid atau 



55 
 

 

 

tidaknya butir soal, nilai 𝑟𝑋𝑌  dibandingkan dengan harga r pada tabel product 

moment dengan 𝛼 = 5%. Jika 𝑟𝑋𝑌 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka butir soal termasuk valid. 

Derajat validitas dapat menggunakan tolak ukur berdasarkan kriteria menurut 

Guilford sebagaimana dikutip oleh Lestari & Yudhanegara (2018) sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Kriteria Koefisien Korelasi Validitas Instrumen 

Koefisien Korelasi Korelasi 

0,90 ≤ 𝑟𝑋𝑌 ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,70 ≤ 𝑟𝑋𝑌 < 0,90 Tinggi 

0,40 ≤ 𝑟𝑋𝑌 < 0,70 Sedang 

0,20 ≤ 𝑟𝑋𝑌 < 0,40 Rendah 

𝑟𝑋𝑌 < 0,20 Sangat Rendah 
 

Berdasarkan hasil analisis uji coba tes kemampuan berpikir kreatif matematis 

yang terdiri dari 8 butir soal dengan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,355, diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Hasil Analisis Validitas Soal Uji Coba 

Butir Soal 𝒓𝑿𝒀 Kriteria 

1.a 0,51 Valid (Sedang) 

1.b 0,70 Valid (Tinggi) 

1.c 0,56 Valid (Sedang) 

2.a 0,60 Valid (Sedang) 

2.b 0,68 Valid (Sedang) 

2.c 0,76 Valid (Tinggi) 

3.a 0,75 Valid (Tinggi) 

3.b 0,64 Valid (Sedang) 

Perhitungan validitas butir soal uji coba tes kemampuan berpikir kreatif 

matematis secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 16. 

3.8.1.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan tingkat konsistensi suatu instrumen. Sehingga 

apabila digunakan beberapa kali untuk objek yang sama, maka akan menghasilkan 

data yang sama. Untuk mengukur reliabilitas pada soal berbentuk uraian, menurut 

Arikunto (2018) digunakan rumus Alfa sebagai berikut. 
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𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2

) 

Keterangan : 

𝑟11 : reliabilitas 

∑ 𝜎𝑖
2 : jumlah varians skor tiap item 

𝜎𝑡
2 : varians total 

Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya instrumen tes, nilai 𝑟11 

dibandingkan dengan harga r pada tabel product moment dengan 𝛼 = 5%. Jika 

𝑟11 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka instrumen tes termasuk reliabel. Derajat reliabilitas dapat 

menggunakan tolak ukur berdasarkan kriteria menurut Guilford sebagaimana 

dikutip oleh Lestari & Yudhanegara (2018) sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Kriteria Korelasi Reliabilitas Instrumen 

Koefisien Korelasi Korelasi 

0,90 ≤ 𝑟𝑥𝑦 ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,70 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,90 Tinggi 

0,40 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,70 Sedang 

0,20 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,40 Rendah 

𝑟𝑥𝑦 < 0,20 Sangat Rendah 

 

Berdasarkan hasil analisis uji coba tes kemampuan berpikir kreatif matematis 

yang terdiri dari 8 butir soal dengan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,355, diperoleh hasil perhitungan 

reliabilitas adalah  0,702. Sehingga instrumen tes dapat dikatakan reliabel dengan 

kriteria tinggi. Perhitungan reliabilitas soal uji coba tes kemampuan berpikir kreatif 

matematis secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 17. 

3.8.1.3 Taraf Kesukaran 

Taraf kesukaran menunjukkan seberapa sulit soal tersebut dikerjakan oleh 

peserta didik. Menurut Lestari & Yudhanegara (2018) dalam mengukur taraf 

kesukaran, digunakan rumus sebagai berikut. 

𝐼𝐾 =
�̅�

𝑆𝑀𝐼
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Keterangan : 

𝐼𝐾 : indeks taraf kesukaran 

�̅� : rata-rata skor item 

SMI : Skor maksimum ideal 

Nilai taraf kesukaran digolongkan menjadi 5 (Lestari & Yudhanegara, 2018: 

224) seperti pada tabel berikut. 

Tabel 3.4 Kriteria Indeks Kesukaran Instrumen 

Indeks Taraf Kesukaran 
 

Kriteria 

𝐼𝐾 = 0,00 Terlalu Sukar 

0,00 < 𝐼𝐾 ≤ 0,30 Sukar 

0,30 < 𝐼𝐾 ≤ 0,70 Sedang 

0,70 < 𝐼𝐾 ≤ 1,00 Mudah 

𝐼𝐾 = 1,00 Terlalu Mudah 

 

Berdasarkan hasil analisis uji coba tes kemampuan berpikir kreatif matematis 

yang terdiri dari 8 butir soal, diperoleh hasil perhitungan taraf kesukaran sebagai 

berikut. 

Tabel 3.5 Hasil Analisis Taraf Kesukaran Soal Uji Coba 

Butir Soal Taraf Kesukaran Kriteria 

1.a 0,91 Mudah 

1.b 0,85 Mudah 

1.c 0,38 Sedang 

2.a 0,82 Mudah 

2.b 0,69 Sedang 

2.c 0,63 Sedang 

3.a 0,65 Sedang 

3.b 0,14 Sukar 
 

Perhitungan taraf kesukaran soal uji coba tes kemampuan berpikir kreatif 

matematis secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 19. 

3.8.1.4 Daya Beda 

Daya beda merupakan kemampuan suatu soal untuk membedakan tingkat 

kemampuan peserta didik antara yang tinggi dengan yang rendah. Daya beda dinilai 
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dengan indeks diskriminasi. Menurut Lestari & Yudhanegara (2018), rumus yang 

digunakan untuk menentukan indeks diskriminasi sebagai berikut. 

𝐷𝑃 =
�̅�𝐴 − �̅�𝐵

𝑆𝑀𝐼
 

Keterangan : 

𝐷𝑃 : Indeks diskriminasi atau daya beda 

�̅� : Rata-rata skor 

SMI : Skor maksimul ideal 

Langkah-langkah dalam menghitung daya beda antara lain. 

(1) Mengitung total skor tiap peserta didik. 

(2) Mengurutkan skor dari yang tertinggi hingga terendah. 

(3) Menentukan banyaknya kelompok atas dan kelompok bawah. Jika banyak 

peserta didik ≥ 30, maka banyak anggota tiap kelompok adalah 27% dari 

banyak peserta didik. 

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

(5) Menghitung daya beda. 

Nilai indeks diskriminasi digolongkan menjadi 5 (Lestari & Yudhanegara, 

2018: 217) sebagai berikut. 

Tabel 3.6 Kriteria Indeks Daya Pembeda Instrumen 

Indeks Diksriminasi 
 

Kriteria 

0,70 < 𝐷𝑃 ≤ 1,00 Sangat Baik 

0,40 < 𝐷𝑃 ≤ 0,70 Baik 

0,20 < 𝐷𝑃 ≤ 0,40 Cukup 

0,00 < 𝐷𝑃 ≤ 0,20 Buruk 

𝐷𝑃 ≤ 0,00 Sangat Buruk 

 

Berdasarkan hasil analisis uji coba tes kemampuan berpikir kreatif matematis 

yang terdiri dari 8 butir soal, diperoleh hasil perhitungan daya beda seperti Tabel 

3.7 berikut. 
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Tabel 3.7 Hasil Analisis Daya Beda Soal Uji Coba 

Butir Soal Daya Beda Kriteria 

1.a 0,172 Buruk 

1.b 0,208 Cukup 

1.c 0,484 Baik 

2.a 0,344 Cukup 

2.b 0,438 Baik 

2.c 0,583 Baik 

3.a 0,417 Baik 

3.b 0,543 Baik 
 

Perhitungan daya beda soal uji coba tes kemampuan berpikir kreatif 

matematis secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 18. 

 

3.9 Metode Analisis Data 

3.9.1 Analisis Data Kuantitatif 

3.9.1.1 Analisis Data Kemampuan Awal Matematis 

Analisis data kemampuan awal matematis dilakukan untuk mengetahui 

kondisi awal dari sampel yaitu kelas VIII A dan VIII B. Data yang dianalisis berupa 

data nilai tes kemampuan awal pada materi prasyarat Teorema Pythagoras. Analisis 

data menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan rata-rata 

untuk mengetahui kondisi kemampuan awal matematis kelas sampel. 

3.9.1.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data tes kemampuan awal 

kelas VIII A dan VIII B tahun pelajaran 2019/2020 SMP Negeri 18 Semarang 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini 

dilakukan uji Chi-Kuadrat untuk menentukan normalitas data. Langkah-langkah 

pengujian statistik untuk uji normalitas adalah sebagai berikut. 

a. Hipotesis Statistik 

𝐻0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

𝐻1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

b. Taraf Signifikan 

𝛼 = 5% 
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c. Kriteria Uji 

Terima 𝐻0  jika 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

< 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 dimana 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 diperoleh dari daftar 

distribusi Chi-Kuadrat, dk = k -3 dengan k adalah banyak kelas 

d. Statistik Hitung 

a) Menyusun data dan mencari nilai tertinggi dan terendah 

b) Menentukan banyak kelas interval dengan rumus  𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 = 1 +

3,3 log 𝑛 dan menentukan panjang kelas interval 

c) Menghitung rata-rata dan simpangan baku 

d) Membuat tabulasi data ke dalam interval kelas 

e) Menentukan batas kelas 

f) Menghitung nilai 𝑍  dari setiap batas kelas dengan rumus sebagai 

berikut : 

𝑍𝑖 =
𝑥𝑖 − �̅�

𝑠
 

Keterangan : 

𝑍𝑖 ∶ Skor 𝑍 dari setiap batas kelas; 

𝑥𝑖 ∶ Batas kelas interval 

g) Mengubah harga 𝑍  menjadi luas daerah kurva normal dengan 

menggunakan tabel 

h) Menghitung frekuensi harapan berdasarkan kurva 

i) Menghitung nilai 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

 dengan rumus sebagai berikut : 

𝜒2 = ∑
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1
 

e. Kesimpulan 

Jika 𝐻0 diterima maka data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

3.9.1.1.2 Uji Homogenitas 

Secara statistik, uji homogenitas digunakan untuk mengetahui varians dari 

beberapa populasi sama atau tidak (Wardono, 2017: 3). Uji homogenitas dilakukan 

untuk mengetahui varians dari kelas VIII A dan VIII B sama atau tidak. Pada 

penelitian ini dilakukan uji Fisher untuk menentukan apakah data homogen atau 

tidak. Langkah-langkah pengujian statistik untuk uji Fisher adalah sebagai berikut. 
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a. Hipotesis Statistik 

𝐻0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2, artinya data homogen 

𝐻1 : 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2, artinya data tidak homogen 

b. Taraf Signifikan 

𝛼 = 5% 

c. Kriteria Uji 

Tolak 𝐻0 jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dimana 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  diperoleh dari tabel distribusi 

𝐹 dan dk = n - 1. 

d. Statistik Hitung 

𝑆𝑋
2 = √

𝑛 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2

𝑛(𝑛−1)
 ; 𝑆𝑌

2 = √
𝑛 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2

𝑛(𝑛−1)
 

𝐹 =
𝑆𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑆𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Keterangan : 

𝑆𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 artinya varians dari kelompok dengan varians besar, dan 𝑆𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙 artinya 

varians dari kelompok dengan varians kecil. 

e. Kesimpulan 

Jika 𝐻0 diterima maka kedua kelompok memiliki varians yang sama, atau 

dapat dikatakan kedua kelompok homogen. 

3.9.1.1.3 Uji Kesamaan Rata-rata 

Uji kesamaan rata-rata dua sampel dilakukan untuk mengetahui apakah 

kemampuan awal matematis kelas kontrol dan kelas eksperimen sama atau beda. 

Langkah pengujian uji kesamaan rata-rata dua sampel pihak kanan adalah sebagai 

berikut. 

a. Hipotesis Statistik 

𝐻0 : 𝜇1 = 𝜇2, artinya rata- rata kemampuan awal matematis kelas eksperimen 

sama dengan rata-rata kemampuan awal matematis kelas 

kontrol. 

𝐻1 : 𝜇1 ≠ 𝜇2, artinya rata- rata kemampuan awal matematis kelas eksperimen 

tidak sama dengan rata-rata kemampuan awal matematis kelas 

kontrol. 
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b. Taraf Signifikan 

𝛼 = 5% 

c. Kriteria Uji 

Terima 𝐻0  jika −𝑡
1−

1

2
𝛼

< 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡
1−

1

2
𝛼

 dimana dk = 𝑛1 + 𝑛2 − 2  dan 

peluang (1 −
1

2
𝛼) dari daftar distribusi 𝑡 

d. Statistik Hitung 

𝑡 =
𝑥1̅̅̅ − 𝑥2̅̅ ̅

𝑠√
1

𝑛1
+

1
𝑛2

 

𝑠2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

e. Kesimpulan 

Jika 𝐻0 diterima maka 𝜇1 = 𝜇2 

3.9.1.2 Analisis Data Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Analisis data kemampuan berpikir kreatif matematis dilakukan untuk 

menguji hipotesis penelitian apakah secara statistik sesuai atau tidak. Analisis data 

menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. 

3.9.1.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai dari hasil tes 

kemampuan berpikir kreatif matematis kelas VIII A dan VIII B berdistribusi normal 

atau tidak. Pada penelitian ini dilakukan uji Chi-Kuadrat untuk menentukan 

normalitas data. Langkah-langkah pengujian statistik untuk uji normalitas adalah 

sebagai berikut. 

a. Hipotesis Statistik 

𝐻0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

𝐻1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

b. Taraf Signifikan 

𝛼 = 5% 

c. Kriteria Uji 

Terima 𝐻0  jika 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

< 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 dimana 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 diperoleh dari daftar 

distribusi Chi-Kuadrat, dk = k -3 dengan k adalah banyak kelas. 
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d. Statistik Hitung 

a) Menyusun data dan mencari nilai tertinggi dan terendah 

b) Menentukan banyak kelas interval dengan rumus  𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 = 1 +

3,3 log 𝑛 dan menentukan panjang kelas interval 

c) Menghitung rata-rata dan simpangan baku 

d) Membuat tabulasi data ke dalam interval kelas 

e) Menentukan batas kelas 

f) Menghitung nilai 𝑍  dari setiap batas kelas dengan rumus sebagai 

berikut : 

𝑍𝑖 =
𝑥𝑖 − �̅�

𝑠
 

Keterangan : 

𝑍𝑖 ∶ Skor 𝑍 dari setiap batas kelas; 

𝑥𝑖 ∶ Batas kelas interval 

g) Mengubah harga 𝑍  menjadi luas daerah kurva normal dengan 

menggunakan tabel 

h) Menghitung frekuensi harapan berdasarkan kurva 

i) Menghitung nilai 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

 dengan rumus sebagai berikut : 

𝜒2 = ∑
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1
 

e. Kesimpulan 

Jika 𝐻0 diterima maka data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

3.9.1.2.2 Uji Homogenitas 

Secara statistik, uji homogenitas digunakan untuk mengetahui varians dari 

beberapa populasi sama atau tidak (Wardono, 2017: 3). Uji homogenitas dilakukan 

untuk mengetahui varians nilai tes kemampuan berpikir kreatif matematis kelas 

VIII A dan VIII B sama atau tidak. Pada penelitian ini dilakukan uji Fisher untuk 

menentukan apakah data homogen atau tidak. Langkah-langkah pengujian statistik 

untuk uji Fisher adalah sebagai berikut. 

a. Hipotesis Statistik 

𝐻0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2, artinya data homogen 
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𝐻1 : 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2, artinya data tidak homogen 

b. Taraf Signifikan 

𝛼 = 5% 

c. Kriteria Uji 

Tolak 𝐻0 jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dimana 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  diperoleh dari tabel distribusi 

𝐹 dan dk = n - 1. 

d. Statistik Hitung 

𝑆𝑋
2 = √

𝑛 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2

𝑛(𝑛−1)
 ; 𝑆𝑌

2 = √
𝑛 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2

𝑛(𝑛−1)
 

𝐹 =
𝑆𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑆𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Keterangan : 

𝑆𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 artinya varians dari kelompok dengan varians besar, dan 𝑆𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙 artinya 

varians dari kelompok dengan varians kecil. 

e. Kesimpulan 

Jika 𝐻0 diterima maka kedua kelompok memiliki varians yang sama, atau 

dapat dikatakan kedua kelompok homogen. 

3.9.1.2.3 Uji Hipotesis I 

Uji hipotesis I dilakukan untuk mengetahui ketuntasan belajar aspek berpikir 

kreatif matematis peserta didik pada model pembelajaran Means-Ends Analysis 

menggunakan pendekatan Brainstorming. Ketuntasan belajar menggunakan KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditetapkan oleh peneliti yaitu 67 untuk 

ketuntasan individual dan 75% untuk ketuntasan klasikal. Uji ketuntasan 

menggunakan uji rata-rata satu sampel pihak kanan dan uji proporsi satu sampel 

pihak kanan. 

Uji rata-rata satu sampel pihak kanan dilakukan untuk mengetahui apakah 

rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dengan model 

pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming 

mencapai KKM individu 67 atau tidak. Langkah pengujian adalah sebagai berikut. 
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a. Hipotesis Statistik 

𝐻0  : 𝜇 = 67 , artinya rata-rata kemampuan berpikir kreatif pada model 

pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan 

pendekatan Brainstorming sama dengan 67. 

𝐻1  : 𝜇 > 67 , artinya rata-rata kemampuan berpikir kreatif pada model 

pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan 

pendekatan Brainstorming lebih dari 67. 

b. Taraf Signifikan 

𝛼 = 5% 

c. Kriteria Uji 

Tolak 𝐻0 jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡1−𝛼, dengan 𝑡1−𝛼 diperoleh dari daftar distribusi 𝑡 

(student) dengan peluang (1 − 𝛼) dan dk = n - 1 

d. Statistik Hitung 

𝑡 = 
�̅�−𝜇0

𝑠

√𝑛

 dan 𝑠2 = 
∑(𝑥𝑖−�̅�)

𝑛−1
 

e. Kesimpulan 

Jika 𝐻0 ditolak, maka 𝜇 > 67 

Uji kedua adalah uji proporsi satu sampel pihak kanan. Uji ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah proporsi kemampuan berpikir kreatif peserta didik yang 

mencapai KKM lebih dari 75% atau tidak. Langkah pengujian adalah sebagai 

berikut. 

a. Hipotesis Statistik 

𝐻0 ∶  𝜋 = 75% , artinya proporsi peserta didik yang mencapai ketuntasan 

belajar di kelas yang menerapkan model pembelajaran 

Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan 

Brainstorming sama dengan 75%. 

𝐻1 ∶  𝜋 > 75% , artinya proporsi peserta didik yang mencapai ketuntasan 

belajar di kelas yang menerapkan model pembelajaran 

Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan 

Brainstorming lebih dari 75%. 
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b. Taraf Signifikan 

𝛼 = 5% 

c. Kriteria Uji 

Tolak 𝐻0 jika 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑧
(

1

2
−𝛼)

 dengan 𝑧
(

1

2
−𝛼)

 diperoleh dari daftar distribusi 

normal baku dengan peluang (
1

2
− 𝛼) 

d. Statistik Hitung 

𝑧 =

𝑥
𝑛 − 𝜋0

√𝜋0(1 − 𝜋0)
𝑛

 

e. Kesimpulan 

Jika 𝐻0 ditolak, maka 𝜋 > 75% 

3.9.1.2.4 Uji Hipotesis II 

Uji hipotesis II dilakukan untuk mengetahui apakah model pembelajaran 

Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming lebih baik dari 

model pembelajaran Direct Instruction. Uji yang dilakukan adalah uji kesamaan 

rata-rata dua sampel pihak kanan. 

Uji kesamaan rata-rata dua sampel dilakukan untuk mengetahui apakah 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dengan model pembelajaran 

Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming lebih baik dari 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik dengan model pembelajaran Direct 

Learning. Langkah pengujian uji beda rata-rata dua sampel pihak kanan adalah 

sebagai berikut. 

a. Hipotesis Statistik 

𝐻0 : 𝜇1 = 𝜇2, artinya rata- rata kemampuan berpikir kreatif matematis peserta 

didik dengan model pembelajaran Means-Ends Analysis 

menggunakan pendekatan Brainstorming sama dengan rata-

rata kemampuan berpikir kreatif peserta didik dengan model 

pembelajaran Direct Instruction. 

𝐻1 : 𝜇1 > 𝜇2, artinya rata- rata kemampuan berpikir kreatif matematis peserta 

didik dengan model pembelajaran Means-Ends Analysis 
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menggunakan pendekatan Brainstorming lebih baik dari rata-

rata kemampuan berpikir kreatif peserta didik dengan model 

pembelajaran Direct Instruction. 

b. Taraf Signifikan 

𝛼 = 5% 

c. Kriteria Uji 

Terima 𝐻0  jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡1−𝛼  dimana dk = 𝑛1 + 𝑛2 − 2 dan peluang (1 −

𝛼) dari daftar distribusi 𝑡 

d. Statistik Hitung 

𝑡 =
𝑥1̅̅̅ − 𝑥2̅̅ ̅

𝑠√
1

𝑛1
+

1
𝑛2

 

𝑠2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

e. Kesimpulan 

Jika 𝐻0 ditolak maka 𝜇1 > 𝜇2 

3.9.1.2.5 Uji Hipotesis III 

Uji hipotesis III adalah uji proporsi dua sampel pihak kanan. Uji ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah proporsi ketuntasan belajar kelas eksperimen dengan 

model Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming lebih dari 

proporsi ketuntasan belajar kelas kontrol dengan model Direct Instruction. Langkah 

pengujian proporsi dua sampel adalah sebagai berikut. 

a. Hipotesis Statistik 

𝐻0  : 𝜋1 = 𝜋2 , artinya proporsi peserta didik yang mencapai ketuntasan 

belajar dengan model pembelajaran Means-Ends Analysis 

menggunakan pendekatan Brainstorming sama dengan 

proporsi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar 

dengan model pembelajaran Direct Instruction. 

𝐻1  : 𝜋1 > 𝜋2 , artinya proporsi peserta didik yang mencapai ketuntasan 

belajar dengan model pembelajaran Means-Ends Analysis 

menggunakan pendekatan Brainstorming lebih dari proporsi 
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peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar dengan model 

pembelajaran Direct Instruction. 

b. Taraf Signifikan 

𝛼 = 5% 

c. Kriteria Uji 

Tolak 𝐻0  jika 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑧
(

1

2
−𝛼)

 dengan 𝑧𝑧
(

1
2

−𝛼)
 diperoleh dari daftar 

distribusi normal baku dengan peluang (
1

2
− 𝛼). 

d. Statistik Hitung 

𝑧 =

𝑥1

𝑛1
−

𝑥2

𝑛2

√𝑝𝑞 (
1

𝑛1
+

1
𝑛2

)

 

Dimana : 

𝑝 =
𝑥1 + 𝑥2

𝑛1 + 𝑛2
 

𝑞 = 1 − 𝑝 

e. Kesimpulan 

Jika 𝐻0 ditolak maka 𝜋1 > 𝜋2 

3.9.2 Analisis Data Kualitatif 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilaksanakan saat proses 

pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data. Analisis data 

kualitatif dilakukan bersamaan dengan bagian lain dari pengembangan penelitian 

kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan hasil temuan (Creswell, 2018: 

260). Kegiatan dalam analisis data berupa reduksi data (data reduction), penyajian 

data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification). 

3.9.2.1 Reduksi Data (Data Reduction) 

Pada penelitian ini, yang dimaksud reduksi data adalah kegiatan analisis data 

dengan memilih hal-hal pokok, mengarahkan pada tujuan, dan membuang hal-hal 

yang tidak penting. Data yang direduksi merupakan data yang dikumpulkan melalui 

wawancara terhadap peserta didik dengan locus of control internal dan locus of 

control eksternal. 
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3.9.2.2 Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam memahami 

dalam proses pengumpulan data kemudian membantu peneliti dalam menarik 

kesimpulan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, dan sebagainya. Pada penelitian ini data hasil wawancara 

kemampuan berpikir kreatif matematis pada peserta didik dengan locus of control 

internal dan locus of control eksternal disajikan dalam bentuk narasi singkat. 

3.9.2.3 Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan setelah proses penyajian data 

dan diharapkan menjadi temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

Kesimpulan dapat dikatakan kredibel jika didukung oleh bukti-bukti yang valid. 

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dari hasil wawancara kemampuan 

berpikir kreatif ditinjau dari locus of control yang telah dilakukan akan diverifikasi 

menggunakan hasil penelitian kuantitatif sebelumnya sebagai bukti pendukung dari 

kesimpulan yang diambil. 

3.9.3 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas 

penelitian yang dilakukan. Menurut Creswell (2018), keabsahan data dilakukan 

analisis dengan validitas kualitatif dan reliabilitas kualitatif. Pada penelitian ini, 

pemeriksaan keabsahan data menggunakan validitas kualitatif. 

3.9.3.1 Validitas Kualitatif 

Validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil 

penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu (Creswell, 2018: 269). 

Menurut Creswell (2018), terdapat delapan strategi dalam menentukan validitas 

kualitatif yaitu, (1) triangulasi, (2) member checking, (3) membuat deskripsi yang 

kaya dan padat, (4) mengklarifikasi bias, (5) menyajikan informasi yang berbeda, 

(6) memanfaatkan waktu yang lama, (7) melakukan tanya-jawab dengan sesama 

peneliti, dan (8) mengajak auditor. 
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Pada penelitian ini, strategi yang digunakan adalah triangulasi yaitu 

menyajikan informasi yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti dari sumber 

tertentu. Sumber data triangulasi dalam penelitian ini adalah data Tes Kemampuan 

Berpikir Kreatif Matematis dan data hasil angket locus of control. 

  



 
 

71 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bab IV tentang Hasil dan Pembahasan ini menguraikan mengenai hasil 

analisis kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik pada model 

pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming dan 

penggolongan locus of control peserta didik dalam pembelajaran pada model 

Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming. Tujuan dari 

penelitian ini adalah mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematis peserta 

didik pada model pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan 

Brainstorming ditinjau dari locus of control. Penelitian mengenai kemampuan 

berpikir kreatif matematis dan locus of control peserta didik pada materi Teorema 

Pythagoras kelas VIII SMP Negeri 18 Semarang dilaksanakan pada semester genap 

tahun ajaran 2019/2020. Penelitian ini dilakukan pada dua kelas yaitu kelas VIII B 

sebagai kelas kontrol dan kelas VIII A sebagai kelas eksperimen. 

Data kuantitatif yang diperoleh pada penelitian ini melalui tes kemampuan 

awal matematis, tes kemampuan berpikir kreatif matematis, dan angket skala locus 

of control. Data kemampuan awal berpikir kreatif matematis diperoleh melalui skor 

pada tes kemampuan awal matematis dengan materi prasyarat Teorema Pythagoras. 

Tes kemampuan berpikir kreatif matematis digunakan untuk mengukur 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik yang berupa soal berbentuk 

uraian mengenai Teorema Pythagoras. Skala locus of control digunakan untuk 

mengetahui kecenderungan locus of control peserta didik. Data kualitatif yang 

diperoleh pada penelitian ini melalui hasil pekerjaan peserta didik, wawancara, dan 

lembar observasi aktivitas guru. 

Sampel penelitian ini terdiri dari 63 peserta didik dengan 32 peserta didik 

pada kelas VIII A dan 31 peserta didik pada kelas VIII B.  Kelas VIII A sebagai 

kelas eksperimen diberikan model pembelajaran Means-Ends Analysis 

menggunakan pendekatan Brainstorming, dan kelas VIII B sebagai kelas kontrol 

diberikan model pembelajaran Direct Instruction. Subjek penelitian ini adalah 10 
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peserta didik yang diambil dari kelas eksperimen menggunakan teknik purposive 

sampling. Subjek ini dipilih berdasarkan Tingkatan Kemampuan Berpikir Kreatif 

Matematis dan hasil angket locus of control. 

3.10 Hasil Penelitian 

4.1.1 Kronologi Penelitian 

4.1.1.1 Pelaksanaan Tes Kemampuan Awal Matematis 

Tes Kemampuan Awal Matematis dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 

2019. Tes Kemampuan Awal Matematis digunakan untuk mengetahui kemampuan 

awal peserta didik kelas VIII SMP Negeri 18 Semarang tahun ajaran 2019/2020. 

Soal dari tes ini disusun berdasarkan materi prasyarat dari Teorema Pythagoras, 

yaitu bangun datar, luas bangun datar, dan bentuk akar sederhana. Soal tes 

kemampuan awal terdiri dari 3 butir soal berbentuk uraian dengan waktu pengerjaan 

adalah 40 menit. Hasil Tes Kemampuan Awal Matematis dapat dilihat pada 

Lampiran 6. 

4.1.1.2 Pelaksanaan Uji Coba Soal Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Uji coba soal Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dilaksanakan pada 

tanggal 22 Januari 2020 pada kelas uji coba (VIII D). Soal uji coba Tes Kemampuan 

Berpikir Kreatif Matematis berbentuk uraian dengan 3 nomor soal yang terdiri dari 

8 butir soal yang disusun berdasarkan indikator kemampuan berpikir kreatif yaitu 

fluency, flexibility, elaboration, dan originality. Waktu pengerjaan untuk uji coba 

soal ini adalah 80 menit dan diikuti oleh 31 peserta didik. Hasil uji coba Tes 

Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dapat dilihat pada Lampiran 15. 

4.1.1.3 Pelaksanaan Pembelajaran 

Berdasarkan hasil acak kelas pada populasi kelas VIII SMP Negeri 18 

Semarang tahun ajaran 2019/2020, diperoleh 2 kelas sebagai kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas VIII A dengan model pembelajaran 

Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming, sedangkan kelas 

kontrol adalah kelas VIII B dengan model pembelajaran Direct Instruction. Setelah 

menetapkan kelas sampel penelitian, kemudian peneliti merancang instrumen 

penelitian yang akan digunakan saat melakukan eksperimen di kelas. 
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Instrumen penelitian yang digunakan peneliti antara lain, perangkat 

pembelajaran, instrumen tes kemampuan berpikir kreatif matematis, instrumen 

angket locus of control, dan pedoman wawancara. Perangkat pembelajaran yang 

peneliti gunakan terdiri dari Silabus untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol, 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) dan Lembar Tugas Peserta Didik 

(LTPD) untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol, Bahan Ajar untuk kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, serta lembar pengamatan aktivitas guru. 

Instrumen perangkat pembelajaran sudah divalidasi oleh ahli dan dapat 

digunakan dalam pembelajaran. Validasi instrumen perangkat pembelajaran dapat 

dilihat pada Lampiran 101 dan Lampiran 102. Instrumen perangkat pembelajaran 

dapat dilihat pada Lampiran 21-48. Instrumen angket locus of control dilakukan 

validasi oleh sarjana psikologi dan dapat dilihat pada Lampiran 104. 

Kompetensi dasar yang digunakan dalam pembelajaran disajikan dalam Tabel 

4.1 berikut. 

Tabel 4.1 Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.6 Menjelaskan dan 

membuktikan 

teorema 

Pythagoras dan 

tripel Pythagoras. 

3.6.1 Menyebutkan secara lancar dan benar teorema 

Pythagoras. 

3.6.2 Memeriksa kebenaran teorema Pythagoras 

menggunakan lebih dari satu cara pembuktian. 

3.6.3 Menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika 

panjang kedua sisi diketahui. 

3.6.4 Menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang 

sisi-sisi yang diketahui dengan menggunakan 

berbagai cara. 

3.6.5 Menentukan lebih dari satu pasangan bilangan 

yang termasuk tripel Pythagoras dengan 

menggunakan berbagai cara. 

3.6.6 Menentukan model persamaan teorema 

Pythagoras dari permasalahan aplikasi teorema 

Pythagoras. 

3.6.7 Menentukan perbandingan sisi-sisi pada 

segitiga siku-siku sama kaki. 
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3.6.8 Menentukan perbandingan panjang sisi segitiga 

yang bersudut 30° − 60° − 90°. 

4.6 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

teorema 

Pythagoras dan 

tripel Pythagoras. 

4.6.1 Menggunakan alat peraga untuk memeriksa 

kebenaran teorema Pythagoras berdasarkan 

pembuktian teorema Pythagoras. 

4.6.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

panjang sisi segitiga siku-siku dengan berbagai 

cara. 

4.6.3 Menggunakan tripel Pythagoras dalam 

menyelesaikan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4.6.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

kehidupan nyata menggunakan teorema 

Pythagoras. 

4.6.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

perbandingan panjang sisi pada suatu segitiga. 

 

4.1.1.3.1 Pelaksanaan Pembelajaran Model Means-Ends Analysis Menggunakan 

Pendekatan Brainstorming 

Kegiatan pembelajaran pada kelas model Means-Ends Analysis 

menggunakan pendekatan Brainstorming dilakukan sebanyak empat pertemuan di 

kelas VIII A SMP Negeri 18 Semarang. Rincian kegiatan pembelajaran pada kelas 

tersebut disajikan dalam Tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.2 Rincian Kegiatan Pembelajaran Kelas Model Means-Ends Analysis 

Menggunakan Pendekatan Brainstorming 

Pertemuan ke- Tanggal Materi Pokok 

1 14 Januari 2020 Memeriksa kebenaran teorema Pythagoras 

2 16 Januari 2020 Panjang sisi-sisi segitiga siku-siku dan 

jenis segitiga khusus 

3 21 Januari 2020 Tripel Pythagoras dan aplikasi teorema 

Pythagoras 

4 23 Januari 2020 Perbandingan sisi pada segitiga khusus 

 

Pembelajaran pada model Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan 

Brainstorming memiliki sintaks pembelajaran yang terdiri dari 5 fase yaitu, (1) 
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Penyajian masalah secara heuristik, (2) Memecah masalah menjadi sederhana, (3) 

Mengidentifikasi perbedaan, (4) Menyusun sub-sub masalah dan strategi 

penyelesaian masalah, dan (5) Mengevaluasi dan menyimpulkan. 

Pertemuan pertama pada hari Selasa, 14 Januari 2020 dengan materi 

“Memeriksa Kebenaran Teorema Pythagoras”. Pada pertemuan pertama, peserta 

didik dikelompokkan dan diberikan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) agar 

dapat memahami konsep pembuktian teorema Pythagoras. LKPD yang dibagikan 

terdapat 2 jenis yang berbeda dan dibagikan secara acak kepada masing-masing 

kelompok, perbedaan LKPD hanya terletak pada jenis pembuktian teorema 

Pythagoras. Saat proses pengerjaan LKPD, peserta didik sangat antusias untuk 

bertanya walaupun masih ada beberapa peserta didik yang kurang berpartisipasi 

dalam kelompoknya. Setelah peserta didik melengkapi LKPD dan mengerjakan 

Lembar Tugas Peserta Didik (LTPD), dipersilahkan 2 kelompok dengan jenis 

LKPD yang berbeda untuk menuliskan hasil diskusinya di depan kelas. Setelah itu, 

peserta didik diberikan umpan balik apakah ada yang memiliki pendapat berbeda. 

Ternyata ada 1 kelompok yang jawabannya berbeda dengan kelompok yang 

melakukan presentasi, sehingga setelah diadakan diskusi antar kelompok diperoleh 

hasil jawaban akhir yang benar. Sebelum pembelajaran diakhiri, peserta didik 

diberikan kuis mengenai pembuktian teorema Pythagoras. Berdasarkan hasil kuis 

yang diikuti oleh 29 peserta didik, diperoleh nilai rata-rata sebesar 67 dengan 

peserta didik yang tuntas sebanyak 17 anak dan peserta didik yang belum tuntas 

sebanyak 12 anak. 

Pertemuan kedua pada hari Kamis, 16 Januari 2020 dengan materi “Panjang 

Sisi-Sisi Segitiga Siku-Siku dan Jenis Segitiga Khusus”. Pada pertemuan kedua, 

peserta didik diajak mengingat kembali mengenai jenis-jenis segitiga berdasarkan 

ukuran sudutnya. Selanjutnya, peserta didik dikelompokkan berdasarkan hasil kuis 

pada pertemuan sebelumnya agar diperoleh kelompok yang heterogen. Saat 

mengerjakan LKPD, suasana kelas lebih kondusif dibandingkan pertemuan 

sebelumnya. Tiap kelompok cukup lancar dalam mengerjakan masing-masing 

LKPD, dan guru hanya memberikan sedikit scaffolding agar dapat menyimpulkan 

hasil akhir pada LKPD. Setelah peserta didik mengerjakan LTPD, 2 kelompok maju 
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untuk mempresentasikan jawabannya kemudian kelompok lain menanggapi hasil 

diskusi kelompok yang maju. Setelah selesai presentasi, guru memberikan umpan 

balik agar peserta didik dapat mengevaluasi dan menyimpulkan hasil diskusinya. 

Setelah itu, peserta didik diberikan kuis mengenai menentukan jenis segitiga 

berdasarkan panjang sisi-sisinya. Berdasarkan hasil kuis yang diikuti oleh 31 

peserta didik, diperoleh nilai rata-rata sebesar 50,45 dengan peserta didik yang 

tuntas sebanyak 4 anak dan sisanya belum tuntas. 

Pertemuan ketiga pada hari Selasa, 21 Januari 2020 dengan materi “Tripel 

Pythagoras dan Aplikasi Teorema Pythagoras”. Pada pertemuan ketiga, peserta 

didik diberikan apersepsi berupa konsep teorema Pythagoras yang dikaitkan dengan 

tripel Pythagoras. Selanjutnya, guru memberikan beberapa contoh aplikasi teorema 

Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, peserta didik dibagi menjadi 

6 kelompok yang beranggotakan 5-6 anak dan kelompok dibagi berdasarkan hasil 

kuis sebelumnya. Saat pelaksanaan diskusi mengerjakan LKPD, peserta didik 

cukup kondusif sehingga proses diskusi dalam masing-masing kelompok dapat 

berjalan dengan lancar. Setelah selesai mengerjakan LKPD, peserta didik diberikan 

kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terdapat 4 kelompok yang 

bersedia untuk mempresentasikannya, akan tetapi guru hanya menunjuk 2 

kelompok saja mengingat waktu yang terbatas. Setelah kedua kelompok selesai 

mempresentasikan hasil diskusinya, guru mempersilahkan kelompok lain untuk 

menanggapi dan seluruh kelompok setuju dengan hasil diskusi kelompok yang 

maju untuk presentasi. Karena seluruh kelompok setuju, guru langsung 

memberikan sedikit evaluasi mengenai proses pengerjaan agar lebih terperinci lagi. 

Sebelum pembelajaran ditutup, dilaksanakan kuis tentang tripel Pythagoras dan 

aplikasi teorema Pythagoras. Berdasarkan hasil kuis yang diikuti oleh 30 peserta 

didik, diperoleh nilai rata-rata sebesar 75,23 dengan peserta didik yang tuntas 

sebanyak 27 anak dan 3 anak belum tuntas. 

Pertemuan keempat pada hari Kamis, 23 Januari 2020 dengan materi 

“Perbandingan Sisi pada Segitiga Khusus”. Pada pertemuan keempat, peserta didik 

diberikan apersepsi mengenai ukuran sudut dalam segitiga dan menyederhanakan 

bentuk akar. Setelah mereka mengingat kembali materi yang digunakan sebagai 
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prasyarat, guru mengelompokkan peserta didik berdasarkan hasil kuis pada 

pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, masing-masing kelompok dibagikan LKPD 

agar dapat saling berdiskusi dalam kelompoknya. Saat mengerjakan LKPD, peserta 

didik terlihat kurang antusias dan banyak yang mengantuk sehingga proses 

mengerjakan LKPD sedikit terhambat. Setelah 1 jam pelajaran dilalui, terdapat 1 

kelompok yang sudah selesai mengerjakan LKPD sehingga kelompok tersebut 

dipersilahkan untuk mempresentasikan jawabannya di depan kelas agar kelompok 

yang lain bersemangat dan dapat memberikan umpan balik atas hasil diskusi 

kelompok yang presentasi. Setelah itu, guru memberikan refleksi materi yang telah 

dipelajari berupa umpan balik dan evaluasi dari hasil diskusi tiap kelompok. 

Selanjutnya, peserta didik diberi kesempatan untuk merangkum hasil diskusi pada 

LKPD di buku catatan masing-masing. Sebelum pembelajaran diakhiri, 

dilaksanakan kuis tentang perbandingan sisi pada segitiga. Berdasarkan hasil kuis 

yang diikuti oleh 31 peserta didik, diperoleh nilai rata-rata sebesar 63,55 dengan 

peserta didik yang tuntas sebanyak 11 anak dan sisanya belum tuntas. 

Ketika pelaksanaan pembelajaran selama empat pertemuan, dilaksanakan 

juga pengamatan aktivitas pembelajaran guru oleh observer. Observer dalam hal ini 

adalah guru matematika SMP Negeri 18 Semarang yang mengampu kelas VIII. 

Secara umum pembelajaran pada model Means-Ends Analysis menggunakan 

pendekatan Brainstorming di kelas eksperimen (VIII A) SMP Negeri 18 Semarang 

terlaksana dengan kategori sangat baik. Hal tersebut disajikan secara lebih lengkap 

pada Tabel 4.3 berikut. 

Tabel 4.3 Hasil Pengamatan Aktivitas Guru pada Kelas Model Means-Ends 

Analysis Menggunakan Pendekatan Brainstorming 

Pertemuan ke- Persentase Kategori 

1 97,32% Sangat Baik 

2 97,32% Sangat Baik 

3 96,43% Sangat Baik 

4 93,75% Sangat Baik 

Rata-rata 96,21% Sangat Baik 
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Hasil pengamatan aktivitas pembelajaran guru di kelas model Means-Ends 

Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming dapat dilihat pada Lampiran 100. 

4.1.1.3.2 Pelaksanaan Pembelajaran Model Direct Instruction 

Kegiatan pembelajaran pada kelas model Direct Instruction dilakukan 

sebanyak empat pertemuan di kelas VIII B SMP Negeri 18 Semarang. Rincian 

kegiatan pembelajaran pada kelas tersebut disajikan dalam Tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4 Rincian Kegiatan Pembelajaran Kelas Model Direct Instruction 

Pertemuan ke- Tanggal Materi Pokok 

1 15 Januari 2020 
Memeriksa kebenaran teorema 

Pythagoras 

2 17 Januari 2020 
Panjang sisi-sisi segitiga siku-siku dan 

jenis segitiga khusus 

3 22 Januari 2020 
Tripel Pythagoras dan aplikasi teorema 

Pythagoras 

4 24 Januari 2020 Perbandingan sisi pada segitiga khusus 

 

Pembelajaran pada kelas kontrol dilakukan dengan model pembelajaran 

Direct Instruction. Sintaks pembelajaran terdiri dari 5 fase yaitu, (1) Orientasi, (2) 

Presentasi, (3) Praktik terstruktur, (4) Praktik di bawah bimbingan guru, dan (5) 

Praktik mandiri. 

Pertemuan pertama pada hari Rabu, 15 Januari 2020 dengan materi 

“Memeriksa Kebenaran Teorema Pythagoras”. Pada pertemuan pertama, peserta 

didik diberikan penjelasan singkat mengenai materi prasyarat dan konsep teorema 

Pythagoras. Selanjutnya, dalam memeriksa kebenaran teorema Pythagoras, peserta 

didik dikelompokkan untuk mengerjakan LKPD. Saat mengerjakan LKPD, peserta 

didik masih kesulitan dalam melakukan operasi aljabar yang digunakan dalam 

membuktikan teorema Pythagoras berdasarkan luas bangun datar tertentu. Peserta 

didik cukup aktif dalam bertanya dan berdiskusi, tetapi saat mengerjakan LTPD 

mereka sudah tidak antusias karena waktu pembelajaran terpotong istirahat. Pada 

fase 4 yaitu praktik di bawah bimbingan guru, bagian LTPD dikerjakan secara 

bersama-sama dipandu oleh guru. Sebelum pembelajaran diakhiri, peserta didik 

diberikan kuis mengenai pembuktian teorema Pythagoras. Berdasarkan hasil kuis 

yang diikuti oleh 29 peserta didik, diperoleh nilai rata-rata sebesar 48 dengan 
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peserta didik yang tuntas sebanyak 8 anak dan peserta didik yang belum tuntas 

sebanyak 21 anak. 

Pertemuan kedua pada hari Jumat, 17 Januari 2020 dengan materi “Panjang 

Sisi-Sisi Segitiga Siku-Siku dan Jenis Segitiga Khusus”. Pada pertemuan kedua, 

peserta didik diberikan penjelasan singkat mengenai jenis-jenis segitiga 

berdasarkan ukuran sudutnya. Setelah itu, peserta didik dikelompokkan 

berdasarkan hasil kuis pada pertemuan sebelumnya agar diperoleh kelompok yang 

heterogen. Saat mengerjakan LKPD, beberapa peserta didik terlihat kurang antusias 

dan sering bermain sendiri sehingga suasana kelas menjadi kurang kondusif. 

Setelah selesai mengerjakan LKPD, perwakilan kelompok diminta menuliskan 

hasil diskusinya di papan tulis. Ada 3 kelompok yang bersedia menawarkan diri 

untuk mempresentasikan di depan kelas, kemudian guru memverifikasi hasil 

diskusi kelompok yang maju. Setelah diskusi selesai, guru memberikan sedikit 

refleksi yang kemudian dirangkum oleh peserta didik pada buku catatan masing-

masing. Sebelum pembelajaran diakhiri, peserta didik diberikan kuis mengenai 

menentukan jenis segitiga berdasarkan soal pada LTPD. Berdasarkan hasil kuis 

yang diikuti oleh 31 peserta didik, diperoleh nilai rata-rata sebesar 86,40 dan 

keseluruhan peserta didik tuntas. 

Pertemuan ketiga pada hari Rabu, 22 Januari 2020 dengan materi “Tripel 

Pythagoras dan Aplikasi Teorema Pythagoras”. Pada pertemuan ketiga, peserta 

didik diberikan penjelasan singkat mengenai tripel Pythagoras kaitannya dengan 

teorema Pythagoras yang telah dipelajari sebelumnya. Setelah itu, peserta didik 

diminta untuk mengamati permasalahan yang ada pada buku siswa berkaitan 

dengan memeriksa tripel Pythagoras. Peserta didik diminta untuk berdiskusi dengan 

teman sebangku dalam menemukan tripel Pythagoras berdasarkan petunjuk pada 

buku siswa. Selama proses berdiskusi, peserta didik cukup kondusif akan tetapi 

terdapat beberapa anak yang berbicara sendiri sehingga mengganggu peserta didik 

yang lain. Setelah beberapa waktu, guru meminta beberapa peserta didik agar 

menuliskan hasil diskusinya di papan tulis. Peserta didik sangat antusias untuk maju 

ke depan, sehingga proses diskusi dapat berjalan lancar. Setelah itu, guru 

memberikan sedikit penjelasan mengenai proses menemukan tripel Pythagoras 
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dengan dua cara yang berbeda. Setelah itu, guru memberikan soal yang berkaitan 

dengan aplikasi teorema Pythgaoras yang kemudian dibahas bersama-sama di 

papan tulis dengan bimbingan guru. Sisa waktu dalam pembelajaran diisi dengan 

kuis tentang tripel Pythagoras dan aplikasi teorema Pythagoras. Berdasarkan hasil 

kuis yang diikuti oleh 29 peserta didik, diperoleh nilai rata-rata sebesar 69,55 

dengan peserta didik yang tuntas sebanyak 24 anak dan 5 anak belum tuntas. 

Pertemuan keempat pada hari Jumat, 24 Januari 2020 dengan materi 

“Perbandingan Sisi pada Segitiga Khusus”. Pada pertemuan keempat, peserta didik 

diberikan apersepsi mengenai jenis segitiga. Selanjutnya, guru memberikan 

penjelasan singkat mengenai proses mencari panjang sisi hipotenusa pada segitiga 

siku-siku sama kaki dan segitiga dengan ukuran sudut 30° − 60° − 90°. Setelah itu, 

peserta didik dibagi menjadi 6 kelompok berdasarkan hasil kuis pada pertemuan 

sebelumnya. Setelah berkelompok, peserta didik diberikan LKPD agar berdiskusi 

menyelesaikan masalah. Saat berkelompok suasana kelas cukup tenang, walaupun 

banyak peserta didik yang mengantuk. Setelah itu, guru mempersilahkan 1 

kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Selanjutnya, 

guru memberikan umpan balik atas hasil diskusi peserta didik yang melakukan 

presentasi. Setelah semua peserta didik selesai berdiskusi, guru memberikan 

refleksi sehingga dapat dirangkum oleh peserta didik pada buku catatan masing-

masing. Sebelum pembelajaran diakhiri, dilakukan kuis mengenai perbandingan 

sisi pada segitiga khusus. Berdasarkan hasil kuis yang diikuti oleh 30 peserta didik, 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 54,53 dengan peserta didik yang tuntas sebanyak 9 

anak dan sisanya belum tuntas. 

Ketika pelaksanaan pembelajaran selama empat pertemuan, dilaksanakan 

juga pengamatan aktivitas pembelajaran guru oleh observer. Observer dalam hal ini 

adalah guru matematika SMP Negeri 18 Semarang yang mengampu kelas VIII. 

Secara umum pembelajaran pada model Direct Instruction di kelas kontrol (VIII B) 

SMP Negeri 18 Semarang terlaksana dengan kategori sangat baik. Hal tersebut 

disajikan secara lebih lengkap pada Tabel 4.5 berikut. 
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Tabel 4.5 Hasil Pengamatan Aktivitas Guru pada Kelas Model Direct Instruction 

Pertemuan ke- Persentase Kategori 

1 95,69% Sangat Baik 

2 96,55% Sangat Baik 

3 91,38% Sangat Baik 

4 93,96% Sangat Baik 

Rata-rata 94,39% Sangat Baik 
 

Hasil pengamatan aktivitas pembelajaran guru di kelas model Direct 

Instruction dapat dilihat pada Lampiran 99. 

4.1.1.4 Pelaksanaan Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dilaksanakan di kelas 

eksperimen (VIII A) pada tanggal 28 Januari 2020 dan kelas kontrol (VIII B) pada 

tanggal 29 Januari 2020. Soal tes kemampuan berpikir kreatif matematis terdiri dari 

3 nomor soal dengan 7 butir soal. Peserta didik diberikan waktu 80 menit untuk 

mengerjakan tes kemampuan berpikir kreatif matematis. Tes ini diikuti oleh 32 

peserta didik dari kelas ekperimen (VIII A) dan 31 peserta didik dari kelas kontrol 

(VIII B). Hasil tes kemampuan berpikir kreatif matematis kelas eksperimen pada 

model Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming dilakukan 

triangulasi dengan hasil wawancara untuk menganalisis kemampuan berpikir 

kreatif matematis ditinjau dari locus of control. Hasil penilaian tes kemampuan 

berpikir kreatif matematis dapat dilihat pada Lampiran 53. 

4.1.1.5 Pelaksanaan Pengisian Angket Locus of Control 

Pelaksanaan pengisian angket locus of control dilaksanakan pada tanggal 24 

Januari 2020 pada kelas kontrol (VIII B) dan pada tanggal 28 Januari 2020 di kelas 

eksperimen (VIII A) sebelum mereka mengerjakan soal Tes Kemampuan Berpikir 

Kreatif  Matematis. Angket yang diberikan berupa skala locus of control yang 

terdiri dari 24 item pernyataan dengan 6 pilihan jawaban. Peserta didik diberikan 

waktu 15 menit untuk mengisi angket agar dapat mengisi dengan baik dan sesuai 

dengan diri masing-masing peserta didik. Instrumen angket skala locus of control 

dapat dilihat pada Lampiran 66. 

Data hasil pengisian angket skala locus of control dilakukan analisis 

berdasarkan pedoman penskoran angket locus of control. Berikut disajikan data 
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hasil analisis pengisian angket skala locus of control pada kelas yang menerapkan 

model pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan 

Brainstorming. 

Tabel 4.6 Hasil Analisis Angket Skala Locus of Control 

Locus of Control Banyak Peserta Didik Persentase 

Internal 17 53,13% 

Eksternal 15 46,87% 

Total 32 100% 
 

Data distribusi peserta didik berdasarkan locus of control dapat dilihat pada 

Lampiran 68. Berdasarkan hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan 

pengisian angket locus of control, subjek penelitian yang dipilih oleh peneliti dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.7 Hasil Penentuan Subjek Penelitian 

Kode Peserta Didik TKBKM Locus of Control Kode Subjek 

E-22 0 Internal S-01 

E-06 1 Internal S-02 

E-27 2 Internal S-03 

E-17 3 Internal S-04 

E-05 4 Internal S-05 

E-02 0 Eksternal S-06 

E-31 1 Eksternal S-07 

E-21 2 Eksternal S-08 

E-16 3 Eksternal S-09 

E-09 4 Eksternal S-10 
 

Hasil penentuan subjek penelitian secara lebih lengkap dapat dilihat pada 

Lampiran 88. 

4.1.1.6 Pelaksanaan Wawancara 

Pelaksanaan wawancara dilakukan pada tanggal 30 Januari 2020. Wawancara 

dilakukan terhadap 10 subjek penelitian pada kelas VIII A yang menerapkan model 

pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming. 

Subjek dipilih setelah mengkategorikan Tingkatan Kemampuan Berpikir Kreatif 

Matematis (TKBKM) peserta didik dan locus of control peserta didik. Setiap 

Tingkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis diambil 2 subjek yaitu locus of 
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control internal dan locus of control eksternal, hal ini dikarenakan tiap TKBKM 

agar terwakili oleh masing-masing locus of control. Saat pelaksanaannya, 

wawancara berlangsung lancar dan kondusif serta peserta didik dapat menjawab 

setiap pertanyaan dengan cukup baik. Hasil wawancara dapat dilihat pada Lampiran 

89-98. 

4.1.2 Hasil Analisis Data Kuantitatif 

4.1.2.1 Kemampuan Awal Matematis 

Data kemampuan awal matematis diambil dari nilai Tes Kemampuan Awal 

Matematis materi prasyarat Teorema Pythagoras. Nilai hasil tes kemampuan awal 

ini digunakan untuk mengetahui kondisi awal dari populasi peserta didik kelas VIII 

SMP Negeri 18 Semarang. Data nilai tes kemampuan awal dapat dilihat pada 

Lampiran 6. 

4.1.2.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data Tes Kemampuan 

Awal Matematis kelas VIII A dan VIII B tahun pelajaran 2019/2020 SMP Negeri 

18 Semarang berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis 

statistik yang digunakan adalah sebagai berikut. 

𝐻0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

𝐻1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal  

Hasil uji normalitas data tes kemampuan awal matematis kelas eksperimen 

secara ringkas disajikan dalam Tabel 4.8 berikut. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas Data Kemampuan Awal Matematis Kelas 

Eksperimen 

Statistik Perhitungan 

𝑛 32 

𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

 2,370 

𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 7,815 

𝐻0 Diterima 

Keterangan: 𝐻0 diterima jika 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

< 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 

Karena 𝐻0  diterima, maka dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hasil uji normalitas data tes 
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kemampuan awal matematis kelas kontrol secara ringkas disajikan dalam Tabel 4.9 

berikut. 

Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas Data Kemampuan Awal Matematis Kelas Kontrol 

Statistik Perhitungan 

𝑛 32 

𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

 5,124 

𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 7,815 

𝐻0 Diterima 

Keterangan: 𝐻0 diterima jika 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

< 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 

Karena 𝐻0  diterima, maka dapat disimpulkan bahwa kelas kontrol berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas data tes kemampuan awal 

matematis dapat dilihat pada Lampiran 7 dan Lampiran 8. 

4.1.2.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui varians data Tes Kemampuan 

Awal Matematis dari kelas VIII A dan VIII B sama atau tidak. Pada penelitian ini 

dilakukan uji Fisher untuk menentukan apakah data homogen atau tidak. Hipotesis 

statistik yang digunakan adalah sebagai berikut. 

𝐻0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2, artinya data homogen 

𝐻1 : 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2, artinya data tidak homogen 

Hasil uji homogenitas data tes kemampuan awal matematis kelas eksperimen 

dan kelas kontrol disajikan dalam Tabel 4.10 berikut. 

Tabel 4.10 Hasil Uji Homogenitas Data Tes Kemampuan Awal Matematis 

Statistik Perhitungan 

𝑛 64 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 1,155 

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 1,828 

𝐻0 Diterima 

Keterangan: 𝐻0 diterima jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

Karena 𝐻0 diterima maka dapat disimpulkan bahwa varians kelas eksperimen 

sama dengan varians kelas kontrol, atau dapat disebutkan bahwa kedua kelas 

sampel homogen. Uji homogenitas data tes kemampuan awal matematis dapat 

dilihat pada Lampiran 9. 
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4.1.2.1.3 Uji Kesamaan Rata-rata 

Uji kesamaan rata-rata dua sampel dilakukan untuk mengetahui apakah 

kemampuan awal matematis kelas kontrol dan kelas eksperimen sama atau beda. 

Hipotesis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut. 

𝐻0 : 𝜇1 = 𝜇2, artinya rata- rata kemampuan awal matematis kelas eksperimen sama 

dengan rata-rata kemampuan awal matematis kelas kontrol. 

𝐻1 : 𝜇1 ≠ 𝜇2, artinya rata- rata kemampuan awal matematis kelas eksperimen tidak 

sama dengan rata-rata kemampuan awal matematis kelas kontrol 

Hasil uji kesamaan rata-rata data Tes Kemampuan Awal Matematis kelas 

eksperimen dan kelas sampel disajikan dalam Tabel 4.11 berikut. 

Tabel 4.11 Hasil Uji Kesamaan Rata-rata Data Tes Kemampuan Awal Matematis 

Statistik Perhitungan 

𝑛 63 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 1,890 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 2,000 

𝐻0 Diterima 

Keterangan: 𝐻0 diterima jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

Karena 𝐻0 diterima maka dapat disimpulkan bahwa rata- rata kemampuan 

awal matematis kelas eksperimen sama dengan rata-rata kemampuan awal 

matematis kelas kontrol. Uji kesamaan rata-rata data tes kemampuan awal 

matematis dapat dilihat pada Lampiran 10. 

4.1.2.2 Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Data hasil tes kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dilakukan 

analisis secara kuantitatif, dan ringkasan data tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.12 Data Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Kelas n Rata-rata 
Simpangan 

Baku 

Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah 

Eksperimen 32 77,00 8,76 91 52 

Kontrol 31 63,46 8,83 78 45 
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4.1.2.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data tes kemampuan 

berpikir kreatif matematis kelas VIII A dan VIII B tahun pelajaran 2019/2020 SMP 

Negeri 18 Semarang berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis statistik yang 

digunakan adalah sebagai berikut. 

𝐻0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

𝐻1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal  

Hasil uji normalitas data tes kemampuan berpikir kreatif matematis kelas 

eksperimen secara ringkas disajikan dalam Tabel 4.13 berikut. 

Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas Data Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Kelas Eksperimen 

Statistik Perhitungan 

𝑛 32 

𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

 2,606 

𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 7,815 

𝐻0 Diterima 

Keterangan: 𝐻0 diterima jika 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

< 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 

Karena 𝐻0  diterima, maka dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hasil uji normalitas data tes 

kemampuan berpikir kreatif matematis kelas kontrol secara ringkas disajikan dalam 

Tabel 4.14 berikut. 

Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas Data Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Kelas Kontrol 

Statistik Perhitungan 

𝑛 31 

𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

 3,218 

𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 7,814 

𝐻0 Diterima 

Keterangan: 𝐻0 diterima jika 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

< 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 

Karena 𝐻0  diterima, maka dapat disimpulkan bahwa kelas kontrol berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas data tes kemampuan 

berpikir kreatif matematis dapat dilihat pada Lampiran 80 dan Lampiran 81. 
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4.1.2.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui varians dari kelas VIII A dan 

VIII B sama atau tidak. Pada penelitian ini dilakukan uji Fisher untuk menentukan 

apakah data homogen atau tidak. Hipotesis statistik yang digunakan adalah sebagai 

berikut. 

𝐻0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2, artinya data homogen 

𝐻1 : 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2, artinya data tidak homogen 

Hasil uji homogenitas data tes kemampuan berpikir kreatif matematis kelas 

eksperimen dan kelas kontrol disajikan dalam Tabel 4.15 berikut. 

Tabel 4.15 Hasil Uji Homogenitas Data Tes Kemampuan Berpikir Kreatif 

Matematis 

Statistik Perhitungan 

𝑛 63 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 1,619 

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 1,828 

𝐻0 Diterima 

Keterangan: 𝐻0 diterima jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

Karena 𝐻0 diterima maka dapat disimpulkan bahwa varians kelas eksperimen 

sama dengan varians kelas kontrol, atau dapat disebutkan bahwa kedua kelas 

sampel homogen. Uji homogenitas data tes kemampuan berpikir kreatif matematis 

dapat dilihat pada Lampiran 82. 

4.1.2.2.3 Uji Hipotesis I 

Uji hipotesis I dilakukan untuk mengetahui ketuntasan belajar aspek berpikir 

kreatif matematis peserta didik pada model pembelajaran Means-Ends Analysis 

menggunakan pendekatan Brainstorming. Uji ketuntasan menggunakan uji rata-

rata satu sampel pihak kanan dan uji proporsi satu sampel pihak kanan. 

a. Uji Rata-rata 

Uji rata-rata satu sampel pihak kanan dilakukan untuk mengetahui apakah 

rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dengan model 

pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming 

mencapai KKM individu 67 atau tidak. Hipotesis statistik yang digunakan adalah 

sebagai berikut. 
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𝐻0  : 𝜇 = 67 , artinya rata-rata kemampuan berpikir kreatif pada model 

pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan 

Brainstorming sama dengan 67. 

𝐻1  : 𝜇 > 67 , artinya rata-rata kemampuan berpikir kreatif pada model 

pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan 

Brainstorming lebih dari 67. 

Hasil uji rata-rata data tes kemampuan berpikir kreatif matematis kelas 

eksperimen disajikan dalam Tabel 4.16 berikut. 

Tabel 4.16 Hasil Uji Rata-rata Data Tes Kemampuan Berpikir Kreatif 

Matematis 

Statistik Perhitungan 

𝑛 32 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 6,456 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 1,696 

𝐻0 Ditolak 

Keterangan: 𝐻0 diterima jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

Karena 𝐻0  ditolak maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan 

berpikir kreatif pada model pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan 

pendekatan Brainstorming lebih dari 67 atau dapat disebut tuntas secara individu.  

b. Uji Proporsi 

Uji proporsi dilakukan untuk mengetahui apakah proporsi kemampuan 

berpikir kreatif peserta didik yang mencapai KKM lebih dari 75% atau tidak. 

Hipotesis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut. 

𝐻0 ∶  𝜋 = 75%, artinya proporsi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar di 

kelas yang menerapkan model pembelajaran Means-Ends 

Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming sama dengan 

75%. 

𝐻1 ∶  𝜋 > 75%, artinya proporsi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar di 

kelas yang menerapkan model pembelajaran Means-Ends 

Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming lebih dari 

75%. 
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Hasil uji proporsi data tes kemampuan berpikir kreatif matematis kelas 

eksperimen disajikan dalam Tabel 4.17 berikut. 

Tabel 4.17 Hasil Uji Proporsi Data Tes Kemampuan Berpikir Kreatif 

Matematis 

Statistik Perhitungan 

𝑛 32 

𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 2,04 

𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 1,64 

𝐻0 Ditolak 

Keterangan: 𝐻0 diterima jika 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

Karena 𝐻0  ditolak maka dapat disimpulkan bahwa proporsi peserta didik 

yang mencapai ketuntasan belajar di kelas yang menerapkan model pembelajaran 

Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming lebih dari 75%., 

atau dapat disebutkan bahwa tuntas secara klasikal. 

Uji Hipotesis I data tes kemampuan berpikir kreatif matematis dapat dilihat 

pada Lampiran 83. 

4.1.2.2.4 Uji Hipotesis II 

Uji hipotesis II dilakukan untuk mengetahui apakah model pembelajaran 

Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming lebih baik dari 

model pembelajaran Direct Instruction. Uji yang dilakukan adalah uji kesamaan 

rata-rata dua sampel pihak kanan. Hipotesis statistik yang digunakan adalah sebagai 

berikut. 

𝐻0 : 𝜇1 = 𝜇2, artinya rata- rata kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

dengan model pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan 

pendekatan Brainstorming sama dengan rata-rata kemampuan 

berpikir kreatif peserta didik dengan model pembelajaran Direct 

Instruction. 

𝐻1 : 𝜇1 > 𝜇2, artinya rata- rata kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

dengan model pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan 

pendekatan Brainstorming lebih baik dari rata-rata kemampuan 

berpikir kreatif peserta didik dengan model pembelajaran Direct 

Instruction. 
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Hasil uji kesamaan rata-rata data tes kemampuan berpikir kreatif matematis 

kelas eksperimen disajikan dalam Tabel 4.18 berikut. 

Tabel 4.18 Hasil Uji Kesamaan Rata-rata Data Tes Kemampuan Berpikir 

Kreatif Matematis 

Statistik Perhitungan 

𝑛 63 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 6,110 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 1,670 

𝐻0 Ditolak 

Keterangan: 𝐻0 diterima jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

Karena 𝐻0  ditolak maka dapat disimpulkan bahwa rata- rata kemampuan 

berpikir kreatif matematis peserta didik dengan model pembelajaran Means-Ends 

Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming lebih baik dari rata-rata 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik dengan model pembelajaran Direct 

Instruction. 

Uji Hipotesis II data tes kemampuan berpikir kreatif matematis dapat dilihat 

pada Lampiran 84. 

4.1.2.2.5 Uji Hipotesis III 

Uji hipotesis III dilakukan untuk mengetahui apakah proporsi ketuntasan 

belajar kelas eksperimen dengan model Means-Ends Analysis menggunakan 

pendekatan Brainstorming lebih dari proporsi ketuntasan belajar kelas kontrol 

dengan model Direct Instruction. Uji yang dilakukan adalah uji proporsi dua 

sampel pihak kanan. Hipotesis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut. 

𝐻0  : 𝜋1 = 𝜋2 , artinya proporsi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar 

dengan model pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan 

pendekatan Brainstorming sama dengan proporsi peserta didik 

yang mencapai ketuntasan belajar dengan model pembelajaran 

Direct Instruction. 

𝐻1  : 𝜋1 > 𝜋2 , artinya proporsi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar 

dengan model pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan 

pendekatan Brainstorming lebih dari proporsi peserta didik yang 
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mencapai ketuntasan belajar dengan model pembelajaran Direct 

Instruction. 

Hasil uji proporsi dua sampel data tes kemampuan berpikir kreatif matematis 

kelas eksperimen disajikan dalam Tabel 4.19 berikut. 

Tabel 4.19 Hasil Uji Proporsi Dua Sampel Data Tes Kemampuan Berpikir 

Kreatif Matematis 

Statistik Perhitungan 

𝑛 63 

𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 3,65 

𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 1,64 

𝐻0 Ditolak 

Keterangan: 𝐻0 diterima jika 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

Karena 𝐻0  ditolak maka dapat disimpulkan bahwa proporsi peserta didik 

yang mencapai ketuntasan belajar dengan model pembelajaran Means-Ends 

Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming lebih dari proporsi peserta didik 

yang mencapai ketuntasan belajar dengan model pembelajaran Direct Instruction. 

Uji Hipotesis III data tes kemampuan berpikir kreatif matematis dapat dilihat 

pada Lampiran 85. 

4.1.3 Hasil Analisis Data Kualitatif 

Pada penelitian ini, analisis data kualitatif dilakukan pada data yang diperoleh 

melalui hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan hasil wawancara 

subjek penelitian. Hasil nilai tes dilakukan analisis berdasarkan indikator 

kemampuan berpikir kreatif matematis. Proses analisis dilakukan dengan 

menyajikan hasil pekerjaan subjek pada Tes Kemampuan Berpikir Kreatif 

Matematis dengan kutipan wawancara, kemudian dilakukan triangulasi untuk 

mengetahui kevalidan data hasil tes. 

4.1.3.1 Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis pada Peserta Didik 

dengan Locus of Control Internal 

Analisis dilakukan terhadap peserta didik dengan locus of control internal. 

Pada penelitian ini, subjek yang diambil dengan locus of control internal sebanyak 

5 subjek penelitian yang terdiri dari 5 kategori Tingkat Kemampuan Berpikir 
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Kreatif Matematis. Subjek penelitian yang diambil adalah subjek S-01, S-02, S-03, 

S-04, dan S-05. Berikut data hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan 

hasil wawancara dari subjek S-01, S-02, S-03, S-04, dan S-05. 

4.1.3.1.1 Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Subjek S-01 

Subjek S-01 merupakan subjek yang dipilih berdasarkan kategori Tingkat 

Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis level 0 dengan skor tes sebesar 52. Hasil 

analisis kemampuan berpikir kreatif matematis subjek S-01 adalah sebagai berikut. 

(1) Soal Nomor 1 

Berikut disajikan hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis peserta 

didik untuk soal nomor 1 pada Gambar 4.1. Soal nomor 1 dibagi menjadi menjadi 

2 butir soal yaitu 1.a dan 1.b dengan mengacu pada indikator kemampuan berpikir 

kreatif matematis. Butir soal 1.a mengacu pada indikator fluency, flexibility, dan 

elaboration, sedangkan butir soal 1.b mengacu pada indikator flexibility dan 

originality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.1 Hasil Pekerjaan Subjek S-01 Nomor 1 

Hasil pekerjaan subjek S-01 berdasarkan indikator fluency dapat dilihat pada 

Gambar 4.1. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa subjek S-01 mampu 

memberikan penyelesaian permasalahan butir 1.a terkait luas daerah yang diarsir 

dengan relevan, serta memperoleh hasil jawaban yang tepat. Secara keseluruhan, 
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subjek S-01 sudah cukup lancar dalam menyelesaikan permasalahan pada soal 

nomor 1. 

Hasil pekerjaan subjek S-01 berdasarkan indikator flexibility terkait butir 1.a 

dapat dilihat bahwa subjek S-01 mampu untuk memberikan lebih dari satu strategi 

penyelesaian dengan proses penyelesaian yang cukup benar. Pada proses 

penyelesaiannya, subjek S-01 menggunakan strategi pertama dengan konsep luas 

daerah trapesium dan luas daerah persegi panjang, serta strategi kedua dengan 

konsep luas daerah persegi panjang dan luas daerah segitiga. Pada butir 1.b karena 

subjek S-01 tidak memberikan jawaban, maka dapat dikatakan bahwa ia belum 

memenuhi aspek flexibility. 

Hasil pekerjaan subjek S-01 berdasarkan indikator elaboration terkait butir 

1.a dapat dilihat bahwa subjek S-01 mampu untuk menyelesaikan permasalahan 

yang diberikan, akan tetapi subjek S-01 belum mampu untuk memperinci detail-

detail sehingga jawaban yang diberikan belum disajikan secara lengkap. Hal ini 

dapat dilihat saat menghitung pada cara kedua belum diberikan keterangan luas 

daerah yang dihitung. Hal ini dapat dikatakan bahwa subjek S-01 belum memenuhi 

indikator elaboration. 

Hasil pekerjaan subjek S-01 berdasarkan indikator originality terkait butir 1.b 

dapat dilihat bahwa subjek S-01 belum mampu memenuhi indikator originality 

karena secara keseluruhan subjek S-01 tidak mampu memberikan jawaban pada 

butir soal 1.b. 

a. Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara disajikan untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif 

matematis peserta didik secara lebih lanjut. Berikut kutipan hasil wawancara subjek 

S-01 terkait soal nomor 1. 

P : “Apakah kamu memahami maksud dari pertanyaan nomor 1 ini ?” 

S-01 : “Nomor 1 ini ? Iya paham.” 

P : “Coba jelaskan.” 

S-01 : “Yang 1.a suruh mencari, tapi dengan dua cara yang berbeda 

P : “Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini ?” 

S-01 : “Mencari luas persegi panjang dulu, lalu habis itu nyari luas trapesium.” 

P : “Lalu bagaimana cara menemukan luas yang diarsir ?” 

S-01 : “Dikali pak.” 
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P : “Dikali ? Luas persegi panjang dikali luas trapesium ?” 

S-01 : “Eh ditambah Pak, luas trapesium ditambah sama luas persegi panjang.” 

P : “Untuk soal 1.b kenapa tidak dijawab ?” 

S-01 : “Bingung Pak cara menentukan segitiganya.” 

P : “Saat kamu mengerjakan ada kesulitan tidak ?” 

S-01 : “Ada.” 

P : “Yang mana, coba ceritakan.” 

S-01 : “Pas yang 1.b itu membuat dua daerah segitiga siku-siku, bingung suruh  

    nggambarnya.” 

P : “Kemudian untuk yang nomor 1.a ini apakah ada kesulitan ?” 

S-01 : “Tidak begitu sulit Pak.” 

P : “Apakah kamu yakin jawabanmu sudah benar ?” 

S-01 :  “Benar.” 

P : “Bagaimana pandangan kamu untuk soal nomor 1 ini ?” 

S-01 : “Susah, tidak begitu rumit tetapi agak susah gitu Pak.” 

P : “Darimana muncul ide penyelesaian soal ini ?” 

S-01 : “Dilihat dari apa itu ? Gambarnya Pak itu ada persegi panjang ditambah  

    sama trapesium.” 

P : “Apakah menurutmu pekerjaanmu merupakan langkah yang terbaik ?” 

S-01 : “Agak kurang yakin Pak.” 

P : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan masalah ini ?  

    Coba dijelaskan.” 

S-01 : “Nyari apa itu ? Gimana ya njelasinnya. Yang ini Pak (menunjuk gambar  

    dua persegi yang tidak diarsir).” 

P : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan caramu sendiri ?” 

S-01 : “Cara pertama dari hasil pemikiran sendiri, tapi cara kedua saya ngasal  

    Pak.” 

P : “Apakah kamu yakin, kamu bisa mengerjakan soal nomor 1 secara  

    mandiri ?” 

S-01 : “Sebenarnya saya yakin Pak, tapi saya takut salah.” 

P : “Kamu paham dengan langkah-langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-01 : “Paham Pak, paham.” 

P : “Menurutmu ada langkah yang terlewati ? Atau masih belum rinci ?” 

S-01 : “Gimana Pak ?” 

P : “Ada yang terlewat atau tidak, dari langkah yang sudah kamu tulis ini ?” 

S-01 : “Engga sih.” 
 

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dalam aspek fluency subjek S-01 

sudah memahami maksud dari pertanyaan yang diberikan sehingga cukup 

memahami pengetahuan apa saja yang dibutuhkan. Ketika ditanyakan kembali 
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langkah penyelesaiannya, subjek S-01 cukup kesulitan dalam menjelaskan jawaban 

yang telah dikerjakan. Hal ini menunjukkan bahwa subjek S-01 belum memiliki 

arus pemikiran yang lancar dan jawaban yang diberikan belum mengarah pada 

penyelesaian yang tepat. Subjek S-01 juga masih memiliki beberapa konsep yang 

salah dalam pengerjaannya, sehingga mengalami kesulitan saat mengerjakan soal 

tersebut. Secara keseluruhan, subjek S-01 belum mampu menyelesaikan 

permasalahan dengan arus pemikiran yang lancar dan gagasan yang diberikan 

belum relevan sehingga aspek fluency belum terpenuhi. Hasil wawancara aspek 

fluency ditunjukkan dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Apakah kamu memahami maksud dari pertanyaan nomor 1 ini ?” 

S-01 : “Nomor 1 ini ? Iya paham.” 

P : “Coba jelaskan.” 

S-01 : “Yang 1.a suruh mencari, tapi dengan dua cara yang berbeda 

P : “Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini ?” 

S-01 : “Mencari luas persegi panjang dulu, lalu habis itu nyari luas trapesium.” 

P : “Lalu bagaimana cara menemukan luas yang diarsir ?” 

S-01 : “Dikali pak.” 

P : “Dikali ? Luas persegi panjang dikali luas trapesium ?” 

S-01 : “Eh ditambah Pak, luas trapesium ditambah sama luas persegi panjang.” 

P : “Untuk soal 1.b kenapa tidak dijawab ?” 

S-01 : “Bingung Pak cara menentukan segitiganya.” 

P : “Saat kamu mengerjakan ada kesulitan tidak ?” 

S-01 : “Ada.” 

P : “Yang mana, coba ceritakan.” 

S-01 : “Pas yang 1.b itu membuat dua daerah segitiga siku-siku, bingung suruh  

    nggambarnya.” 

P : “Kemudian untuk yang nomor 1.a ini apakah ada kesulitan ?” 

S-01 : “Tidak begitu sulit Pak.” 

P : “Apakah kamu yakin jawabanmu sudah benar ?” 

S-01 :  “Benar.” 
 

Pada aspek flexibility, subjek S-01 sudah mampu memberikan lebih dari satu 

cara penyelesaian pada butir 1.a. Akan tetapi, subjek S-01 menganggap soal 

tersebut merupakan soal yang cukup sulit. Subjek S-01 juga masih kesulitan saat 

menjelaskan penyelesaian dengan menggunakan cara yang kedua, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa subjek S-01 belum mampu mengembangkan jawaban dengan 
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lebih dari satu cara yang berbeda. Pada butir 1.b, subjek S-01 tidak memberikan 

jawaban apapun dan kesulitan saat diminta menjelaskan proses penyelesaian soal 

butir 1.b, sehingga aspek flexibility pada butir 1.b tidak muncul sama sekali. Secara 

keseluruhan, subjek S-01 belum memiliki kemampuan dalam menghasilkan ide-ide 

sehingga dapat menyelesaikan permasalah menggunakan arah pemikiran yang 

berbeda-beda sehingga aspek flexibility belum terpenuhi. Hasil wawancara aspek 

flexibility ditunjukkan dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Bagaimana pandangan kamu untuk soal nomor 1 ini ?” 

S-01 : “Susah, tidak begitu rumit tetapi agak susah gitu Pak.” 

P : “Darimana muncul ide penyelesaian soal ini ?” 

S-01 : “Dilihat dari apa itu ? Gambarnya Pak itu ada persegi panjang ditambah  

    sama trapesium.” 

P : “Apakah menurutmu pekerjaanmu merupakan langkah yang terbaik ?” 

S-01 : “Agak kurang yakin Pak.” 

P : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan masalah ini ?  

    Coba dijelaskan.” 

S-01 : “Nyari apa itu ? Gimana ya njelasinnya. Yang ini Pak (menunjuk gambar  

         dua persegi yang tidak diarsir).” 
 

Pada aspek originality, subjek S-01 menjawab butir 1.a menggunakan satu 

cara yang diperoleh dari ide sendiri dengan yakin bahwa jawaban tersebut benar. 

Akan tetapi untuk cara kedua, subjek S-01 mengerjakannya dengan cara yang 

kurang yakin sehingga menganggap bahwa jawaban tersebut salah. Hal ini 

menunjukkan bahwa subjek S-01 sudah mampu memunculkan ide sendiri, akan 

tetapi belum mampu menggunakan cara yang berbeda dalam penyelesaiannya. Pada 

butir 1.b, subjek S-01 tidak mampu memberikan penjelasan apapun sehingga 

dianggap belum memenuhi aspek originality. Secara keseluruhan, subjek S-01 

belum memberikan jawaban yang unik sehingga aspek originality belum terpenuhi. 

Hasil wawancara aspek originality ditunjukan dalam kutipan wawancara berikut.  

P : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan caramu sendiri ?” 

S-01 : “Cara pertama dari hasil pemikiran sendiri, tapi cara kedua saya ngasal  

    Pak.” 

P : “Apakah kamu yakin, kamu bisa mengerjakan soal nomor 1 secara  

    mandiri ?” 

S-01 : “Sebenarnya saya yakin Pak, tapi saya takut salah.” 
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Pada aspek elaboration, subjek S-01 memahami setiap langkah yang 

dikerjakan sehingga dapat dikatakan subjek S-01 memahami proses pekerjaannya 

dengan cukup baik. Akan tetapi, subjek S-01 masih kesulitan saat diminta 

menjelaskan langkah yang kurang rinci dalam jawabannya. Hal ini menunjukkan 

bahwa subjek S-01 belum mampu mengembangkan dan memperinci jawaban yang 

telah diberikannya. Secara keseluruhan, subjek S-01 cukup mampu memahami 

proses penyelesaian, akan tetapi kesulitan dalam mengembangkan gagasan dan 

memperinci jawaban yang telah diberikan sehingga aspek elaboration belum 

terpenuhi. Hasil wawancara aspek elaboration ditunjukan dalam kutipan 

wawancara berikut.  

P : “Kamu paham dengan langkah-langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-01 : “Paham Pak, paham.” 

P : “Menurutmu ada langkah yang terlewati ? Atau masih belum rinci ?” 

S-01 : “Gimana Pak ?” 

P : “Ada yang terlewat atau tidak, dari langkah yang sudah kamu tulis ini ?” 

S-01 : “Engga sih.” 
 

b. Triangulasi 

Setelah didapat hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan hasil 

wawancara, selanjutnya dilakukan triangulasi untuk mengetahui kebenaran dari 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis hasil tes, subjek S-01 sudah memenuhi 

aspek fluency dikarenakan jawaban yang diberikan sudah tepat dan relevan. Saat 

dilakukan wawancara, subjek S-01 ternyata belum memiliki arus pemikiran yang 

lancar dan kesulitan saat menjelaskan jawaban yang diperolehnya. Subjek S-01 

masih kebingungan saat menjelaskan bagaimana mencari luas daerah yang diarsir 

sehingga berdasarkan hasil wawancara, subjek S-01 belum memenuhi aspek 

fluency. Aspek flexibility pada hasil tes tidak dapat ditunjukkan oleh subjek S-01 

dalam pekerjaan butir 1.b dikarenakan butir soal tersebut tidak dijawab. 

Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-01 masih kesulitan saat menjelaskan lebih 

dari satu cara penyelesaian sehingga aspek flexibility belum muncul pada subjek S-

01. Aspek elaboration pada hasil tes subjek S-01 belum ditunjukkan dengan 

kerincian pada hasil pekerjaannya, karena masih terdapat beberapa bagian yang 

kurang jelas. Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-01 sudah memahami hasil 
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pekerjaannya, akan tetapi belum mampu menjelaskan penyelesaian secara rinci, 

sehingga aspek elaboration belum muncul pada subjek S-01. Aspek originality 

pada hasil tes tidak dapat ditunjukkan oleh subjek S-01 dalam pekerjaan butir 1.b 

dikarenakan butir soal tersebut tidak dijawab. Berdasarkan hasil wawancara, subjek 

S-01 belum mampu memberikan jawaban yang unik sehingga aspek originality 

belum terpenuhi. 

Secara garis besar, pada soal nomor 1 subjek S-01 belum memenuhi aspek 

fluency, belum memenuhi aspek flexibility, belum memenuhi aspek originality, dan 

belum memenuhi aspek elaboration. 

(2) Soal Nomor 2 

Berikut disajikan hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis peserta 

didik untuk soal nomor 2 pada Gambar 4.2 dan Gambar 4.3. Soal nomor 2 dibagi 

menjadi menjadi 3 butir soal yaitu 2.a, 2.b dan 2.c dengan mengacu pada indikator 

kemampuan berpikir kreatif matematis. Butir soal 2.a mengacu pada indikator 

fluency, butir soal 2.b mengacu pada indikator flexibility dan originality, sedangkan 

butir soal 2.c mengacu pada indikator fluency, flexibility dan elaboration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Hasil Pekerjaan Subjek S-01 Nomor 2.a dan 2.c 
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Gambar 4.3 Hasil Pekerjaan Subjek S-01 Nomor 2.b 

Hasil pekerjaan subjek S-01 berdasarkan indikator fluency dapat dilihat pada 

Gambar 4.2 dan Gambar 4.3. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa subjek 

S-01 belum mampu memberikan penyelesaian permasalahan butir 2.a terkait 

panjang dari hipotenusa suatu segitiga siku-siku dengan hasil jawaban yang tepat. 

Pada butir 2.c, subjek S-01 sudah memberikan jawaban akan tetapi proses 

penyelesaiannya masih kurang tepat dan belum memperoleh hasil yang ditanyakan. 

Secara keseluruhan, subjek S-01 belum lancar dalam menyelesaikan permasalahan 

pada soal nomor 2. 

Hasil pekerjaan subjek S-01 berdasarkan indikator flexibility terkait butir 2.b 

dapat dilihat bahwa subjek S-01 mampu untuk memberikan lebih dari satu desain 

yang berbeda sehingga subjek S-01 mampu mengembangkan ide-ide yang 

diperolehnya. Pada butir 2.c subjek S-01 hanya mampu memberikan satu strategi 

penyelesaian walaupun langkah-langkahnya masih kurang tepat. Secara 

keseluruhan, subjek S-01 belum cukup mampu memberikan lebih dari satu strategi 

penyelesaian, sehingga dapat dikatakan bahwa ia belum memenuhi aspek flexibility. 

Hasil pekerjaan subjek S-01 berdasarkan indikator elaboration terkait butir 

2.c dapat dilihat bahwa subjek S-01 cukup mampu mengembangkan gagasan yang 

dimilikinya, akan tetapi jawaban yang diberikan masih belum rinci dan tidak jelas. 

Hal ini dapat dikatakan bahwa subjek S-01 belum memenuhi indikator elaboration. 
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Hasil pekerjaan subjek S-01 berdasarkan indikator originality terkait butir 2.b 

dapat dilihat bahwa subjek S-01 cukup mampu memenuhi indikator originality 

karena subjek S-01 dapat memberikan satu desain yang unik dan berbeda dari yang 

lainnya. Sehingga dapat dikatakan subjek S-01 cukup memenuhi indikator 

originality. 

a. Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara disajikan untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif 

matematis peserta didik secara lebih lanjut. Berikut kutipan hasil wawancara subjek 

S-01 terkait soal nomor 2. 

P : “Coba sekarang perhatikan soal nomor 2. Apakah kamu memahami  

    maksud dari pertanyaan nomor 2 ?” 

S-01 : “Ya paham, yang 2.a mencari sisi miringnya Pak. Lalu yang 2.b itu saya  

    nggak paham jadi tanya temen maksudnya gimana, katanya itu  

    membuat dua desain yang berbeda dari gambar ini (menunjuk gambar  

    pada nomor 2).” 

P : “Yang 2.c paham maksudnya ?” 

S-01 : “Engga Pak, yang itu ngga mudeng.” 

P : “Lalu bagaimana kamu menyelesaikan nomor 2 ini ?” 

S-01 : “Emm masih bingung Pak.” 

P : “Oke, kamu ada kesulitan saat mengerjakan soal ini ?” 

S-01 : “Ada, yang 2.c itu paling sulit.” 

P : “Kemudian pandangan kamu terhadap soal nomor 2 ini bagaimana ?” 

S-01 : “Sebenarnya ngga terlalu, tapi susah memahami soalnya.” 

P : “Lalu kamu mendapatkan ide penyelesaian ini darimana ?” 

S-01 : “Muncul dari pemikiran sendiri.” 

P : “Apakah kamu yakin cara ini sudah benar ?” 

S-01 : “Yakin.” 

P : “Apakah kamu memahami setiap langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-01 : “Paham.” 

P : “Menurut kamu, langkah yang kamu kerjakan ada yang terlewati ?” 

S-01 : “Kayaknya ngga ada si Pak.” 

P : “Lalu menurut kamu, langkah-langkah ini sudah efektif dan sistematis ?” 

S-01 : “Tidak efektif.” 

P : “Kenapa tidak efektif ?” 

S-01 : “Ngga tau Pak.” 
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Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dalam aspek fluency subjek S-01 

sudah memahami maksud dari pertanyaan 2.a, akan tetapi belum mampu 

memahami maksud dari pertanyaan yang diberikan pada 2.b dan 2.c, sehingga 

subjek S-01 belum cukup memahami pengetahuan apa saja yang dibutuhkan. 

Ketika ditanyakan kembali langkah penyelesaiannya, subjek S-01 cukup kesulitan 

dalam menjelaskan jawaban yang telah dikerjakan. Hal ini menunjukkan bahwa 

subjek S-01 belum memiliki arus pemikiran yang lancar dan jawaban yang 

diberikan belum mengarah pada penyelesaian yang tepat. Subjek S-01 juga masih 

memiliki beberapa konsep yang salah dalam pengerjaannya, sehingga mengalami 

kesulitan saat mengerjakan soal tersebut. Secara keseluruhan, subjek S-01 belum 

mampu menyelesaikan permasalahan dengan arus pemikiran yang lancar dan 

gagasan yang diberikan belum relevan sehingga aspek fluency belum terpenuhi. 

Hasil wawancara aspek fluency ditunjukkan dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Coba sekarang perhatikan soal nomor 2. Apakah kamu memahami  

    maksud dari pertanyaan nomor 2 ?” 

S-01 : “Ya paham, yang 2.a mencari sisi miringnya Pak. Lalu yang 2.b itu saya  

    nggak paham jadi tanya temen maksudnya gimana, katanya itu  

    membuat dua desain yang berbeda dari gambar ini (menunjuk gambar  

    pada nomor 2).” 

P : “Yang 2.c paham maksudnya ?” 

S-01 : “Engga Pak, yang itu ngga mudeng.” 

P : “Lalu bagaimana kamu menyelesaikan nomor 2 ini ?” 

S-01 : “Emm masih bingung Pak.” 

P : “Oke, kamu ada kesulitan saat mengerjakan soal ini ?” 

S-01 : “Ada, yang 2.c itu paling sulit.” 
 

Pada aspek flexibility, subjek S-01 sudah mampu memberikan lebih dari satu 

cara penyelesaian pada butir 2.b. Akan tetapi, subjek S-01 menganggap soal 

tersebut merupakan soal yang cukup sulit. Pada butir nomor 2.c, subjek S-01 hanya 

dapat memberikan satu cara penyelesaian karena subjek S-01 menganggap soal 

tersebut merupakan soal yang paling sulit. Subjek S-01 memperoleh gagasan yang 

diberikan berasal dari pemikirannya sendiri, serta yakin bahwa cara yang digunakan 

sudah benar. Secara keseluruhan, subjek S-01 belum memiliki kemampuan dalam 

menghasilkan ide-ide sehingga dapat menyelesaikan permasalah menggunakan 
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arah pemikiran yang berbeda-beda sehingga aspek flexibility belum terpenuhi. Hasil 

wawancara aspek flexibility ditunjukkan dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Kemudian pandangan kamu terhadap soal nomor 2 ini bagaimana ?” 

S-01 : “Sebenarnya ngga terlalu, tapi susah memahami soalnya.” 

P : “Lalu kamu mendapatkan ide penyelesaian ini darimana ?” 

S-01 : “Muncul dari pemikiran sendiri.” 

P : “Apakah kamu yakin cara ini sudah benar ?” 

S-01 : “Yakin.” 
 

Pada aspek originality, subjek S-01 menjawab butir 2.b menggunakan dua 

cara yang diperoleh dari ide sendiri dengan yakin bahwa jawaban tersebut benar. 

Hal ini menunjukkan bahwa subjek S-01 sudah mampu memunculkan ide sendiri, 

akan tetapi belum mampu menggunakan cara yang berbeda dalam penyelesaiannya. 

Pada butir 2.b, subjek S-01 hanya memberikan satu jawaban yang unik, akan tetapi 

jawaban yang kedua termasuk jawaban yang sudah lazim. Secara keseluruhan, 

subjek S-01 cukup mampu menggunakan ide sendiri, akan tetapi jawaban yang 

diberikan bukan jawaban yang unik sehingga aspek originality belum terpenuhi. 

Hasil wawancara aspek originality ditunjukan dalam kutipan wawancara berikut.  

P : “Lalu kamu mendapatkan ide penyelesaian ini darimana ?” 

S-01 : “Muncul dari pemikiran sendiri.” 

P : “Apakah kamu yakin cara ini sudah benar ?” 

S-01 : “Yakin.” 
 

Pada aspek elaboration, subjek S-01 memahami setiap langkah yang 

dikerjakan sehingga dapat dikatakan subjek S-01 memahami proses pekerjaannya 

dengan cukup baik. Akan tetapi, subjek S-01 masih kurang yakin saat diminta 

menjelaskan langkah yang terlewati dalam jawabannya. Hal ini menunjukkan 

bahwa subjek S-01 belum mampu mengembangkan dan memperinci jawaban yang 

telah diberikannya. Subjek S-01 juga tidak dapat menjelaskan seberapa efektif 

jawaban yang diberikannya. Secara keseluruhan, subjek S-01 cukup mampu 

memahami proses penyelesaian, akan tetapi kesulitan dalam mengembangkan 

gagasan dan memperinci jawaban yang telah diberikan sehingga aspek elaboration 
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belum terpenuhi. Hasil wawancara aspek elaboration ditunjukan dalam kutipan 

wawancara berikut. 

P : “Apakah kamu memahami setiap langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-01 : “Paham.” 

P : “Menurut kamu, langkah yang kamu kerjakan ada yang terlewati ?” 

S-01 : “Kayaknya ngga ada si Pak.” 

P : “Lalu menurut kamu, langkah-langkah ini sudah efektif dan sistematis ?” 

S-01 : “Tidak efektif.” 

P : “Kenapa tidak efektif ?” 

S-01 : “Ngga tau Pak.” 
 

b. Triangulasi 

Setelah didapat hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan hasil 

wawancara, selanjutnya dilakukan triangulasi untuk mengetahui kebenaran dari 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis hasil tes, subjek S-01 belum memenuhi 

aspek fluency dikarenakan jawaban yang diberikan belum tepat dan relevan. Saat 

dilakukan wawancara, subjek S-01 ternyata belum memiliki arus pemikiran yang 

lancar dan kesulitan saat menjelaskan jawaban yang diperolehnya. Subjek S-01 

masih kebingungan saat menjelaskan bagaimana mencari panjang hipotenusa 

sehingga berdasarkan hasil wawancara, subjek S-01 belum memenuhi aspek 

fluency. Aspek flexibility pada hasil tes dapat ditunjukkan oleh subjek S-01 dalam 

pekerjaan butir 2.b yaitu dengan dua desain yang berbeda, akan tetapi pada butir 

2.c tidak menunjukkan aspek flexibility. Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-01 

pada butir 2.b cukup mampu saat menjelaskan lebih dari satu cara penyelesaian, 

tetapi untuk butir 2.c belum dapat menjelaskan menggunakan lebih dari satu cara 

penyelesaian, sehingga aspek flexibility belum muncul pada subjek S-01. Aspek 

elaboration pada hasil tes subjek S-01 belum ditunjukkan dengan kerincian pada 

hasil pekerjaannya, karena masih terdapat beberapa bagian yang kurang jelas. 

Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-01 sudah memahami hasil pekerjaannya, 

akan tetapi kurang yakin dalam menjelaskan penyelesaian secara rinci, sehingga 

aspek elaboration belum muncul pada subjek S-01. Aspek originality pada hasil tes 

dapat ditunjukkan oleh subjek S-01 dalam pekerjaan butir 2.b akan tetapi hanya 

memberikan satu jawaban yang unik. Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-01 
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hanya mampu memberikan satu jawaban yang unik sehingga aspek originality 

belum terpenuhi. 

Secara garis besar, pada soal nomor 2 subjek S-01 belum memenuhi aspek 

fluency, belum memenuhi aspek flexibility, belum memenuhi aspek originality, dan 

belum memenuhi aspek elaboration. Atau dapat dikatakan subjek S-01 belum 

memenuhi semua indikator kemampuan berpikir kreatif matematis. 

Tabel 4.20 Rangkuman Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Subjek S-01 

Indikator Kesimpulan 

Fluency a. Belum mampu memberikan keseluruhan jawaban secara 

tepat dan relevan. 

b. Belum memiliki arus pemikiran yang lancar. 

Flexibility a. Belum mampu secara keseluruhan memberikan lebih dari 

satu gagasan. 

Elaboration a. Belum mampu memperinci detail-detail jawaban yang 

diberikan. 

b. Belum mampu memperluas gagasan dalam 

penyelesaiannya. 

Originality a. Mampu memunculkan ide dari hasil pemikirannya sendiri. 

b. Belum mampu memberikan jawaban yang unik dan tidak 

lazim. 

 

4.1.3.1.2 Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Subjek S-02 

Subjek S-02 merupakan subjek yang dipilih berdasarkan kategori Tingkat 

Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis level 1 dengan skor tes sebesar 64. Hasil 

analisis kemampuan berpikir kreatif matematis subjek S-02 adalah sebagai berikut. 

(1) Soal Nomor 1 

Berikut disajikan hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis peserta 

didik untuk soal nomor 1 pada Gambar 4.4. Soal nomor 1 dibagi menjadi menjadi 

2 butir soal yaitu 1.a dan 1.b dengan mengacu pada indikator kemampuan berpikir 

kreatif matematis. Butir soal 1.a mengacu pada indikator fluency, flexibility, dan 

elaboration, sedangkan butir soal 1.b mengacu pada indikator flexibility dan 

originality. 
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Gambar 4.4 Hasil Pekerjaan Subjek S-02 Nomor 1 

Hasil pekerjaan subjek S-02 berdasarkan indikator fluency dapat dilihat pada 

Gambar 4.4. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa subjek S-02 mampu 

memberikan penyelesaian permasalahan butir 1.a terkait luas daerah yang diarsir 

dengan relevan, serta memperoleh hasil jawaban yang tepat. Secara keseluruhan, 

subjek S-02 sudah cukup lancar dalam menyelesaikan permasalahan pada soal 

nomor 1. Jadi dapat dikatakan bahwa subjek S-02 memenuhi aspek fluency. 

Hasil pekerjaan subjek S-02 berdasarkan indikator flexibility terkait butir 1.a 

dapat dilihat bahwa subjek S-02 mampu untuk memberikan lebih dari satu strategi 

penyelesaian dengan proses penyelesaian yang cukup benar. Pada proses 

penyelesaiannya, subjek S-02 menggunakan strategi pertama dengan konsep luas 
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persegi dikurangi luas daerah persegi panjang dan luas daerah segitiga siku-siku, 

serta strategi kedua dengan konsep luas daerah persegi panjang dan luas daerah 

segitiga. Pada butir 1.b subjek S-02 mampu memberikan dua strategi penyelesaian 

tetapi konsep dan proses penyelesaian masih kurang tepat, sehingga dapat dikatakan 

bahwa ia belum memenuhi aspek flexibility. 

Hasil pekerjaan subjek S-02 berdasarkan indikator elaboration terkait butir 

1.a dapat dilihat bahwa subjek S-02 mampu untuk menyelesaikan permasalahan 

yang diberikan, akan tetapi subjek S-02 belum mampu untuk memperinci detail-

detail sehingga jawaban yang diberikan belum disajikan secara lengkap terutama 

saat menuliskan cara pertama dan cara kedua. Hal ini dapat dikatakan bahwa subjek 

S-02 belum memenuhi indikator elaboration. 

Hasil pekerjaan subjek S-02 berdasarkan indikator originality terkait butir 1.b 

dapat dilihat bahwa subjek S-02 belum mampu memberikan jawaban yang unik 

secara benar. Subjek S-02 masih belum mampu menjawab pertanyaan dengan 

konsep yang sesuai. Jadi dapat dikatakan bahwa subjek S-02 belum memenuhi 

aspek originality. 

a. Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara disajikan untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif 

matematis peserta didik secara lebih lanjut. Berikut kutipan hasil wawancara subjek 

S-02 terkait soal nomor 1.  

P : “Coba baca dan perhatikan soal nomor 1, apakah kamu paham maksud  

    dari pertanyaan nomor 1 ?” 

S-02 : “Kurang paham.” 

P : “Coba ceritakan kurang paham pada bagian mana.” 

S-02 : “Soalnya belum bisa memahami, susah Pak.” 

P : “Langkah-langkah kamu dalam mengerjakan soal nomor 1 ini  

    bagaimana ?” 

S-02 : “Untuk 1.a saya mencari luas persegi terus luas segitiga.” 

P : “Lalu untuk mencari luas daerah yang diarsir bagaimana ?” 

S-02 : “Kan dicari luas persegi yaitu sisi kali sisi, terus luas segitiganya alas kali  

    tinggi bagi dua. Kalau luas perseginya itu kan 144, terus luas  

    segitiganya 12.” 

P : “Jadi luas yang diarsir berapa ?” 

S-02 : “Emm, masih bingung si Pak sebenernya.” 
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P : “Kamu memperoleh ide penyelesaian ini darimana ?” 

S-02 : “Dari gambar ini Pak, terus ada sedikit yang saya tanya teman si Pak.” 

P : “Apakah kamu ada kesulitan saat mengerjakan soal nomor 1 ini ?” 

S-02 : “Nomor 1.b ini.” 

P : “Kenapa dirasa sulit ?” 

S-02 : “Belum paham Pak.” 

P : “Kemudian pandangan kamu terhadap soal nomor 1 ini bagaimana ?” 

S-02 : “Biasa si Pak, ngga susah banget juga ngga gampang banget, ya lumayan  

    lah.” 

P : “Apakah kamu yakin jawaban yang kamu berikan sudah benar ?” 

S-02 : “Yakin, udah bener.” 

P : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan soal ini ?” 

S-02 : “Ada Pak, nomor 1.a saya mencari luas segitiga ditambah luas persegi.” 

P : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan cara kamu sendiri ?” 

S-02 : “Emm saya pakai cara saya sendiri.” 

P : “Apakah kamu yakin mampu mengerjakan soal ini secara mandiri ?” 

S-02 : “Kurang yakin Pak.” 

P : “Setelah kamu mengerjakan soal ini, apakah kamu memahami langkah- 

         langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-02 : “Paham.” 

P : “Menurut kamu apakah ada langkah-langkah yang terlewat ?” 

S-02 : “Sudah lengkap si Pak, sudah urut.” 

P : “Dari pekerjaan kamu ini, apakah sudah dilakukan secara efektif dan  

    sistematis ?” 

S-02 : “Kurang efektif saya rasa.” 
 

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dalam aspek fluency subjek S-02 

kurang memahami maksud dari pertanyaan yang diberikan sehingga kurang 

memahami pengetahuan apa saja yang dibutuhkan. Ketika ditanyakan kembali 

langkah penyelesaiannya, subjek S-02 mampu memberikan penjelasan atas 

jawaban yang telah dikerjakan. Hal ini menunjukkan bahwa subjek S-02 memiliki 

arus pemikiran yang lancar dan jawaban yang diberikan sudah mengarah pada 

penyelesaian yang tepat. Subjek S-02 juga masih memiliki beberapa konsep yang 

salah dalam pengerjaannya, sehingga mengalami kesulitan saat mengerjakan soal 

tersebut. Secara keseluruhan, subjek S-02 mampu menyelesaikan permasalahan 

dengan arus pemikiran yang lancar dan gagasan yang diberikan secara relevan 
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sehingga aspek fluency telah terpenuhi. Hasil wawancara aspek fluency ditunjukkan 

dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Coba baca dan perhatikan soal nomor 1, apakah kamu paham maksud  

    dari pertanyaan nomor 1 ?” 

S-02 : “Kurang paham.” 

P : “Coba ceritakan kurang paham pada bagian mana.” 

S-02 : “Soalnya belum bisa memahami, susah Pak.” 

P : “Langkah-langkah kamu dalam mengerjakan soal nomor 1 ini  

    bagaimana ?” 

S-02 : “Untuk 1.a saya mencari luas persegi terus luas segitiga.” 

P : “Lalu untuk mencari luas daerah yang diarsir bagaimana ?” 

S-02 : “Kan dicari luas persegi yaitu sisi kali sisi, terus luas segitiganya alas kali  

    tinggi bagi dua. Kalau luas perseginya itu kan 144, terus luas  

    segitiganya 12.” 

P : “Jadi luas yang diarsir berapa ?” 

S-02 : “Emm, masih bingung si Pak sebenernya.” 

P : “Kamu memperoleh ide penyelesaian ini darimana ?” 

S-02 : “Dari gambar ini Pak, terus ada sedikit yang saya tanya teman si Pak.” 

P : “Apakah kamu ada kesulitan saat mengerjakan soal nomor 1 ini ?” 

S-02 : “Nomor 1.b ini.” 

P : “Kenapa dirasa sulit ?” 

S-02 : “Belum paham Pak.” 
 

Pada aspek flexibility, subjek S-02 sudah mampu memberikan lebih dari satu 

cara penyelesaian pada butir 1.a. Tetapi subjek S-02 masih cukup kesulitan saat 

menjelaskan penyelesaian dengan menggunakan cara yang kedua, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa subjek S-02 belum mampu mengembangkan jawaban dengan 

lebih dari satu cara yang berbeda. Pada butir 1.b, subjek S-02 mampu memberikan 

lebih dari satu cara penyelesaian, tetapi gagasan yang diberikan belum benar karena 

jawaban yang diberikan kurang tepat. Secara keseluruhan, subjek S-02 belum 

memiliki kemampuan dalam menghasilkan ide-ide sehingga dapat menyelesaikan 

permasalah menggunakan arah pemikiran yang berbeda-beda sehingga aspek 

flexibility belum terpenuhi. Hasil wawancara aspek flexibility ditunjukkan dalam 

kutipan wawancara berikut.  
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P : “Kemudian pandangan kamu terhadap soal nomor 1 ini bagaimana ?” 

S-02 : “Biasa si Pak, ngga susah banget juga ngga gampang banget, ya lumayan  

    lah.” 

P : “Apakah kamu yakin jawaban yang kamu berikan sudah benar ?” 

S-02 : “Yakin, udah bener.” 

P : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan soal ini ?” 

S-02 : “Ada Pak, nomor 1.a saya mencari luas segitiga ditambah luas persegi.” 
 

Pada aspek originality, subjek S-02 menjawab butir 1.a menggunakan satu 

cara yang diperoleh dari ide sendiri dengan yakin bahwa jawaban tersebut benar. 

Akan tetapi untuk cara kedua, subjek S-02 mengerjakannya dengan cara yang 

kurang yakin sehingga menganggap bahwa jawaban tersebut salah. Hal ini 

menunjukkan bahwa subjek S-02 sudah mampu memunculkan ide sendiri, akan 

tetapi belum mampu menggunakan cara yang berbeda dalam penyelesaiannya. Pada 

butir 1.b, subjek S-02 belum mampu mengembangkan gagasan dengan konsep yang 

benar sehingga belum memenuhi aspek originality. Secara keseluruhan, subjek S-

02 mampu menggunakan ide sendiri, akan tetapi jawaban yang diberikan bukan 

jawaban yang unik sehingga aspek originality belum terpenuhi. Hasil wawancara 

aspek originality ditunjukan dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan cara kamu sendiri ?” 

S-02 : “Emm saya pakai cara saya sendiri.” 

P : “Apakah kamu yakin mampu mengerjakan soal ini secara mandiri ?” 

S-02 : “Kurang yakin Pak.” 
 

Pada aspek elaboration, subjek S-02 memahami setiap langkah yang 

dikerjakan sehingga dapat dikatakan subjek S-02 memahami proses pekerjaannya 

dengan cukup baik. Subjek S-02 juga yakin bahwa jawaban yang diberikannya 

sudah lengkap. Akan tetapi, subjek S-02 menganggap bahwa langkah-langkah yang 

diberikan kurang efektif sehingga belum memenuhi aspek kerincian. Secara 

keseluruhan, subjek S-02 memberikan jawaban yang belum sistematis sehingga 

aspek elaboration belum terpenuhi. Hasil wawancara aspek elaboration ditunjukan 

dalam kutipan wawancara berikut. 
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P : “Setelah kamu mengerjakan soal ini, apakah kamu memahami langkah- 

         langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-02 : “Paham.” 

P : “Menurut kamu apakah ada langkah-langkah yang terlewat ?” 

S-02 : “Sudah lengkap si Pak, sudah urut.” 

P : “Dari pekerjaan kamu ini, apakah sudah dilakukan secara efektif dan  

         sistematis ?” 

S-02 : “Kurang efektif saya rasa.”  
 

b. Triangulasi 

Setelah didapat hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan hasil 

wawancara, selanjutnya dilakukan triangulasi untuk mengetahui kebenaran dari 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis hasil tes, subjek S-02 sudah memenuhi 

aspek fluency dikarenakan jawaban yang diberikan sudah tepat dan relevan. Saat 

dilakukan wawancara, subjek S-02 memiliki arus pemikiran yang lancar dan cukup 

jelas saat menjelaskan jawaban yang diperolehnya. Subjek S-02 tidak terlalu 

kesulitan dalam menjelaskan kembali jawaban yang telah ditulisnya, sehingga 

berdasarkan hasil wawancara subjek S-02 telah memenuhi aspek fluency. Aspek 

flexibility dapat ditunjukkan pada butir 1.a dengan tepat, akan tetapi pada butir 1.b 

belum memberikan konsep penyelesaian yang benar. Berdasarkan hasil wawancara, 

subjek S-02 cukup mampu saat menjelaskan satu cara penyelesaian tetapi sedikit 

kesulitan saat menjelaskan cara yang lain, sehingga aspek flexibility belum muncul 

pada subjek S-02. Aspek elaboration pada hasil tes subjek S-02 belum ditunjukkan 

dengan kerincian pada hasil pekerjaannya, karena masih terdapat beberapa bagian 

yang kurang jelas. Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-02 sudah memahami 

hasil pekerjaannya, akan tetapi belum mampu menjelaskan penyelesaian secara 

rinci, sehingga aspek elaboration belum muncul pada subjek S-02. Aspek 

originality pada hasil tes belum dapat ditunjukkan oleh subjek S-02 dikarenakan 

jawaban yang diberikan bukan jawaban yang unik. Berdasarkan hasil wawancara, 

subjek S-02 belum mampu memberikan jawaban yang unik sehingga aspek 

originality belum terpenuhi. 
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Secara garis besar, pada soal nomor 1 subjek S-02 memenuhi aspek fluency, 

belum memenuhi aspek flexibility, belum memenuhi aspek originality, dan belum 

memenuhi aspek elaboration. Atau dapat dikatakan subjek S-02 hanya memenuhi 

satu indikator kemampuan berpikir kreatif matematis yaitu fluency. 

(2) Soal Nomor 2 

Berikut disajikan hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis peserta 

didik untuk soal nomor 2 pada Gambar 4.5. Soal nomor 2 dibagi menjadi menjadi 

3 butir soal yaitu 2.a, 2.b dan 2.c dengan mengacu pada indikator kemampuan 

berpikir kreatif matematis. Butir soal 2.a mengacu pada indikator fluency, butir soal 

2.b mengacu pada indikator flexibility dan originality, sedangkan butir soal 2.c 

mengacu pada indikator fluency, flexibility dan elaboration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Hasil Pekerjaan Subjek S-02 Nomor 2 
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Hasil pekerjaan subjek S-02 berdasarkan indikator fluency dapat dilihat pada 

Gambar 4.5. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat subjek S-02 cukup mampu 

memberikan penyelesaian permasalahan butir 2.a terkait panjang dari hipotenusa 

suatu segitiga siku-siku dengan hasil jawaban yang relevan tetapi kurang tepat. 

Pada butir 2.c, subjek S-02 sudah memberikan jawaban akan tetapi proses 

penyelesaiannya masih kurang dan tepat rumus yang digunakan kurang tepat. 

Secara keseluruhan, subjek S-02 cukup lancar dalam menyelesaikan permasalahan 

pada soal nomor 2. Oleh karena itu, subjek S-02 sudah memenuhi aspek fluency. 

Hasil pekerjaan subjek S-02 berdasarkan indikator flexibility terkait butir 2.b 

dapat dilihat bahwa subjek S-02 mampu untuk memberikan lebih dari satu desain 

yang berbeda sehingga subjek S-02 mampu mengembangkan ide-ide yang 

diperolehnya. Pada butir 2.c subjek S-02 hanya mampu memberikan satu strategi 

penyelesaian dengan penyelesaian yang masih kurang tepat. Secara keseluruhan, 

subjek S-02 belum cukup mampu memberikan lebih dari satu strategi penyelesaian, 

sehingga dapat dikatakan bahwa subjek S-02 belum memenuhi aspek flexibility. 

Hasil pekerjaan subjek S-02 berdasarkan indikator elaboration terkait butir 

2.c dapat dilihat bahwa subjek S-02 cukup mampu mengembangkan gagasan yang 

dimilikinya, akan tetapi jawaban yang diberikan masih belum rinci dan tidak jelas. 

Hal ini dapat dikatakan bahwa subjek S-02 belum memenuhi indikator elaboration. 

Hasil pekerjaan subjek S-02 berdasarkan indikator originality terkait butir 2.b 

dapat dilihat bahwa subjek S-02 belum mampu memenuhi indikator originality 

karena subjek S-02 hanya memberikan desain yang sama dengan yang diketahui. 

Sehingga dapat dikatakan subjek S-02 belum memenuhi indikator originality. 

a. Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara disajikan untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif 

matematis peserta didik secara lebih lanjut. Berikut kutipan hasil wawancara subjek 

S-02 terkait soal nomor 2. 

P : “Oke, sekarang coba perhatikan soal nomor 2. Apakah kamu memahami 

    maksud dari pertanyaan nomor 2 ?” 

S-02 : “Kurang paham.” 

P : “Kurang paham bagian mana ?” 

S-02 : “Yang 2.c Pak, masih bingung suruh ngapain ?” 
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P : “Berarti yang lain paham ya ?” 

S-02 : “Paham, yang 2.a mencari IQ itu sisi miring lalu yang 2.b membuat  

    gambar seperti ini (menunjuk gambar pada soal nomor 2) tapi yang  

    berbeda desainnya.” 

P : “Bagaimana cara kamu menyelesaikan nomor 2 ? Coba jelaskan.” 

S-02 : “Pertama saya cari panjang AQ dan AI pak, lalu pakai teorema  

    Pythagoras. Yang 2.b ini saya agak ngasal si buatnya.” 

P : “Kamu muncul ide menggunakan teorema Pythagoras ini dapat ide  

    darimana ?” 

S-02 : “Ingetnya cuma itu Pak.” 

P : “Apakah ada kesulitan saat mengerjakan soal nomor 2 ini ?” 

S-02 : “Ada, yang 2.a sama 2.c.” 

P : “Apakah kamu yakin jawaban kamu sudah benar ?” 

S-02 : “Cukup yakin, walaupun yang 2.c masih bingung.” 

P : “Pandangan kamu terhadap soal nomor 2 ini bagaimana ?” 

S-02 : “Susah dipahami Pak.” 

P : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan soal 2.b ini ?” 

S-02 : “Ada Pak, tapi ya saya cuma ubah desainnya aja.” 

P : “Itu idemu sendiri ?” 

S-02 : “Iya ide sendiri Pak, soalnya tinggal buat gambar aja.” 

P : “Berarti murni dengan cara kamu sendiri ?” 

S-02 : “Engga Pak, saya lihat gambar pada soal dulu baru bisa kepikiran buat  

    desain yang lain, tapi saya buat desainnya muncul ide sendiri.” 

P : “Apakah kamu yakin mampu mengerjakan soal ini secara mandiri ?” 

S-02 : “Lumayan.” 

P : “Dari langkah-langkah yang kamu kerjakan, apakah kamu memahami  

    setiap langkahnya ?” 

S-02 : “Belum terlalu, tapi kalau dibaca lagi lumayan paham.” 

P : “Apakah langkah-langkah ini ada yang terlewati ?” 

S-02 : “Engga, kayaknya sesuai.” 

P : “Menurut kamu, langkah-langkah pekerjaanmu apakah sudah efektif dan  

    sistematis ?” 

S-02 : “Ngga tau, soalnya ngga tau yang bener gimana.” 
 

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dalam aspek fluency subjek S-02 

sudah memahami maksud dari pertanyaan 2.a dan 2.b, akan tetapi belum mampu 

memahami maksud dari pertanyaan yang diberikan pada 2.c, sehingga subjek S-02 

dapat dikatakan cukup memahami pengetahuan apa saja yang dibutuhkan. Ketika 

ditanyakan kembali langkah penyelesaiannya, subjek S-02 mampu menjelaskan 
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langkah-langkah yang dilakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa subjek S-02 

memiliki arus pemikiran yang lancar dan jawaban yang diberikan telah mengarah 

pada penyelesaian yang tepat. Secara keseluruhan, subjek S-02 mampu 

menyelesaikan permasalahan dengan arus pemikiran yang lancar dan gagasan yang 

diberikan cukup relevan sehingga aspek fluency telah terpenuhi. Hasil wawancara 

aspek fluency ditunjukkan dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Oke, sekarang coba perhatikan soal nomor 2. Apakah kamu memahami 

    maksud dari pertanyaan nomor 2 ?” 

S-02 : “Kurang paham.” 

P : “Kurang paham bagian mana ?” 

S-02 : “Yang 2.c Pak, masih bingung suruh ngapain ?” 

P : “Berarti yang lain paham ya ?” 

S-02 : “Paham, yang 2.a mencari IQ itu sisi miring lalu yang 2.b membuat  

    gambar seperti ini (menunjuk gambar pada soal nomor 2) tapi yang  

    berbeda desainnya.” 

P : “Bagaimana cara kamu menyelesaikan nomor 2 ? Coba jelaskan.” 

S-02 : “Pertama saya cari panjang AQ dan AI pak, lalu pakai teorema  

    Pythagoras. Yang 2.b ini saya agak ngasal si buatnya.” 

P : “Kamu muncul ide menggunakan teorema Pythagoras ini dapat ide  

    darimana ?” 

S-02 : “Ingetnya cuma itu Pak.” 

P : “Apakah ada kesulitan saat mengerjakan soal nomor 2 ini ?” 

S-02 : “Ada, yang 2.a sama 2.c.” 

P : “Apakah kamu yakin jawaban kamu sudah benar ?” 

S-02 : “Cukup yakin, walaupun yang 2.c masih bingung.” 
 

Pada aspek flexibility, subjek S-02 sudah mampu memberikan lebih dari satu 

cara penyelesaian pada butir 2.b. Pada butir nomor 2.c, subjek S-02 hanya dapat 

memberikan satu cara penyelesaian dengan cara yang kurang tepat. Subjek S-02 

juga menganggap butir 2.a dan 2.c merupakan soal yang sulit sehingga belum 

mampu memberikan lebih dari satu penyelesaian. Subjek S-02 memperoleh 

gagasan yang diberikan berasal dari pemikirannya sendiri, serta yakin bahwa cara 

yang digunakan sudah benar. Secara keseluruhan, subjek S-02 belum memiliki 

kemampuan dalam menghasilkan ide-ide sehingga dapat menyelesaikan 

permasalah menggunakan arah pemikiran yang berbeda-beda sehingga aspek 
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flexibility belum terpenuhi. Hasil wawancara aspek flexibility ditunjukkan dalam 

kutipan wawancara berikut. 

P : “Pandangan kamu terhadap soal nomor 2 ini bagaimana ?” 

S-02 : “Susah dipahami Pak.” 

P : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan soal 2.b ini ?” 

S-02 : “Ada Pak, tapi ya saya cuma ubah desainnya aja.” 
 

Pada aspek originality, subjek S-02 menjawab butir 2.b menggunakan dua 

cara yang diperoleh dari ide sendiri dengan yakin bahwa jawaban tersebut benar. 

Hal ini menunjukkan bahwa subjek S-02 sudah mampu memunculkan ide sendiri, 

akan tetapi dua desain yang diberikan sama dengan contoh yang ada, sehingga 

belum mampu menggunakan cara yang berbeda dalam penyelesaiannya. Pada butir 

2.b subjek S-02 belum memberikan jawaban yang unik karena sama dengan desain 

pada soal. Secara keseluruhan, subjek S-02 belum mampu menggunakan ide sendiri, 

dan jawaban yang diberikan bukan jawaban yang unik sehingga aspek originality 

belum terpenuhi. Hasil wawancara aspek originality ditunjukan dalam kutipan 

wawancara berikut. 

P : “Itu idemu sendiri ?” 

S-02 : “Iya ide sendiri Pak, soalnya tinggal buat gambar aja.” 

P : “Berarti murni dengan cara kamu sendiri ?” 

S-02 : “Engga Pak, saya lihat gambar pada soal dulu baru bisa kepikiran buat  

    desain yang lain, tapi saya buat desainnya muncul ide sendiri.” 

P : “Apakah kamu yakin mampu mengerjakan soal ini secara mandiri ?” 

S-02 : “Lumayan.” 
 

Pada aspek elaboration, subjek S-02 belum terlalu memahami setiap langkah 

yang dikerjakan sehingga dapat dikatakan subjek S-02 belum memahami proses 

pekerjaannya dengan baik. Subjek S-02 masih kurang yakin saat diminta 

menjelaskan langkah yang terlewati dalam jawabannya. Hal ini menunjukkan 

bahwa subjek S-02 belum mampu mengembangkan dan memperinci jawaban yang 

telah diberikannya. Subjek S-02 juga tidak dapat menjelaskan seberapa efektif 

jawaban yang diberikannya dikarenakan belum mengetahui jawaban yang benar. 

Secara keseluruhan, subjek S-02 cukup mampu memahami proses penyelesaian, 

akan tetapi kesulitan dalam mengembangkan gagasan dan memperinci jawaban 
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yang telah diberikan sehingga aspek elaboration belum terpenuhi. Hasil wawancara 

aspek elaboration ditunjukan dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Dari langkah-langkah yang kamu kerjakan, apakah kamu memahami  

    setiap langkahnya ?” 

S-02 : “Belum terlalu, tapi kalau dibaca lagi lumayan paham.” 

P : “Apakah langkah-langkah ini ada yang terlewati ?” 

S-02 : “Engga, kayaknya sesuai.” 

P : “Menurut kamu, langkah-langkah pekerjaanmu apakah sudah efektif dan  

    sistematis ?” 

S-02 : “Ngga tau, soalnya ngga tau yang bener gimana.” 

P : “Dari langkah-langkah yang kamu kerjakan, apakah kamu memahami  

    setiap langkahnya ?” 

S-02 : “Belum terlalu, tapi kalau dibaca lagi lumayan paham.” 

P : “Apakah langkah-langkah ini ada yang terlewati ?” 

S-02 : “Engga, kayaknya sesuai.” 

P : “Menurut kamu, langkah-langkah pekerjaanmu apakah sudah efektif dan  

    sistematis ?” 

S-02 : “Ngga tau, soalnya ngga tau yang bener gimana.” 
 

b. Triangulasi 

Setelah didapat hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan hasil 

wawancara, selanjutnya dilakukan triangulasi untuk mengetahui kebenaran dari 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis hasil tes, subjek S-02 sudah memenuhi 

aspek fluency dikarenakan jawaban yang diberikan sudah relevan. Saat dilakukan 

wawancara, subjek S-02 juga telah memiliki arus pemikiran yang lancar dan tidak 

kesulitan saat menjelaskan jawaban yang diperolehnya. Subjek S-02 cukup lancar 

saat menjelaskan bagaimana mencari panjang hipotenusa sehingga berdasarkan 

hasil wawancara, subjek S-02 telah memenuhi aspek fluency. Aspek flexibility pada 

hasil tes dapat ditunjukkan oleh subjek S-02 dalam pekerjaan butir 2.b yaitu dengan 

membuat dua desain, akan tetapi desain yang diberikan sama sehingga belum 

menunjukkan aspek flexibility. Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-02 pada 

butir 2.b belum mampu saat menjelaskan lebih dari satu cara penyelesaian, dan 

untuk butir 2.c juga belum dapat menjelaskan lebih dari satu cara penyelesaian, 

sehingga aspek flexibility belum muncul pada subjek S-02. Aspek elaboration pada 

hasil tes subjek S-02 belum ditunjukkan dengan kerincian pada hasil pekerjaannya, 
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karena masih terdapat beberapa bagian yang kurang jelas. Berdasarkan hasil 

wawancara, subjek S-02 sudah memahami hasil pekerjaannya, akan tetapi kurang 

yakin dalam menjelaskan penyelesaian secara rinci, sehingga aspek elaboration 

belum muncul pada subjek S-02. Aspek originality pada hasil tes tidak dapat 

ditunjukkan oleh subjek S-02 dalam pekerjaan butir 2.b karena jawaban yang 

diberikan sama. Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-02 hanya mampu 

memberikan satu jawaban yang tidak unik sehingga aspek originality belum 

terpenuhi. 

Secara garis besar, pada soal nomor 2 subjek S-02 memenuhi aspek fluency, 

belum memenuhi aspek flexibility, belum memenuhi aspek originality, dan belum 

memenuhi aspek elaboration. Atau dapat dikatakan subjek S-02 hanya memenuhi 

satu indikator kemampuan berpikir kreatif matematis yaitu fluency. 

Tabel 4.21 Rangkuman Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Subjek S-02 

Indikator Kesimpulan 

Fluency a. Mampu memberikan keseluruhan jawaban secara relevan. 

b. Memiliki arus pemikiran yang lancar. 

Flexibility a. Belum mampu memberikan lebih dari satu gagasan. 

b. Belum mampu memberikan ide yang berbeda. 

Elaboration a. Belum mampu memperinci detail-detail jawaban yang 

diberikan. 

b. Belum mampu memperluas gagasan dalam 

penyelesaiannya. 

Originality a. Mampu memunculkan ide dari hasil pemikirannya sendiri. 

b. Belum mampu memberikan jawaban yang unik dan tidak 

lazim. 

 

4.1.3.1.3 Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Subjek S-03 

Subjek S-03 merupakan subjek yang dipilih berdasarkan kategori Tingkat 

Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis level 2 dengan skor tes sebesar 73. Hasil 

analisis kemampuan berpikir kreatif matematis subjek S-03 adalah sebagai berikut. 

(1) Soal Nomor 1 

Berikut disajikan hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis peserta 

didik untuk soal nomor 1 pada Gambar 4.6. Soal nomor 1 dibagi menjadi menjadi 

2 butir soal yaitu 1.a dan 1.b dengan mengacu pada indikator kemampuan berpikir 
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kreatif matematis. Butir soal 1.a mengacu pada indikator fluency, flexibility, dan 

elaboration, sedangkan butir soal 1.b mengacu pada indikator flexibility dan 

originality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Hasil Pekerjaan Subjek S-03 Nomor 1 

Hasil pekerjaan subjek S-03 berdasarkan indikator fluency dapat dilihat pada 

Gambar 4.6. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa subjek S-03 mampu 

memberikan penyelesaian permasalahan butir 1.a terkait luas daerah yang diarsir 

dengan relevan, serta memperoleh hasil jawaban yang tepat. Secara keseluruhan, 

subjek S-03 sudah cukup lancar dalam menyelesaikan permasalahan pada soal 

nomor 1. Jadi dapat dikatakan bahwa subjek S-03 memenuhi aspek fluency. 
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Hasil pekerjaan subjek S-03 berdasarkan indikator flexibility terkait butir 1.a 

dapat dilihat bahwa subjek S-03 mampu untuk memberikan lebih dari satu strategi 

penyelesaian dengan proses penyelesaian yang cukup benar. Pada proses 

penyelesaiannya, subjek S-03 menggunakan strategi pertama dengan konsep luas 

persegi dikurangi luas daerah persegi panjang dan luas daerah segitiga siku-siku, 

serta strategi kedua dengan konsep luas daerah persegi panjang dan luas daerah 

segitiga. Pada butir 1.b subjek S-03 mampu memberikan dua strategi penyelesaian 

dengan konsep penyelesaian yang tepat, sehingga dapat dikatakan bahwa subjek S-

03 sudah memenuhi aspek flexibility. 

Hasil pekerjaan subjek S-03 berdasarkan indikator elaboration terkait butir 

1.a dapat dilihat bahwa subjek S-03 mampu untuk menyelesaikan permasalahan 

yang diberikan, dan subjek S-03 sudah mampu untuk memperinci detail-detail 

sehingga jawaban yang diberikan dapat disajikan secara lengkap terutama saat 

menuliskan cara pertama. Hal ini dapat dikatakan bahwa subjek S-03 memenuhi 

indikator elaboration. 

Hasil pekerjaan subjek S-03 berdasarkan indikator originality terkait butir 1.b 

dapat dilihat bahwa subjek S-03 belum mampu memberikan jawaban yang unik. 

Subjek S-03 memberikan jawaban yang hampir sama dengan jawaban peserta didik 

yang lainnya sehingga belum dapat dikatakan unik. Jadi dapat dikatakan bahwa 

subjek S-03 belum memenuhi aspek originality. 

a. Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara disajikan untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif 

matematis peserta didik secara lebih lanjut. Berikut kutipan hasil wawancara subjek 

S-03 terkait soal nomor 1.  

P : “Coba baca dan perhatikan soal nomor 1, apakah kamu memahami  

    maksud dari pertanyaan nomor 1 ?” 

S-03 : “Yang 1.a disuruh mencari luas daerah yang diarsir. Yang 1.b  

    menghitung panjang dari hipotenusanya.” 

P : “Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal nomor 1 ini ?” 

S-03 : “Nomor 1.a mencari luas persegi panjangnya dulu, lalu cari luas  

    trapesium.” 

P : “Kemudian kedua luas bangun tersebut kamu apakan ?” 

S-03 : “Saya jumlahkan keduanya.” 
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P : “Kamu dapat ide penyelesaian ini darimana ?”  

S-03 : “Dapat ide sendiri.” 

P : “Apakah kamu ada kesulitan saat mengerjakan soal nomor 1 ini ?” 

S-03 : “Yang 1.a pas pertamanya itu masih kesulitan, tapi saat dipahami lagi  

         lumayan bisa ngerjain.” 

P : “Apakah kamu yakin dengan jawaban kamu ?” 

S-03 : “Kurang yakin, tapi yang 1.a yakin si Pak soalnya pakai 2 cara itu  

         jawabannya sama.” 

P : “Bagaimana pandangan kamu terhadap soal ini ?” 

S-03 : “Rumit yang 1.b.” 

P : “Apakah kamu yakin ini merupakan cara penyelesaian yang terbaik ?” 

S-03 : “Yakin karena rumusnya udah bener.” 

P : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan masalah ini ?” 

S-03 : “Ada, saya mencari hipotenusanya.” 

P : “Hipotenusa yang mana ?” 

S-03 : “Oh maksudnya teorema Pythagoras Pak, saya cari panjang sama  

    lebarnya dulu Pak.” 

P : “Apakah kamu yakin dapat mengerjakan soal ini secara mandiri ?” 

S-03 : “Kurang yakin, tapi kalau udah belajar lagi saya yakin.” 

P : “Apakah kamu memahami setiap langkah yang kamu kerjakan ini ?” 

S-03 : “Kalau dibaca lagi sedikit paham Pak.” 

P : “Menurut kamu setiap langkah ini ada yang terlewat ?” 

S-03 : “Ada” 

P : “Yang mana ?” 

S-03 : “Kurang kesimpulan.” 

P : “Apakah langkah-langkah ini sudah efektif dan sistematis ?” 

S-03 : “Belum, eh sudah.” 
 

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dalam aspek fluency subjek S-03 

cukup memahami maksud dari pertanyaan yang diberikan sehingga sudah 

memahami pengetahuan apa saja yang dibutuhkan. Ketika ditanyakan kembali 

langkah penyelesaiannya, subjek S-03 mampu memberikan penjelasan atas 

jawaban yang telah dikerjakan tetapi jawaban yang diberikan kurang lengkap. Hal 

ini menunjukkan bahwa subjek S-03 memiliki arus pemikiran yang kurang lancar 

dan jawaban yang diberikan belum mengarah pada penyelesaian yang tepat. Subjek 

S-03 juga cukup kesulitan dalam memahami soal secara cepat, sehingga 

membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikannya. Secara keseluruhan, 

subjek S-03 belum dapat menyelesaikan permasalahan dengan arus pemikiran yang 
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lancar dan gagasan yang diberikan belum relevan sehingga aspek fluency belum 

terpenuhi. Hasil wawancara aspek fluency ditunjukkan dalam kutipan wawancara 

berikut. 

P : “Coba baca dan perhatikan soal nomor 1, apakah kamu memahami  

    maksud dari pertanyaan nomor 1 ?” 

S-03 : “Yang 1.a disuruh mencari luas daerah yang diarsir. Yang 1.b  

    menghitung panjang dari hipotenusanya.” 

P : “Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal nomor 1 ini ?” 

S-03 : “Nomor 1.a mencari luas persegi panjangnya dulu, lalu cari luas  

    trapesium.” 

P : “Kemudian kedua luas bangun tersebut kamu apakan ?” 

S-03 : “Saya jumlahkan keduanya.” 

P : “Kamu dapat ide penyelesaian ini darimana ?” 

S-03 : “Dapat ide sendiri.” 

P : “Apakah kamu ada kesulitan saat mengerjakan soal nomor 1 ini ?” 

S-03 : “Yang 1.a pas pertamanya itu masih kesulitan, tapi saat dipahami lagi  

         lumayan bisa ngerjain.” 

P : “Apakah kamu yakin dengan jawaban kamu ?” 

S-03 : “Kurang yakin, tapi yang 1.a yakin si Pak soalnya pakai 2 cara itu  

         jawabannya sama.” 
 

Pada aspek flexibility, subjek S-03 sudah mampu memberikan lebih dari satu 

cara penyelesaian pada butir 1.a. Subjek S-03 tidak merasa kesulitan saat 

memberikan penyelesaian dengan menggunakan dua cara yang berbeda, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa subjek S-03 mampu mengembangkan jawaban dengan 

lebih dari satu cara yang berbeda. Pada butir 1.b, subjek S-03 mampu memberikan 

lebih dari satu cara penyelesaian, dan gagasan yang diberikan merupakan gagasan 

yang berbeda dan tepat. Secara keseluruhan, subjek S-03 sudah memiliki 

kemampuan dalam menghasilkan ide-ide sehingga dapat menyelesaikan 

permasalah menggunakan arah pemikiran yang berbeda-beda sehingga aspek 

flexibility telah terpenuhi. Hasil wawancara aspek flexibility ditunjukkan dalam 

kutipan wawancara berikut.  
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P : “Bagaimana pandangan kamu terhadap soal ini ?” 

S-03 : “Rumit yang 1.b.” 

P : “Apakah kamu yakin ini merupakan cara penyelesaian yang terbaik ?” 

S-03 : “Yakin karena rumusnya udah bener.” 

P : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan masalah ini ?” 

S-03 : “Ada, saya mencari hipotenusanya.” 

P : “Hipotenusa yang mana ?” 

S-03 : “Oh maksudnya teorema Pythagoras Pak, saya cari panjang sama  

           lebarnya dulu Pak.” 
 

Pada aspek originality, subjek S-03 menjawab butir 1.a menggunakan cara 

yang diperoleh dari ide sendiri dengan yakin bahwa jawaban tersebut benar. Hal ini 

menunjukkan bahwa subjek S-03 sudah mampu memunculkan ide sendiri dan 

sudah mampu menggunakan cara yang berbeda dalam penyelesaiannya. Pada butir 

1.b, subjek S-03 sudah dapat mengembangkan gagasan dengan konsep yang benar 

sehingga memenuhi aspek originality. Secara keseluruhan, subjek S-03 mampu 

menggunakan ide sendiri, tetapi jawaban yang diberikan bukan jawaban yang unik 

dan kurang yakin bahwa ide yang diperoleh merupakan ide sendiri, sehingga aspek 

originality belum terpenuhi. Hasil wawancara aspek originality ditunjukan dalam 

kutipan wawancara berikut. 

P : “Apakah kamu yakin dapat mengerjakan soal ini secara mandiri ?” 

S-03 : “Kurang yakin, tapi kalau udah belajar lagi saya yakin.” 

 

Pada aspek elaboration, subjek S-03 memahami sedikit langkah yang 

dikerjakan sehingga dapat dikatakan subjek S-03 cukup memahami proses 

pekerjaannya dengan baik. Subjek S-03 juga mengetahui bahwa jawaban yang 

diberikannya ada yang terlewat. Hal ini menunjukkan bahwa subjek S-03 memiliki 

kemampuan dalam memperinci jawaban yang dimilikinya. Subjek S-03 

menganggap bahwa langkah-langkah yang diberikan sudah efektif sehingga sudah 

memenuhi aspek kerincian. Secara keseluruhan, subjek S-03 memberikan jawaban 

yang sistematis sehingga aspek elaboration terpenuhi. Hasil wawancara aspek 

elaboration ditunjukan dalam kutipan wawancara berikut. 
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P : “Apakah kamu memahami setiap langkah yang kamu kerjakan ini ?” 

S-03 : “Kalau dibaca lagi sedikit paham Pak.” 

P : “Menurut kamu setiap langkah ini ada yang terlewat ?” 

S-03 : “Ada” 

P : “Yang mana ?” 

S-03 : “Kurang kesimpulan.” 

P : “Apakah langkah-langkah ini sudah efektif dan sistematis ?” 

S-03 : “Belum, eh sudah.” 
  

b. Triangulasi 

Setelah didapat hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan hasil 

wawancara, selanjutnya dilakukan triangulasi untuk mengetahui kebenaran dari 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis hasil tes, subjek S-03 sudah memenuhi 

aspek fluency dikarenakan jawaban yang diberikan sudah tepat dan relevan. Saat 

dilakukan wawancara, subjek S-03 memiliki arus pemikiran yang kurang lancar dan 

saat menjelaskan jawaban yang diperolehnya masih kurang lengkap. Subjek S-03 

cukup kesulitan dalam memahami dan membutuhkan waktu lama untuk 

menjelaskan kembali jawaban yang telah ditulisnya, sehingga berdasarkan hasil 

wawancara subjek S-03 belum memenuhi aspek fluency. Aspek flexibility dapat 

ditunjukkan pada butir 1.a dengan tepat menggunakan lebih dari satu penyelesaian. 

Subjek S-03 juga menjawab butir 1.b dengan lebih dari satu strategi dengan benar. 

Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-03 cukup mampu saat menjelaskan lebih 

dari satu cara penyelesaian, sehingga aspek flexibility sudah muncul pada subjek S-

03. Aspek elaboration pada hasil tes subjek S-03 sudah ditunjukkan dengan 

kerincian pada hasil pekerjaannya, sehingga jawaban yang diberikan dapat 

disajikan secara lengkap terutama saat menuliskan cara pertama. Berdasarkan hasil 

wawancara, subjek S-03 sudah memahami hasil pekerjaannya dan mampu 

menjelaskan penyelesaian secara rinci. Subjek S-03 juga mampu mengembangkan 

gagasan dari pekerjaannya yang perlu ditambah kesimpulan, sehingga aspek 

elaboration sudah muncul pada subjek S-03. Aspek originality pada hasil tes belum 

dapat ditunjukkan oleh subjek S-03 dikarenakan jawaban yang diberikan bukan 

jawaban yang unik. Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-03 belum yakin 
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mengerjakan dengan menggunakan cara yang diperoleh secara mandiri, sehingga 

aspek originality belum terpenuhi. 

Secara garis besar, pada soal nomor 1 subjek S-03 belum memenuhi aspek 

fluency, memenuhi aspek flexibility, belum memenuhi aspek originality, dan 

memenuhi aspek elaboration. Atau dapat dikatakan subjek S-03 hanya memenuhi 

dua indikator kemampuan berpikir kreatif matematis yaitu flexibility dan 

elaboration. 

(2) Soal Nomor 2 

Berikut disajikan hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis peserta 

didik untuk soal nomor 2 pada Gambar 4.7 dan Gambar 4.8. Soal nomor 2 dibagi 

menjadi menjadi 3 butir soal yaitu 2.a, 2.b dan 2.c dengan mengacu pada indikator 

kemampuan berpikir kreatif matematis. Butir soal 2.a mengacu pada indikator 

fluency, butir soal 2.b mengacu pada indikator flexibility dan originality, sedangkan 

butir soal 2.c mengacu pada indikator fluency, flexibility dan elaboration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Hasil Pekerjaan Subjek S-03 Nomor 2.b 
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Gambar 4.8 Hasil Pekerjaan Subjek S-03 Nomor 2.a dan 2.c 

Hasil pekerjaan subjek S-03 berdasarkan indikator fluency dapat dilihat pada 

Gambar 4.7 dan Gambar 4.8. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa pada 

butir 2.a subjek S-03 cukup mampu memberikan penyelesaian permasalahan terkait 

panjang dari hipotenusa suatu segitiga siku-siku dengan hasil jawaban yang relevan 

dan tepat. Pada butir 2.c, subjek S-03 sudah memberikan jawaban akan tetapi proses 

penyelesaiannya masih kurang tepat dan belum selesai menemukan penyelesaian. 

Secara keseluruhan, subjek S-03 belum lancar dalam menyelesaikan permasalahan 

pada soal nomor 2. Oleh karena itu, subjek S-03 belum memenuhi aspek fluency. 

Hasil pekerjaan subjek S-03 berdasarkan indikator flexibility terkait butir 2.b 

dapat dilihat bahwa subjek S-03 mampu untuk memberikan lebih dari satu desain 

yang berbeda sehingga subjek S-03 mampu mengembangkan ide-ide yang 

diperolehnya. Pada butir 2.c subjek S-03 hanya mampu memberikan satu strategi 

penyelesaian dengan penyelesaian yang belum selesai. Secara keseluruhan, subjek 
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S-03 cukup mampu memberikan lebih dari satu strategi penyelesaian, sehingga 

dapat dikatakan bahwa subjek S-03 memenuhi aspek flexibility. 

Hasil pekerjaan subjek S-03 berdasarkan indikator elaboration terkait butir 

2.c dapat dilihat bahwa subjek S-03 mampu mengembangkan gagasan yang 

dimilikinya, akan tetapi jawaban yang diberikan masih belum rinci dan tidak jelas. 

Hal ini dapat dikatakan bahwa subjek S-03 belum memenuhi indikator elaboration. 

Hasil pekerjaan subjek S-03 berdasarkan indikator originality terkait butir 2.b 

dapat dilihat bahwa subjek S-03 belum mampu memenuhi indikator originality 

karena subjek S-03 memberikan dua desain yang berbeda tetapi masih belum unik 

dibandingkan jawaban peserta didik yang lain. Sehingga dapat dikatakan subjek S-

03 belum memenuhi indikator originality. 

a. Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara disajikan untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif 

matematis peserta didik secara lebih lanjut. Berikut kutipan hasil wawancara subjek 

S-03 terkait soal nomor 2. 

P : “Sekarang coba perhatikan soal nomor 2, apakah kamu memahami  

    maksud dari pertanyaan nomor 2 ?” 

S-03 : “Engga.” 

P : “Coba diperhatikan lagi, 2.a itu apa yang ditanyakan ?” 

S-03 : “Mencari panjang dari IQ, lalu yang 2.b buat desain yang berbeda, yang  

    2.c luas permukaan tangga.” 

P : “Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini ?” 

S-03 : “2.a dicari sisi miringnya Pak.” 

P : “Coba dijelaskan.” 

S-03 : “Lupa Pak caranya.” 

P : “Apakah ada kesulitan saat mengerjakan soal nomor 2 ini ?” 

S-03 : “Yang 2.c susah, ngga paham suruh ngapain.” 

P : “Apakah kamu yakin yang kamu kerjakan sudah benar ?” 

S-03 : “Lumayan.” 

P : “Bagaimana pandangan kamu terhadap soal nomor 2 ini ?” 

S-03 : “Lumayan susah Pak, terutama yang 2.c.” 

P : “Apakah kamu memiliki cara penyelesaian yang lain ?” 

S-03 : “Yang 2.b itu saya gambar desainnya saya sesuaikan sama gambar di  

    soal, hanya saja motifnya berbeda.” 

P : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan caramu sendiri ?” 

S-03 : “Engga, saya pakai yang bapak ajarin.” 
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P : “Apakah kamu yakin mampu mengerjakan soal ini secara mandiri ?” 

S-03 : “Bisa.”  

P : “Apakah kamu memahami setiap langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-03 : “Paham Pak, yang 2.a ini saya cari pakai teorema Pythagoras, lalu yang  

    2.b saya gambar aja.” 

P : “Menurut kamu apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan ada yang  

         terlewati.” 

S-03 : “Ada yang kelewat Pak. Ini seharusnya saya jumlah dulu biar ngga  

    langsung jawaban akhirnya.” 

P : “Oke, apakah kamu yakin langkah-langkah ini sudah efekif ?” 

S-03 : “Yakin Pak, soalnya saya inget rumus yang diajarin.” 
 

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dalam aspek fluency subjek S-03 

tidak memahami maksud dari pertanyaan nomor 2, sehingga subjek S-03 dapat 

dikatakan belum memahami pengetahuan apa saja yang dibutuhkan. Ketika 

ditanyakan kembali langkah penyelesaiannya, subjek S-03 kurang mampu 

menjelaskan langkah-langkah yang dilakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa 

subjek S-03 tidak memiliki arus pemikiran yang lancar walaupun jawaban yang 

diberikan telah mengarah pada penyelesaian yang tepat. Secara keseluruhan, subjek 

S-03 belum mampu menyelesaikan permasalahan dengan arus pemikiran yang 

lancar dan gagasan yang diberikan kurang relevan sehingga aspek fluency belum 

terpenuhi. Hasil wawancara aspek fluency ditunjukkan dalam kutipan wawancara 

berikut. 

P : “Sekarang coba perhatikan soal nomor 2, apakah kamu memahami  

    maksud dari pertanyaan nomor 2 ?” 

S-03 : “Engga.” 

P : “Coba diperhatikan lagi, 2.a itu apa yang ditanyakan ?” 

S-03 : “Mencari panjang dari IQ, lalu yang 2.b buat desain yang berbeda, yang  

    2.c luas permukaan tangga.” 

P : “Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini ?” 

S-03 : “2.a dicari sisi miringnya Pak.” 

P : “Coba dijelaskan.” 

S-03 : “Lupa Pak caranya.” 

P : “Apakah ada kesulitan saat mengerjakan soal nomor 2 ini ?” 

S-03 : “Yang 2.c susah, ngga paham suruh ngapain.” 

P : “Apakah kamu yakin yang kamu kerjakan sudah benar ?” 

S-03 : “Lumayan.” 
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Pada aspek flexibility, subjek S-03 sudah mampu memberikan lebih dari satu 

cara penyelesaian pada butir 2.b. Pada butir nomor 2.c, subjek S-03 hanya dapat 

memberikan satu cara penyelesaian dengan cara yang kurang tepat. Subjek S-03 

juga menganggap butir 2.c merupakan soal yang sulit sehingga belum mampu 

memberikan lebih dari satu penyelesaian. Subjek S-03 memperoleh gagasan yang 

diberikan berasal dari pemikirannya sendiri, serta yakin bahwa cara yang digunakan 

sudah benar. Secara keseluruhan, subjek S-03 telah memiliki kemampuan dalam 

menghasilkan ide-ide sehingga dapat menyelesaikan permasalah menggunakan 

arah pemikiran yang berbeda-beda sehingga aspek flexibility telah terpenuhi. Hasil 

wawancara aspek flexibility ditunjukkan dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Bagaimana pandangan kamu terhadap soal nomor 2 ini ?” 

S-03 : “Lumayan susah Pak, terutama yang 2.c.” 

P : “Apakah kamu memiliki cara penyelesaian yang lain ?” 

S-03 : “Yang 2.b itu saya gambar desainnya saya sesuaikan sama gambar di  

         soal, hanya saja motifnya berbeda.”  
 

Pada aspek originality, subjek S-03 menjawab butir 2.b menggunakan dua 

cara yang diperoleh dari ide sendiri dengan yakin bahwa jawaban tersebut benar. 

Hal ini menunjukkan bahwa subjek S-03 sudah mampu memunculkan ide sendiri, 

akan tetapi dua desain yang diberikan tidak unik karena sama dengan jawaban 

peserta didik yang lain, sehingga belum mampu menggunakan cara yang berbeda 

dalam penyelesaiannya. Pada butir 2.c subjek S-03 belum memberikan jawaban 

yang unik karena rumus yang digunakan bukan cara yang berbeda dari yang 

diajarkan. Secara keseluruhan, subjek S-03 belum mampu menggunakan ide sendiri, 

dan jawaban yang diberikan bukan jawaban yang unik sehingga aspek originality 

belum terpenuhi. Hasil wawancara aspek originality ditunjukan dalam kutipan 

wawancara berikut. 

P : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan caramu sendiri ?” 

S-03 : “Engga, saya pakai yang bapak ajarin.” 

P : “Apakah kamu yakin mampu mengerjakan soal ini secara mandiri ?” 

S-03 : “Bisa.” 
 

Pada aspek elaboration, subjek S-03 sudah memahami setiap langkah yang 

dikerjakan sehingga dapat dikatakan subjek S-03 memahami proses pekerjaannya 
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dengan baik. Subjek S-03 sudah cukup yakin saat diminta menjelaskan langkah 

yang terlewati dalam jawabannya. Subjek S-03 juga mampu menunjukkan langkah 

yang kurang lengkap pada jawabannya. Hal ini menunjukkan bahwa subjek S-03 

mampu untuk mengembangkan dan memperinci jawaban yang telah diberikannya. 

Subjek S-03 juga yakin bahwa langkah-langkah yang dikerjakannya sudah efektif 

dengan rumus yang dianggap sudah tepat. Secara keseluruhan, subjek S-03 mampu 

memahami proses penyelesaian dan mampu mengembangkan gagasan serta 

memperinci jawaban yang telah diberikan sehingga aspek elaboration telah 

terpenuhi. Hasil wawancara aspek elaboration ditunjukan dalam kutipan 

wawancara berikut. 

P : “Apakah kamu memahami setiap langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-03 : “Paham Pak, yang 2.a ini saya cari pakai teorema Pythagoras, lalu yang  

    2.b saya gambar aja.” 

P : “Menurut kamu apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan ada yang  

         terlewati.” 

S-03 : “Ada yang kelewat Pak. Ini seharusnya saya jumlah dulu biar ngga  

    langsung jawaban akhirnya.” 

P : “Oke, apakah kamu yakin langkah-langkah ini sudah efekif ?” 

S-03 : “Yakin Pak, soalnya saya inget rumus yang diajarin.” 
 

b. Triangulasi 

Setelah didapat hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan hasil 

wawancara, selanjutnya dilakukan triangulasi untuk mengetahui kebenaran dari 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis hasil tes, subjek S-03 belum memenuhi 

aspek fluency dikarenakan jawaban yang diberikan belum cukup relevan karena 

belum selesai. Saat dilakukan wawancara, subjek S-03 juga telah memiliki arus 

pemikiran yang lancar walaupun sedikit kesulitan saat menjelaskan jawaban yang 

diperolehnya. Subjek S-03 cukup lancar saat menjelaskan bagaimana mencari 

panjang hipotenusa sehingga berdasarkan hasil wawancara, subjek S-03 telah 

memenuhi aspek fluency. Aspek flexibility pada hasil tes dapat ditunjukkan oleh 

subjek S-03 dalam pekerjaan butir 2.b yaitu dengan membuat dua desain sehingga 

menunjukkan aspek flexibility. Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-03 pada 

butir 2.b cukup mampu saat menjelaskan lebih dari satu cara penyelesaian, dan 

untuk butir 2.c belum dapat menjelaskan lebih dari satu cara penyelesaian, sehingga 
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aspek flexibility belum muncul pada butir 2.c, tetapi secara keseluruhan aspek 

flexibility sudah muncul. Aspek elaboration pada hasil tes subjek S-03 belum 

ditunjukkan dengan kerincian pada hasil pekerjaannya, karena masih terdapat 

beberapa bagian yang kurang jelas. Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-03 

sudah memahami hasil pekerjaannya, dan mampu dalam menjelaskan penyelesaian 

secara rinci serta melengkapi jawaban yang masih kurang jelas, sehingga aspek 

elaboration telah muncul pada subjek S-03. Aspek originality pada hasil tes tidak 

dapat ditunjukkan oleh subjek S-03 dalam pekerjaan butir 2.b karena jawaban yang 

diberikan memiliki pola yang sama, hanya motifnya yang berbeda. Berdasarkan 

hasil wawancara, subjek S-03 hanya mampu memberikan jawaban yang tidak unik 

sehingga aspek originality belum terpenuhi. 

Secara garis besar, pada soal nomor 2 subjek S-03 belum memenuhi aspek 

fluency, memenuhi aspek flexibility, belum memenuhi aspek originality, dan 

memenuhi aspek elaboration. Atau dapat dikatakan subjek S-03 hanya memenuhi 

dua indikator kemampuan berpikir kreatif matematis yaitu flexibility dan 

elaboration. 

Tabel 4.22 Rangkuman Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Subjek S-03 

Indikator Kesimpulan 

Fluency a. Belum mampu memberikan keseluruhan jawaban secara 

relevan dan tepat. 

b. Tidak memiliki arus pemikiran yang lancar. 

Flexibility a. Mampu memberikan lebih dari satu gagasan. 

Elaboration a. Mampu memperinci detail-detail jawaban yang diberikan. 

b. Mampu memperluas gagasan dalam penyelesaiannya. 

Originality c. Belum mampu memunculkan ide dari hasil pemikirannya 

sendiri. 

d. Belum mampu memberikan jawaban yang unik dan tidak 

lazim. 
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4.1.3.1.4 Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Subjek S-04 

Subjek S-04 merupakan subjek yang dipilih berdasarkan kategori Tingkat 

Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis level 3 dengan skor tes sebesar 77. Hasil 

analisis kemampuan berpikir kreatif matematis subjek S-04 adalah sebagai berikut. 

(1) Soal Nomor 1 

Berikut disajikan hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis peserta 

didik untuk soal nomor 1 pada Gambar 4.9 dan Gambar 4.10. Soal nomor 1 dibagi 

menjadi menjadi 2 butir soal yaitu 1.a dan 1.b dengan mengacu pada indikator 

kemampuan berpikir kreatif matematis. Butir soal 1.a mengacu pada indikator 

fluency, flexibility, dan elaboration, sedangkan butir soal 1.b mengacu pada 

indikator flexibility dan originality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Hasil Pekerjaan Subjek S-04 Nomor 1.a 
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Gambar 4.10 Hasil Pekerjaan Subjek S-04 Nomor 1.b 

Hasil pekerjaan subjek S-04 berdasarkan indikator fluency dapat dilihat pada 

Gambar 4.9 dan Gambar 4.10. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa subjek 

S-04 mampu memberikan penyelesaian permasalahan butir 1.a terkait luas daerah 

yang diarsir dengan relevan, serta memperoleh hasil jawaban yang tepat. Secara 

keseluruhan, subjek S-04 sudah lancar dalam menyelesaikan permasalahan pada 

soal nomor 1. Jadi dapat dikatakan bahwa subjek S-04 memenuhi aspek fluency. 

Hasil pekerjaan subjek S-04 berdasarkan indikator flexibility terkait butir 1.a 

dapat dilihat bahwa subjek S-04 mampu untuk memberikan lebih dari satu strategi 

penyelesaian dengan proses penyelesaian yang benar. Pada proses penyelesaiannya, 

subjek S-04 menggunakan strategi pertama dengan konsep luas daerah persegi 

panjang dijumlahkan dengan luas daerah segitiga siku-siku, serta strategi kedua 

dengan konsep luas daerah persegi panjang dijumlahkan dengan luas daerah 

trapesium. Pada butir 1.b subjek S-04 mampu memberikan dua strategi 

penyelesaian dengan konsep penyelesaian yang tepat, sehingga dapat dikatakan 

bahwa subjek S-04 sudah memenuhi aspek flexibility. 

Hasil pekerjaan subjek S-04 berdasarkan indikator elaboration terkait butir 

1.a dapat dilihat bahwa subjek S-04 mampu untuk menyelesaikan permasalahan 
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yang diberikan, dan subjek S-04 sudah mampu untuk memperinci detail-detail 

sehingga jawaban yang diberikan dapat disajikan secara jelas. Pada butir 1.b, subjek 

S-04 juga sudah memberikan jawaban secara rinci dan jelas. Hal ini dapat dikatakan 

bahwa subjek S-04 memenuhi indikator elaboration. 

Hasil pekerjaan subjek S-04 berdasarkan indikator originality terkait butir 1.b 

dapat dilihat bahwa subjek S-04 belum mampu memberikan jawaban yang unik 

dikarenakan jawaban yang diberikan cukup umum dijumpai dari jawaban peserta 

didik lain. Jadi dapat dikatakan bahwa subjek S-04 belum memenuhi aspek 

originality. 

a. Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara disajikan untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif 

matematis peserta didik secara lebih lanjut. Berikut kutipan hasil wawancara subjek 

S-04 terkait soal nomor 1. 

P : “Coba perhatikan nomor 1” 

S-04 : “Sudah.” 

P : “Apakah kamu paham dengan maksud pertanyaan nomor 1 ini ?” 

S-04 : “Iya paham.” 

P : “Coba jelaskan.” 

S-04 : “Yang 1.a hitunglah luas bangun yang diarsir, berarti ini (menunjuk  

    daerah yang diarsir).” 

P : “Oke, lalu yang 1.b bagaimana ?” 

S-04 : “Merancang segitiga siku-siku yang luasnya sama dengan daerah yang  

    diarsir nomor 1.a.” 

P : “Bagaimana cara yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini ?” 

S-04 : “Berarti persegi panjang ditambah segitiganya yang dikali dua.” 

P : “Apanya yang ditambah ?” 

S-04 : “Luasnya Pak.” 

P : “Kamu memperoleh ide tersebut darimana ?” 

S-04 : “Ngarang Pak, tapi semoga bener.” 

P : “Saat mengerjakan soal ini, apakah mengalami kesulitan ?” 

S-04 : “Iya, yang 1.b itu awalnya bingung suruh ngapain.” 

P : “Apakah kamu yakin jawaban yang kamu kerjakan sudah benar ?” 

S-04 : “Yakin Pak, karena saat menghitung luas dengan dua cara itu ketemunya  

         sama. Tapi yang 1.b agak ngga yakin si.” 

P : “Bagaimana pandangan kamu terhadap soal nomor 1 ini ?” 

S-04 : “Nomor 1.a ini menurutku sudah terbiasa diajarkan, lalu yang nomor 1.b  
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         agak susah.”  

P : “Ide penyelesaianmu itu muncul darimana ?” 

S-04 : “Dari sendiri Pak.” 

P : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan soal ini ?” 

S-04 : “Ini kan kalau dibuat garis, terbentuk trapesium sama persegi panjang  

    terus nanti luasnya dijumlahkan.” 

P : “Apakah kamu mengerjakan ini dengan caramu sendiri ?” 

S-04 : “Engga, pakai rumus sama cara yang udah pernah dicatet itu.” 

P : “Apakah kamu mengembangkan jawaban ini dengan caramu sendiri ?” 

S-04 : “Engga selalu si.” 

P : “Apakah kamu yakin mampu mengerjakan soal ini secara mandiri ?” 

S-04 : “Sebenarnya saya yakin, tapi terkadang kalau bingung saya agak kurang      

         yakin.” 

P : “Apakah kamu paham dengan langkah-langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-04 : “Sedikit, yang kurang paham itu dari langkah ini kesini (menunjuk  

         jawaban).” 

P : “Menurutmu apakah ada langkah yang terlewat ?” 

S-04 : “Engga si, soalnya sudah jelas ada cara satu dan cara kedua jadi sudah  

         lengkap.” 

P : “Apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan sudah efektif dan  

         sistematis ?” 

S-04 : “Sudah si, terutama yang 1.a saya yakin banget.” 
 

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dalam aspek fluency subjek S-04 

memahami maksud dari pertanyaan yang diberikan sehingga dapat memahami 

pengetahuan apa saja yang dibutuhkan. Ketika ditanyakan kembali langkah 

penyelesaiannya, subjek S-04 mampu memberikan penjelasan atas jawaban yang 

telah dikerjakan dengan jawaban yang lengkap dan tepat. Hal ini menunjukkan 

bahwa subjek S-04 memiliki arus pemikiran yang lancar dan jawaban yang 

diberikan mengarah pada penyelesaian yang tepat. Subjek S-04 cukup kesulitan 

dalam memahami butir 1.b secara cepat, sehingga membutuhkan waktu yang lama 

dalam menyelesaikannya. Secara keseluruhan, subjek S-04 telah dapat 

menyelesaikan permasalahan dengan arus pemikiran yang lancar dan gagasan yang 

diberikan relevan dan tepat sehingga aspek fluency telah terpenuhi. Hasil 

wawancara aspek fluency ditunjukkan dalam kutipan wawancara berikut. 
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P : “Coba perhatikan nomor 1” 

S-04 : “Sudah.” 

P : “Apakah kamu paham dengan maksud pertanyaan nomor 1 ini ?” 

S-04 : “Iya paham.” 

P : “Coba jelaskan.” 

S-04 : “Yang 1.a hitunglah luas bangun yang diarsir, berarti ini (menunjuk  

    daerah yang diarsir).” 

P : “Oke, lalu yang 1.b bagaimana ?” 

S-04 : “Merancang segitiga siku-siku yang luasnya sama dengan daerah yang  

    diarsir nomor 1.a.” 

P : “Bagaimana cara yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini ?” 

S-04 : “Berarti persegi panjang ditambah segitiganya yang dikali dua.” 

P : “Apanya yang ditambah ?” 

S-04 : “Luasnya Pak.” 

P : “Kamu memperoleh ide tersebut darimana ?” 

S-04 : “Ngarang Pak, tapi semoga bener.” 

P : “Saat mengerjakan soal ini, apakah mengalami kesulitan ?” 

S-04 : “Iya, yang 1.b itu awalnya bingung suruh ngapain.” 

P : “Apakah kamu yakin jawaban yang kamu kerjakan sudah benar ?” 

S-04 : “Yakin Pak, karena saat menghitung luas dengan dua cara itu ketemunya  

         sama. Tapi yang 1.b agak ngga yakin si.” 
 

Pada aspek flexibility, subjek S-04 sudah mampu memberikan lebih dari satu 

cara penyelesaian pada butir 1.a. Subjek S-04 tidak merasa kesulitan saat 

memberikan penyelesaian dengan menggunakan dua cara yang berbeda, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa subjek S-04 mampu mengembangkan jawaban dengan 

lebih dari satu cara yang berbeda. Pada butir 1.b, subjek S-04 mampu memberikan 

lebih dari satu cara penyelesaian, dan gagasan yang diberikan merupakan gagasan 

yang berbeda dan tepat. Secara keseluruhan, subjek S-04 sudah memiliki 

kemampuan dalam menghasilkan ide-ide sehingga dapat menyelesaikan 

permasalahan menggunakan arah pemikiran yang berbeda-beda sehingga aspek 

flexibility telah terpenuhi. Hasil wawancara aspek flexibility ditunjukkan dalam 

kutipan wawancara berikut. 
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P : “Bagaimana pandangan kamu terhadap soal nomor 1 ini ?” 

S-04 : “Nomor 1.a ini menurutku sudah terbiasa diajarkan, lalu yang nomor 1.b  

         agak susah.” 

P : “Ide penyelesaianmu itu muncul darimana ?” 

S-04 : “Dari sendiri Pak.” 

P : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan soal ini ?” 

S-04 : “Ini kan kalau dibuat garis, terbentuk trapesium sama persegi panjang  

         terus nanti luasnya dijumlahkan.” 
 

Pada aspek originality, subjek S-04 menjawab butir 1.a menggunakan cara 

yang diperoleh dari ide sendiri dengan yakin bahwa jawaban tersebut benar. Hal ini 

menunjukkan bahwa subjek S-04 sudah mampu memunculkan ide sendiri dan 

sudah mampu menggunakan cara yang berbeda dalam penyelesaiannya. Akan 

tetapi, langkah yang digunakan subjek S-04 masih menggunakan cara yang biasa 

diajarkan guru. Pada butir 1.b, subjek S-04 sudah dapat mengembangkan gagasan 

dengan konsep yang benar tetapi jawaban yang diberikan belum unik, sehingga 

belum memenuhi aspek originality. Secara keseluruhan, subjek S-04 mampu 

menggunakan ide sendiri, tetapi jawaban yang diberikan bukan jawaban yang unik, 

sehingga aspek originality belum terpenuhi. Hasil wawancara aspek originality 

ditunjukan dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Apakah kamu mengerjakan ini dengan caramu sendiri ?” 

S-04 : “Engga, pakai rumus sama cara yang udah pernah dicatet itu.” 

P : “Apakah kamu mengembangkan jawaban ini dengan caramu sendiri ?” 

S-04 : “Engga selalu si.” 

P : “Apakah kamu yakin mampu mengerjakan soal ini secara mandiri ?” 

S-04 : “Sebenarnya saya yakin, tapi terkadang kalau bingung saya agak kurang      

         yakin.” 

 

Pada aspek elaboration, subjek S-04 memahami sedikit langkah yang 

dikerjakan sehingga dapat dikatakan subjek S-04 cukup memahami proses 

pekerjaannya dengan baik. Subjek S-04 juga yakin bahwa jawaban yang diberikan 

sudah lengkap dan dapat memberikan alasannya. Hal ini menunjukkan bahwa 

subjek S-04 memiliki kemampuan dalam memperinci jawaban yang dimilikinya. 

Subjek S-04 menganggap bahwa langkah-langkah yang diberikan sudah efektif 

sehingga sudah memenuhi aspek kerincian. Secara keseluruhan, subjek S-04 
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memberikan jawaban yang sistematis sehingga aspek elaboration terpenuhi. Hasil 

wawancara aspek elaboration ditunjukan dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Apakah kamu paham dengan langkah-langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-04 : “Sedikit, yang kurang paham itu dari langkah ini kesini (menunjuk  

         jawaban).” 

P : “Menurutmu apakah ada langkah yang terlewat ?” 

S-04 : “Engga si, soalnya sudah jelas ada cara satu dan cara kedua jadi sudah  

         lengkap.” 

P : “Apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan sudah efektif dan  

         sistematis ?” 

S-04 : “Sudah si, terutama yang 1.a saya yakin banget.” 
 

b. Triangulasi 

Setelah didapat hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan hasil 

wawancara, selanjutnya dilakukan triangulasi untuk mengetahui kebenaran dari 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis hasil tes, subjek S-04 sudah memenuhi 

aspek fluency dikarenakan jawaban yang diberikan sudah tepat dan relevan. Saat 

dilakukan wawancara, subjek S-04 memiliki arus pemikiran yang lancar dan 

mampu menjelaskan kembali jawaban yang diberikannya secara lancar dan tepat, 

sehingga berdasarkan hasil wawancara subjek S-04 sudah memenuhi aspek fluency. 

Aspek flexibility dapat ditunjukkan pada butir 1.a dengan tepat menggunakan lebih 

dari satu penyelesaian. Subjek S-04 juga menjawab butir 1.b dengan lebih dari satu 

strategi dengan benar. Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-04 cukup mampu 

saat menjelaskan lebih dari satu cara penyelesaian, sehingga aspek flexibility sudah 

muncul pada subjek S-04. Aspek elaboration pada hasil tes subjek S-04 sudah 

ditunjukkan dengan kerincian pada hasil pekerjaannya, sehingga jawaban yang 

diberikan dapat disajikan secara lengkap terutama saat menuliskan cara pertama. 

Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-04 sudah memahami hasil pekerjaannya 

dan mampu menjelaskan penyelesaian secara rinci. Subjek S-04 juga yakin bahwa 

hasil pekerjaannya sudah lengkap dan rinci, sehingga aspek elaboration sudah 

muncul pada subjek S-04. Aspek originality pada hasil tes belum dapat ditunjukkan 

oleh subjek S-04 dikarenakan jawaban yang diberikan bukan jawaban yang unik 

dikarenakan sudah banyak dijumpai pada jawaban peserta didik lain. Berdasarkan 
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hasil wawancara, subjek S-04 menggunakan rumus yang biasa diajarkan sehingga 

belum menggunakan langkah yang dikembangkan sendiri, sehingga aspek 

originality belum terpenuhi. 

Secara garis besar, pada soal nomor 1 subjek S-04 memenuhi aspek fluency, 

memenuhi aspek flexibility, belum memenuhi aspek originality, dan memenuhi 

aspek elaboration. Atau dapat dikatakan subjek S-04 telah memenuhi tiga indikator 

kemampuan berpikir kreatif matematis yaitu fluency, flexibility dan elaboration. 

(2) Soal Nomor 2 

Berikut disajikan hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis peserta 

didik untuk soal nomor 2 pada Gambar 4.11 dan Gambar 4.12. Soal nomor 2 dibagi 

menjadi menjadi 3 butir soal yaitu 2.a, 2.b dan 2.c dengan mengacu pada indikator 

kemampuan berpikir kreatif matematis. Butir soal 2.a mengacu pada indikator 

fluency, butir soal 2.b mengacu pada indikator flexibility dan originality, sedangkan 

butir soal 2.c mengacu pada indikator fluency, flexibility dan elaboration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Hasil Pekerjaan Subjek S-04 Nomor 2.a dan 2.b 
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Gambar 4.12 Hasil Pekerjaan Subjek S-04 Nomor 2.c 

Hasil pekerjaan subjek S-04 berdasarkan indikator fluency dapat dilihat pada 

Gambar 4.11 dan Gambar 4.12. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa pada 

butir 2.a subjek S-04 sudah mampu memberikan penyelesaian permasalahan terkait 

panjang dari hipotenusa suatu segitiga siku-siku dengan hasil jawaban yang relevan 

dan tepat. Pada butir 2.c, subjek S-04 sudah memberikan jawaban akan tetapi proses 

penyelesaiannya masih kurang tepat dan belum selesai menemukan penyelesaian. 

Secara keseluruhan, subjek S-04 cukup lancar dalam menyelesaikan permasalahan 

pada soal nomor 2. Oleh karena itu, subjek S-04 telah memenuhi aspek fluency. 

Hasil pekerjaan subjek S-04 berdasarkan indikator flexibility terkait butir 2.b 

dapat dilihat bahwa subjek S-04 mampu untuk memberikan lebih dari satu desain 

yang berbeda sehingga subjek S-04 mampu mengembangkan ide-ide yang 

diperolehnya. Pada butir 2.c subjek S-04 hanya mampu memberikan satu strategi 

penyelesaian dengan penyelesaian yang belum selesai. Secara keseluruhan, subjek 

S-04 cukup mampu memberikan lebih dari satu strategi penyelesaian, sehingga 

dapat dikatakan bahwa subjek S-04 memenuhi aspek flexibility. 

Hasil pekerjaan subjek S-04 berdasarkan indikator elaboration terkait butir 

2.c dapat dilihat bahwa subjek S-04 mampu mengembangkan gagasan yang 

dimilikinya. Walaupun pekerjaannya belum selesai, akan tetapi jawaban yang 

diberikan cukup jelas. Hal ini dapat dikatakan bahwa subjek S-04 telah memenuhi 

indikator elaboration. 

Hasil pekerjaan subjek S-04 berdasarkan indikator originality terkait butir 2.b 

dapat dilihat bahwa subjek S-04 belum mampu memenuhi indikator originality 

karena subjek S-04 memberikan dua desain yang berbeda tetapi masih belum unik 
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dibandingkan jawaban peserta didik yang lain. Sehingga dapat dikatakan subjek S-

04 belum memenuhi indikator originality. 

a. Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara disajikan untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif 

matematis peserta didik secara lebih lanjut. Berikut kutipan hasil wawancara subjek 

S-04 terkait soal nomor 2. 

P : “Sekarang coba perhatikan soal nomor 2, apakah kamu memahami  

    maksud dari pertanyaan nomor 2 ?” 

S-04 : “Kalau 2.a menentukan panjang dari I ke Q, kalau 2.b membuat desain  

    yang sama tapi gambarnya berbeda, yang 2.c mencari luas permukaan  

    lalu nyari biayanya.” 

P : “Bagaimana langkah penyelesaiannya ? Coba jelaskan.” 

S-04 : “Yang 2.a itu saya ikut-ikut pakai teorema Pythagoras saya cari dulu  

    panjang AQ sama AI lalu dihitung, yang 2.b itu kan tinggal buat  

    desainnya aja, terus 2.c saya mencari luas persegi panjang satu-satu  

    kemudian dijumlah terus dikali sama harganya.” 

P : “Apakah ada kesulitan saat mengerjakan soal ini ?” 

S-04 : “Emm engga si.” 

P : “Apakah kamu yakin jawaban nomor 2 ini sudah benar ?” 

S-04 : “Yakin, kecuali yang 2.c karena saya belum selesai mengerjakannya.” 

P : “Bagaimana pandangan kamu terhadap soal nomor 2 ini ?” 

S-04 : “Lumayan susah.” 

P : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan soal 2.b ini ?” 

S-04 : “Ada, tapi ngarang si Pak yang penting desainnya berbeda kan ?” 

P : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan caramu sendiri ?” 

S-04 : “Iya saya mengerjakan sendiri.” 

P : “Apakah kamu yakin bahwa dirimu mampu mengerjakan soal ini secara  

         mandiri ?” 

S-04 : “Yakin bisa.” 

P : “Apakah kamu memahami setiap langkah yang kamu kerjakan.” 

S-04 : “Paham, yang 2.a pake teorema Pythagoras walaupun ngarang si Pak.” 

P : “Apakah kamu yakin jawabanmu ini sudah benar ?” 

S-04 : “Kurang begitu yakin terutama yang 2.c” 

P : “Menurutmu jawabanmu sudah efektif ?” 

S-04 : “Belum, yang ini (menunjuk salah satu jawaban) kayaknya kurang jelas  

         urutannya.” 
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Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dalam aspek fluency subjek S-04 

sudah memahami maksud dari pertanyaan nomor 2, sehingga subjek S-04 dapat 

dikatakan telah memahami pengetahuan apa saja yang dibutuhkan. Ketika 

ditanyakan kembali langkah penyelesaiannya, subjek S-04 juga dapat menjelaskan 

langkah-langkah yang dilakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa subjek S-04 

memiliki arus pemikiran yang lancar dan jawaban yang diberikan telah mengarah 

pada penyelesaian yang tepat. Secara keseluruhan, subjek S-04 mampu 

menyelesaikan permasalahan dengan arus pemikiran yang lancar dan gagasan yang 

diberikan relevan dan tepat sehingga aspek fluency telah terpenuhi. Hasil 

wawancara aspek fluency ditunjukkan dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Sekarang coba perhatikan soal nomor 2, apakah kamu memahami  

    maksud dari pertanyaan nomor 2 ?” 

S-04 : “Kalau 2.a menentukan panjang dari I ke Q, kalau 2.b membuat desain  

    yang sama tapi gambarnya berbeda, yang 2.c mencari luas permukaan  

    lalu nyari biayanya.” 

P : “Bagaimana langkah penyelesaiannya ? Coba jelaskan.” 

S-04 : “Yang 2.a itu saya ikut-ikut pakai teorema Pythagoras saya cari dulu  

    panjang AQ sama AI lalu dihitung, yang 2.b itu kan tinggal buat  

    desainnya aja, terus 2.c saya mencari luas persegi panjang satu-satu  

    kemudian dijumlah terus dikali sama harganya.” 

P : “Apakah ada kesulitan saat mengerjakan soal ini ?” 

S-04 : “Emm engga si.” 

P : “Apakah kamu yakin jawaban nomor 2 ini sudah benar ?” 

S-04 : “Yakin, kecuali yang 2.c karena saya belum selesai mengerjakannya.” 
 

Pada aspek flexibility, subjek S-04 sudah mampu memberikan lebih dari satu 

cara penyelesaian pada butir 2.b. Pada butir nomor 2.c, subjek S-04 hanya dapat 

memberikan satu cara penyelesaian dengan cara yang belum selesai. Subjek S-04 

memperoleh gagasan yang diberikan berasal dari pemikirannya sendiri, serta yakin 

bahwa cara yang digunakan sudah benar walaupun ada proses yang belum selesai 

dikerjakan. Secara keseluruhan, subjek S-04 telah memiliki kemampuan dalam 

menghasilkan ide-ide sehingga dapat menyelesaikan permasalah menggunakan 

arah pemikiran yang berbeda-beda sehingga aspek flexibility telah terpenuhi. Hasil 

wawancara aspek flexibility ditunjukkan dalam kutipan wawancara berikut. 
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P : “Bagaimana pandangan kamu terhadap soal nomor 2 ini ?” 

S-04 : “Lumayan susah.” 

P : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan soal 2.b ini ?” 

S-04 : “Ada, tapi ngarang si Pak yang penting desainnya berbeda kan ?” 
 

Pada aspek originality, subjek S-04 menjawab butir 2.b menggunakan dua 

cara yang diperoleh dari ide sendiri dengan yakin bahwa jawaban tersebut benar. 

Hal ini menunjukkan bahwa subjek S-04 sudah mampu memunculkan ide sendiri, 

akan tetapi dua desain yang diberikan tidak unik karena sama dengan mayoritas 

jawaban peserta didik yang lain, sehingga belum mampu menggunakan cara yang 

berbeda dalam penyelesaiannya. Pada butir 2.c subjek S-04 belum memberikan 

jawaban yang unik karena belum menyelesaikan masalah pada butir 2.c. Secara 

keseluruhan, subjek S-04 belum mampu menggunakan ide sendiri, dan jawaban 

yang diberikan bukan jawaban yang unik sehingga aspek originality belum 

terpenuhi. Hasil wawancara aspek originality ditunjukan dalam kutipan wawancara 

berikut. 

P : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan caramu sendiri ?” 

S-04 : “Iya saya mengerjakan sendiri.” 

P : “Apakah kamu yakin bahwa dirimu mampu mengerjakan soal ini secara  

         mandiri ?” 

S-04 : “Yakin bisa.” 
 

Pada aspek elaboration, subjek S-04 sudah memahami setiap langkah yang 

dikerjakan sehingga dapat dikatakan subjek S-04 memahami proses pekerjaannya 

dengan baik. Subjek S-04 sudah cukup yakin saat diminta menjelaskan langkah 

yang terlewati dalam jawabannya. Subjek S-04 juga mampu menunjukkan langkah 

yang kurang lengkap pada jawabannya dan mampu melengkapi jawaban yang telah 

dikerjakan. Hal ini menunjukkan bahwa subjek S-04 mampu untuk 

mengembangkan dan memperinci jawaban yang telah diberikannya. Subjek S-04 

juga mengetahui bagian jawaban yang kurang efektif serta mampu memperbaiki 

urutan dari proses penyelesaiannya. Secara keseluruhan, subjek S-04 mampu 

memahami proses penyelesaian dan mampu mengembangkan gagasan serta 

memperinci jawaban yang telah diberikan sehingga aspek elaboration telah 
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terpenuhi. Hasil wawancara aspek elaboration ditunjukan dalam kutipan 

wawancara berikut. 

P : “Apakah kamu memahami setiap langkah yang kamu kerjakan.” 

S-04 : “Paham, yang 2.a pake teorema Pythagoras walaupun ngarang si Pak.” 

P : “Apakah kamu yakin jawabanmu ini sudah benar ?” 

S-04 : “Kurang begitu yakin terutama yang 2.c” 

P : “Menurutmu jawabanmu sudah efektif ?” 

S-04 : “Belum, yang ini (menunjuk salah satu jawaban) kayaknya kurang jelas  

         urutannya.” 
 

b. Triangulasi 

Setelah didapat hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan hasil 

wawancara, selanjutnya dilakukan triangulasi untuk mengetahui kebenaran dari 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis hasil tes, subjek S-04 telah memenuhi 

aspek fluency dikarenakan jawaban yang diberikan sudah relevan dan tepat. Saat 

dilakukan wawancara, subjek S-04 juga telah memiliki arus pemikiran yang lancar 

dan mampu menjelaskan jawaban yang diperolehnya. Subjek S-04 cukup lancar 

saat menjelaskan bagaimana mencari panjang hipotenusa sehingga berdasarkan 

hasil wawancara, subjek S-04 telah memenuhi aspek fluency. Aspek flexibility pada 

hasil tes dapat ditunjukkan oleh subjek S-04 dalam pekerjaan butir 2.b yaitu dengan 

membuat dua desain sehingga menunjukkan aspek flexibility. Berdasarkan hasil 

wawancara, subjek S-04 pada butir 2.b cukup mampu saat menjelaskan lebih dari 

satu cara penyelesaian, dan untuk butir 2.c belum dapat menjelaskan lebih dari satu 

cara penyelesaian, sehingga aspek flexibility belum muncul pada butir 2.c, tetapi 

secara keseluruhan aspek flexibility sudah muncul. Aspek elaboration pada hasil 

tes subjek S-04 sudah ditunjukkan dengan kerincian pada hasil pekerjaannya, 

terutama pada butir 2.a dan 2.b. Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-04 sudah 

memahami hasil pekerjaannya, dan mampu dalam menjelaskan penyelesaian secara 

rinci serta melengkapi jawaban yang masih kurang jelas, sehingga aspek 

elaboration telah muncul pada subjek S-04. Aspek originality pada hasil tes tidak 

dapat ditunjukkan oleh subjek S-04 dalam pekerjaan butir 2.b karena jawaban yang 

diberikan sama dengan mayoritas jawaban peserta didik yang lain. Berdasarkan 
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hasil wawancara, subjek S-04 hanya mampu memberikan jawaban yang tidak unik 

sehingga aspek originality belum terpenuhi. 

Secara garis besar, pada soal nomor 2 subjek S-04 memenuhi aspek fluency, 

memenuhi aspek flexibility, belum memenuhi aspek originality, dan memenuhi 

aspek elaboration. Atau dapat dikatakan subjek S-04 telah memenuhi tiga indikator 

kemampuan berpikir kreatif matematis yaitu fluency, flexibility dan elaboration. 

Tabel 4.23 Rangkuman Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Subjek S-04 

Indikator Kesimpulan 

Fluency a. Mampu memberikan keseluruhan jawaban secara relevan 

dan tepat. 

b. Memiliki arus pemikiran yang lancar. 

Flexibility a. Mampu memberikan lebih dari satu gagasan. 

b. Mampu memberikan ide penyelesaian yang berbeda 

dengan tepat. 

Elaboration a. Mampu memperinci detail-detail jawaban yang diberikan. 

b. Mampu memperluas gagasan dalam penyelesaiannya. 

Originality a. Belum mampu memunculkan ide dari hasil pemikirannya 

sendiri. 

b. Belum mampu memberikan jawaban yang unik dan tidak 

lazim. 

 

4.1.3.1.5 Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Subjek S-05 

Subjek S-05 merupakan subjek yang dipilih berdasarkan kategori Tingkat 

Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis level 4 dengan skor tes sebesar 91. Hasil 

analisis kemampuan berpikir kreatif matematis subjek S-05 adalah sebagai berikut. 

(1) Soal Nomor 1 

Berikut disajikan hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis peserta 

didik untuk soal nomor 1 pada Gambar 4.13 dan Gambar 4.14. Soal nomor 1 dibagi 

menjadi menjadi 2 butir soal yaitu 1.a dan 1.b dengan mengacu pada indikator 

kemampuan berpikir kreatif matematis. Butir soal 1.a mengacu pada indikator 

fluency, flexibility, dan elaboration, sedangkan butir soal 1.b mengacu pada 

indikator flexibility dan originality. 
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Gambar 4.13 Hasil Pekerjaan Subjek S-05 Nomor 1.a 
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Gambar 4.14 Hasil Pekerjaan Subjek S-05 Nomor 1.b 

Hasil pekerjaan subjek S-05 berdasarkan indikator fluency dapat dilihat pada 

Gambar 4.13 dan Gambar 4.14. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa subjek 

S-05 mampu memberikan penyelesaian permasalahan butir 1.a terkait luas daerah 

yang diarsir dengan relevan, serta memperoleh hasil jawaban yang tepat. Secara 

keseluruhan, subjek S-05 sudah lancar dalam menyelesaikan permasalahan pada 

soal nomor 1. Jadi dapat dikatakan bahwa subjek S-05 memenuhi aspek fluency. 

Hasil pekerjaan subjek S-05 berdasarkan indikator flexibility terkait butir 1.a 

dapat dilihat bahwa subjek S-05 mampu untuk memberikan lebih dari satu strategi 

penyelesaian dengan proses penyelesaian yang benar. Pada proses penyelesaiannya, 
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subjek S-05 menggunakan strategi pertama dengan konsep luas daerah persegi yang 

dikurangi luas daerah segitiga siku-siku dan luas daerah persegi panjang, kemudian 

pada strategi kedua subjek S-05 menggunakan konsep luas segitiga siku-siku 

dijumlahkan dengan luas daerah persegi panjang. Pada butir 1.b subjek S-05 

mampu memberikan dua strategi penyelesaian dengan konsep penyelesaian yang 

tepat, sehingga dapat dikatakan bahwa subjek S-05 sudah memenuhi aspek 

flexibility. 

Hasil pekerjaan subjek S-05 berdasarkan indikator elaboration terkait butir 

1.a dapat dilihat bahwa subjek S-05 mampu untuk menyelesaikan permasalahan 

yang diberikan, dan subjek S-05 sudah mampu untuk memperinci detail-detail 

sehingga jawaban yang diberikan dapat disajikan secara jelas. Pada butir 1.b, subjek 

S-05 sudah memberikan jawaban yang cukup rinci walaupun terdapat beberapa 

bagian yang kurang jelas. Secara keseluruhan, subjek S-05 sudah dapat dikatakan 

memenuhi indikator elaboration. 

Hasil pekerjaan subjek S-05 berdasarkan indikator originality terkait butir 1.b 

dapat dilihat bahwa subjek S-05 cukup mampu memberikan jawaban yang unik 

dikarenakan salah satu cara pada butir 1.b cukup jarang dijumpai dari jawaban 

peserta didik lain, sehingga dapat dikatakan mampu memberikan jawaban secara 

unik dari hasil pemikirannya sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa subjek S-05 telah 

memenuhi aspek originality. 

a. Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara disajikan untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif 

matematis peserta didik secara lebih lanjut. Berikut kutipan hasil wawancara subjek 

S-05 terkait soal nomor 1. 

P : “Coba perhatikan soal nomor 1, apakah kamu paham dengan maksud dari  

         pertanyaan tersebut ?” 

S-05 : “Paham.” 

P : “Coba jelaskan.” 

S-05 : “1.a mencari luas daerah yang diarsir dengan dua cara yang berbeda,  

         kemudian 1.b itu membuat segitiga siku-siku yang luasnya sama kayak  

         nomor 1.a.”  

P : “Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal nomor 1 ini ?” 

S-05 : “Yang 1.a itu hitung dulu luas persegi panjang yang ngga diarsir, itu  
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    luasnya 24 cm2, terus ada dua kan jadi luasnya 48 cm2. Kemudian nyari  

    luas segitiga yang ngga diarsir itu dua-duanya luasnya itu 12 cm2. Lalu  

    dijumlah jadi luasnya 60 cm2. Terus luas persegi paling luar luasnya 144  

    cm2 jadi luas yang diarsir itu 144 cm2 – 60 cm2 = 84 cm2.” 

P : “Kemudian nomor 1.b itu maksudnya bagaimana ?” 

S-05 : “Agak ngga paham Pak. Kalau perintahnya itu membuat segitiga siku- 

    siku kemudian dicari luasnya yang sama kayak iki (menunjuk gambar  

    daerah yang diarsir), terus nyari hipotenusanya.” 

P : “Apakah kamu mengalami kesulitan saat mengerjakan soal nomor 1 ?” 

S-05 : “Yang 1.a engga si, kalau 1.b masih agak bingung walaupun bisa  

    ngerjain.” 

P : “Apakah kamu yakin jawaban kamu sudah benar ?” 

S-05 : “Lumayan si Pak, soalnya yang 1.b ketemu luasnya beda.” 

P : “Bagaimana pendapat kamu mengenai soal nomor 1 ini ?” 

S-05 : “Sedang si Pak, yang 1.a mudah yang 1.b lumayan susah.” 

P : “Atas pertimbangan apa kamu muncul ide penyelesaian ini ?” 

S-05 : “Dilihat dulu bangun-bangun yang ada disitu.” 

P : “Apakah ada cara penyelesaian lain ?” 

S-05 : “Ada, yang 1.a itu luas persegi panjang ditambah sama luas segitiga yang  

         diarsir. Nanti ketemunya juga 84 cm2.” 

P : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan caramu sendiri.” 

S-05 : “Yang 1.a itu inget cara yang udah pernah diajarin, terus yang 1.b itu  

    coba-coba nyari panjang alas sama tingginya biar bisa 84 cm2 tapi ngga  

    ketemu Pak.” 

P : “Apakah kamu yakin bisa mengerjakan soal ini secara mandiri ?” 

S-05 : “Yakin Pak.” 

P : “Paham dengan setiap langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-05 : “Paham, karena pas ngerjain lumayan bisa.” 

P : “Menurut kamu, apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan ada yang  

         terlewati ?” 

S-05 : “Kayaknya si sudah Pak.” 

P : “Apakah langkah-langkah ini sudah efektif dan sistematis ?” 

S-05 : “Sudah si Pak, udah ada rumus, udah jelas juga penyelesaiannya.” 
 

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dalam aspek fluency subjek S-05 

memahami maksud dari pertanyaan yang diberikan sehingga dapat memahami 

pengetahuan apa saja yang dibutuhkan. Ketika ditanyakan kembali langkah 

penyelesaiannya, subjek S-05 mampu memberikan penjelasan atas jawaban yang 

telah dikerjakan dengan jawaban yang lengkap dan tepat. Hal ini menunjukkan 
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bahwa subjek S-05 memiliki arus pemikiran yang lancar dan jawaban yang 

diberikan telah mengarah pada penyelesaian yang tepat dan relevan. Subjek S-05 

juga mampu menjelaskan butir 1.b secara lancar walaupun sedikit kurang lancar. 

Secara keseluruhan, subjek S-05 telah dapat menyelesaikan permasalahan dengan 

arus pemikiran yang lancar dan gagasan yang diberikan relevan dan tepat sehingga 

aspek fluency telah terpenuhi. Hasil wawancara aspek fluency ditunjukkan dalam 

kutipan wawancara berikut. 

P : “Coba perhatikan soal nomor 1, apakah kamu paham dengan maksud dari  

         pertanyaan tersebut ?” 

S-05 : “Paham.” 

P : “Coba jelaskan.” 

S-05 : “1.a mencari luas daerah yang diarsir dengan dua cara yang berbeda,  

         kemudian 1.b itu membuat segitiga siku-siku yang luasnya sama kayak  

         nomor 1.a.”  

P : “Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal nomor 1 ini ?” 

S-05 : “Yang 1.a itu hitung dulu luas persegi panjang yang ngga diarsir, itu  

    luasnya 24 cm2, terus ada dua kan jadi luasnya 48 cm2. Kemudian nyari  

    luas segitiga yang ngga diarsir itu dua-duanya luasnya itu 12 cm2. Lalu  

    dijumlah jadi luasnya 60 cm2. Terus luas persegi paling luar luasnya 144  

    cm2 jadi luas yang diarsir itu 144 cm2 – 60 cm2 = 84 cm2.” 

P : “Kemudian nomor 1.b itu maksudnya bagaimana ?” 

S-05 : “Agak ngga paham Pak. Kalau perintahnya itu membuat segitiga siku- 

    siku kemudian dicari luasnya yang sama kayak iki (menunjuk gambar  

    daerah yang diarsir), terus nyari hipotenusanya.” 

P : “Apakah kamu mengalami kesulitan saat mengerjakan soal nomor 1 ?” 

S-05 : “Yang 1.a engga si, kalau 1.b masih agak bingung walaupun bisa  

    ngerjain.” 

P : “Apakah kamu yakin jawaban kamu sudah benar ?” 

S-05 : “Lumayan si Pak, soalnya yang 1.b ketemu luasnya beda.” 

Pada aspek flexibility, subjek S-05 sudah mampu memberikan lebih dari satu 

cara penyelesaian pada butir 1.a. Subjek S-05 tidak merasa kesulitan saat 

memberikan penyelesaian dengan menggunakan dua cara yang berbeda, sehingga 

dapat disimpulkan subjek S-05 mampu mengembangkan jawaban dengan lebih dari 

satu cara yang berbeda. Subjek S-05 juga merasa yakin bahwa alternatif jawaban 

yang diberikan benar dan sesuai. Pada butir 1.b, subjek S-05 mampu memberikan 

lebih dari satu cara penyelesaian, dan gagasan yang diberikan merupakan gagasan 
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yang berbeda. Secara keseluruhan, subjek S-05 sudah menggunakan arah pemikiran 

yang berbeda-beda sehingga aspek flexibility telah terpenuhi. Hasil wawancara 

aspek flexibility ditunjukkan dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Bagaimana pendapat kamu mengenai soal nomor 1 ini ?” 

S-05 : “Sedang si Pak, yang 1.a mudah yang 1.b lumayan susah.” 

P : “Atas pertimbangan apa kamu muncul ide penyelesaian ini ?” 

S-05 : “Dilihat dulu bangun-bangun yang ada disitu.” 

P : “Apakah ada cara penyelesaian lain ?” 

S-05 : “Ada, yang 1.a itu luas persegi panjang ditambah sama luas segitiga yang  

         diarsir. Nanti ketemunya juga 84 cm2.” 
 

Pada aspek originality, subjek S-05 menjawab butir 1.a menggunakan cara 

yang diperoleh dari ide sendiri dengan yakin bahwa jawaban tersebut benar. Hal ini 

menunjukkan bahwa subjek S-05 sudah mampu memunculkan ide sendiri dan 

sudah mampu menggunakan cara yang berbeda dalam penyelesaiannya. Pada butir 

1.b, subjek S-05 sudah dapat mengembangkan gagasan dengan konsep yang benar 

dan salah satu jawaban yang diberikan merupakan jawaban yang unik, sehingga 

telah memenuhi aspek originality. Secara keseluruhan, subjek S-05 mampu 

menggunakan ide sendiri dan jawaban yang diberikan unik, sehingga aspek 

originality terpenuhi. Hasil wawancara aspek originality ditunjukan dalam kutipan 

wawancara berikut. 

P : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan caramu sendiri.” 

S-05 : “Yang 1.a itu inget cara yang udah pernah diajarin, terus yang 1.b itu  

    coba-coba nyari panjang alas sama tingginya biar bisa 84 cm2 tapi ngga  

    ketemu Pak.” 

P : “Apakah kamu yakin bisa mengerjakan soal ini secara mandiri ?” 

S-05 : “Yakin Pak.” 

 

Pada aspek elaboration, subjek S-05 memahami langkah yang dikerjakan 

sehingga dapat dikatakan subjek S-05 telah memahami proses pekerjaannya dengan 

baik. Subjek S-05 juga yakin bahwa jawaban yang diberikan sudah lengkap dan 

dapat memberikan alasannya. Hal ini menunjukkan bahwa subjek S-05 memiliki 

kemampuan dalam memperinci jawaban yang dimilikinya. Subjek S-05 

menganggap bahwa langkah-langkah yang diberikan sudah efektif dengan 

memberikan penjelasan secara rinci, sehingga sudah memenuhi aspek kerincian. 



151 
 

 

 

Secara keseluruhan, subjek S-05 memberikan jawaban yang sistematis sehingga 

aspek elaboration terpenuhi. Hasil wawancara aspek elaboration ditunjukan dalam 

kutipan wawancara berikut. 

P : “Paham dengan setiap langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-05 : “Paham, karena pas ngerjain lumayan bisa.” 

P : “Menurut kamu, apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan ada yang  

         terlewati ?” 

S-05 : “Kayaknya si sudah Pak.” 

P : “Apakah langkah-langkah ini sudah efektif dan sistematis ?” 

S-05 : “Sudah si Pak, udah ada rumus, udah jelas juga penyelesaiannya.” 
 

b. Triangulasi 

Setelah didapat hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan hasil 

wawancara, selanjutnya dilakukan triangulasi untuk mengetahui kebenaran dari 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis hasil tes, subjek S-05 sudah memenuhi 

aspek fluency dikarenakan jawaban yang diberikan sudah tepat dan relevan. Saat 

dilakukan wawancara, subjek S-05 memiliki arus pemikiran yang lancar dan 

mampu menjelaskan kembali jawaban yang diberikannya secara lancar dan tepat, 

sehingga berdasarkan hasil wawancara subjek S-05 sudah memenuhi aspek fluency. 

Aspek flexibility dapat ditunjukkan pada butir 1.a dengan tepat menggunakan lebih 

dari satu penyelesaian. Subjek S-05 juga menjawab butir 1.b dengan lebih dari satu 

strategi dengan benar. Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-05 sudah mampu 

saat menjelaskan lebih dari satu cara penyelesaian, sehingga aspek flexibility sudah 

muncul pada subjek S-05. Aspek elaboration pada hasil tes subjek S-05 sudah 

ditunjukkan dengan kerincian pada hasil pekerjaannya, sehingga jawaban yang 

diberikan dapat disajikan secara lengkap. Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-

05 sudah memahami hasil pekerjaannya dan mampu menjelaskan penyelesaian 

secara rinci. Subjek S-05 juga yakin bahwa hasil pekerjaannya sudah lengkap dan 

rinci, sehingga aspek elaboration sudah muncul pada subjek S-05. Aspek 

originality pada hasil tes dapat ditunjukkan oleh subjek S-05 pada butir 1.b dimana 

salah satu jawabannya merupakan jawaban yang unik karena jarang ditemui pada 

jawaban peserta didik yang lain. Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-05 

menggunakan rumus yang biasa diajarkan dan mengembangkan rumus yang 
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diketahui untuk menemukan kombinasi jawaban pada butir 1.b, sehingga aspek 

originality telah terpenuhi. 

Secara garis besar, pada soal nomor 1 subjek S-05 memenuhi aspek fluency, 

memenuhi aspek flexibility, memenuhi aspek originality, dan memenuhi aspek 

elaboration. Atau dapat dikatakan subjek S-05 telah memenuhi seluruh indikator 

kemampuan berpikir kreatif matematis yaitu fluency, flexibility, elaboration dan 

originality. 

(2) Soal Nomor 2 

Berikut disajikan hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis peserta 

didik untuk soal nomor 2 pada Gambar 4.15 dan Gambar 4.16. Soal nomor 2 dibagi 

menjadi menjadi 3 butir soal yaitu 2.a, 2.b dan 2.c dengan mengacu pada indikator 

kemampuan berpikir kreatif matematis. Butir soal 2.a mengacu pada indikator 

fluency, butir soal 2.b mengacu pada indikator flexibility dan originality, sedangkan 

butir soal 2.c mengacu pada indikator fluency, flexibility dan elaboration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Hasil Pekerjaan Subjek S-05 Nomor 2.a dan 2.b 
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Gambar 4.16 Hasil Pekerjaan Subjek S-05 Nomor 2.c 

Hasil pekerjaan subjek S-05 berdasarkan indikator fluency dapat dilihat pada 

Gambar 4.15 dan Gambar 4.16. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa pada 

butir 2.a subjek S-05 sudah mampu memberikan penyelesaian permasalahan terkait 

panjang dari hipotenusa suatu segitiga siku-siku dengan jawaban yang relevan 

tetapi kurang tepat. Pada butir 2.c, subjek S-05 sudah memberikan dua jawaban 

secara relevan dan hasil yang diperoleh sudah tepat. Secara keseluruhan, subjek S-

05 sudah lancar dalam menyelesaikan permasalahan pada soal nomor 2. Oleh 

karena itu, subjek S-05 telah memenuhi aspek fluency. 

Hasil pekerjaan subjek S-05 berdasarkan indikator flexibility terkait butir 2.b 

dapat dilihat bahwa subjek S-05 mampu untuk memberikan lebih dari satu desain 

yang berbeda sehingga subjek S-05 mampu mengembangkan ide-ide yang 

diperolehnya. Pada butir 2.c subjek S-05 juga mampu memberikan dua strategi 

penyelesaian dengan penyelesaian tepat. Secara keseluruhan, subjek S-05 sudah 
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mampu memberikan lebih dari satu strategi penyelesaian, sehingga dapat dikatakan 

bahwa subjek S-05 memenuhi aspek flexibility. 

Hasil pekerjaan subjek S-05 berdasarkan indikator elaboration terkait butir 

2.c dapat dilihat bahwa subjek S-05 mampu mengembangkan gagasan yang 

dimilikinya. Langkah-langkah dalam penyelesaiannya sudah rinci dan cukup jelas. 

Hal ini dapat dikatakan bahwa subjek S-05 telah memenuhi indikator elaboration. 

Hasil pekerjaan subjek S-05 berdasarkan indikator originality terkait butir 2.b 

dapat dilihat bahwa subjek S-05 mampu untuk merancang desain yang benar-benar 

berbeda dan unik dibandingkan jawaban dari peserta didik yang lain. Sehingga 

dapat dikatakan subjek S-05 belum memenuhi indikator originality. 

a. Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara disajikan untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif 

matematis peserta didik secara lebih lanjut. Berikut kutipan hasil wawancara subjek 

S-05 terkait soal nomor 2. 

P : “Oke sekarang perhatikan soal nomor 2. Apakah kamu memahami  

    maksud dari pertanyaan nomor 2 ?” 

S-05 : “Paham.” 

P : “Coba jelaskan bagaimana.” 

S-05 : “Yang 2.a cari sisi miringnya, yang 2.b kurang paham si.” 

P : “Kalau sejauh pemahamanmu bagaimana ?” 

S-05 : “Kayaknya si membuat dua desain, tapi dengan ukuran yang berbeda  

    terus jumlah tangganya juga berbeda.” 

P : “Kalau nomor 2.c ?” 

S-05 : “Paham, mencari luas permukaan samping tangga terus mencari biaya  

    yang dibutuhkan.” 

P : “Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini ? Coba jelaskan.” 

S-05 : “Yang 2.a itu mencari panjang AI dulu itu 320 cm lalu AQ itu 240 cm.  

    Nanti pakai teorema Pythagoras 𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 ketemunya 400 cm.  

    Terus yang 2.b itu saya buat seperti gambar di soal terus tak buat dua  

    yang berbeda.”  

P : “Kemudian yang 2.c bagaimana ?” 

S-05 : “Itu kan tangganya persegi panjang ya nyari luasnya satu-satu nanti  

    dijumlah. Terus dikalikan sama harganya.” 

P : “Apakah ada kesulitan saat mengerjakan soal nomor 2 ?” 

S-05 : “Ada, yang nomor 2.b itu agak kurang paham.” 

P : “Apakah kamu yakin jawabanmu sudah benar ?” 
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S-05 : “Kalau waktunya panjang saya yakin Pak, tapi kemarin rasanya cepet  

    banget jadi ada yang ngga yakin terutama 2.b.” 

P : “Bagaimana pandangan kamu terhadap soal nomor 2 ?” 

S-05 : “Agak mudah sih.” 

P : “Apakah kamu yakin langkah-langkah yang kamu kerjakan merupakan  

    cara terbaik ?” 

S-05 : “Menurutku udah si Pak.” 

P : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan soal 2.b ini ?” 

S-05 : “Ada si, Cuma beda ukuran sama jumlah anak tangganya ?” 

P : “Apakah kamu mengerjakan soal tersebut dengan caramu sendiri ?” 

S-05 : “Iya Pak, saya membuat desainnya murni hasil pemikiran sendiri.” 

P : “Apakah kamu yakin dapat mengerjakan soal ini secara mandiri ?” 

S-05 : “Yakin bisa.” 

P : “Apakah kamu memahami setiap langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-05 : “Paham, soalnya nulisnya udah rapi dan jelas Pak.” 

P : “Menurut kamu apakah langkah-langkah ini sudah rinci ?” 

S-05 : “Sudah si menurut saya, udah sesuai sama caranya.” 

P : “Apakah langkah-langkah ini sudah efektif dan sistematis ?” 

S-05 : “Sudah si kayaknya.” 
 

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dalam aspek fluency subjek S-05 

sudah memahami maksud dari pertanyaan nomor 2, sehingga subjek S-05 dapat 

dikatakan telah memahami pengetahuan apa saja yang dibutuhkan. Ketika 

ditanyakan kembali langkah penyelesaiannya, subjek S-05 juga dapat menjelaskan 

langkah-langkah yang dilakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa subjek S-05 

memiliki arus pemikiran yang lancar dan jawaban yang diberikan telah mengarah 

pada penyelesaian yang tepat. Secara keseluruhan, subjek S-05 mampu 

menyelesaikan permasalahan dengan arus pemikiran yang lancar dan gagasan yang 

diberikan relevan dan tepat sehingga aspek fluency telah terpenuhi. Hasil 

wawancara aspek fluency ditunjukkan dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Oke sekarang perhatikan soal nomor 2. Apakah kamu memahami  

    maksud dari pertanyaan nomor 2 ?” 

S-05 : “Paham.” 

P : “Coba jelaskan bagaimana.” 

S-05 : “Yang 2.a cari sisi miringnya, yang 2.b kurang paham si.” 

P : “Kalau sejauh pemahamanmu bagaimana ?” 

S-05 : “Kayaknya si membuat dua desain, tapi dengan ukuran yang berbeda  
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    terus jumlah tangganya juga berbeda.” 

P : “Kalau nomor 2.c ?” 

S-05 : “Paham, mencari luas permukaan samping tangga terus mencari biaya  

    yang dibutuhkan.” 

P : “Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini ? Coba jelaskan.” 

S-05 : “Yang 2.a itu mencari panjang AI dulu itu 320 cm lalu AQ itu 240 cm.  

    Nanti pakai teorema Pythagoras 𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 ketemunya 400 cm.  

    Terus yang 2.b itu saya buat seperti gambar di soal terus tak buat dua  

    yang berbeda.”  

P : “Kemudian yang 2.c bagaimana ?” 

S-05 : “Itu kan tangganya persegi panjang ya nyari luasnya satu-satu nanti  

    dijumlah. Terus dikalikan sama harganya.” 

P : “Apakah ada kesulitan saat mengerjakan soal nomor 2 ?” 

S-05 : “Ada, yang nomor 2.b itu agak kurang paham.” 

P : “Apakah kamu yakin jawabanmu sudah benar ?” 

S-05 : “Kalau waktunya panjang saya yakin Pak, tapi kemarin rasanya cepet  

         banget jadi ada yang ngga yakin terutama 2.b.” 
 

Pada aspek flexibility, subjek S-05 sudah mampu memberikan lebih dari satu 

cara penyelesaian pada butir 2.b. Pada butir nomor 2.c, subjek S-05 juga dapat 

memberikan lebih dari satu cara penyelesaian dengan proses yang tepat. Subjek S-

05 memperoleh gagasan yang diberikan berasal dari pemikirannya sendiri, serta 

yakin bahwa cara yang digunakan sudah benar walaupun ada sedikit kesulitan 

dalam memahami soal. Secara keseluruhan, subjek S-05 telah memiliki 

kemampuan dalam menghasilkan ide-ide yang beragam sehingga dapat 

menyelesaikan permasalahan menggunakan arah pemikiran yang berbeda-beda 

sehingga aspek flexibility telah terpenuhi. Hasil wawancara aspek flexibility 

ditunjukkan dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Bagaimana pandangan kamu terhadap soal nomor 2 ?” 

S-05 : “Agak mudah sih.” 

P : “Apakah kamu yakin langkah-langkah yang kamu kerjakan merupakan  

    cara terbaik ?” 

S-05 : “Menurutku udah si Pak.” 

P : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan soal 2.b ini ?” 

S-05 : “Ada si, cuma beda ukuran sama jumlah anak tangganya ?” 
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Pada aspek originality, subjek S-05 menjawab butir 2.b menggunakan dua 

cara yang diperoleh dari ide sendiri dengan yakin bahwa jawaban tersebut benar. 

Hal ini menunjukkan bahwa subjek S-05 sudah mampu memunculkan ide sendiri, 

dua desain yang diberikan juga merupakan desain yang unik karena berbeda dengan 

mayoritas jawaban peserta didik yang lain, sehingga dapat dikatakan telah mampu 

menggunakan cara yang berbeda dalam penyelesaiannya. Pada butir 2.c subjek S-

05 sudah memberikan jawaban yang cukup unik walaupun langkah yang diberikan 

belum sepenuhnya berasal dari ide sendiri. Secara keseluruhan, subjek S-05 telah 

mampu menggunakan ide sendiri, dan jawaban yang diberikan merupakan jawaban 

yang unik sehingga aspek originality terpenuhi. Hasil wawancara aspek originality 

ditunjukan dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Apakah kamu mengerjakan soal tersebut dengan caramu sendiri ?” 

S-05 : “Iya Pak, saya membuat desainnya murni hasil pemikiran sendiri.” 

P : “Apakah kamu yakin dapat mengerjakan soal ini secara mandiri ?” 

S-05 : “Yakin bisa.” 
 

Pada aspek elaboration, subjek S-05 sudah memahami setiap langkah yang 

dikerjakan sehingga dapat dikatakan subjek S-05 memahami proses pekerjaannya 

dengan baik. Subjek S-05 juga yakin saat diminta menjelaskan langkah yang 

terlewati dalam jawabannya. Subjek S-05 cukup yakin bahwa langkah-langkah 

yang dikerjakannya sudah lengkap dan rinci. Hal ini menunjukkan bahwa subjek S-

05 mampu untuk memperinci jawaban yang telah diberikannya. Subjek S-05 juga 

yakin jawaban yang diberikannya sudah efektif dan sistematis serta dapat 

menjelaskan alasannya. Secara keseluruhan, subjek S-05 mampu memahami proses 

penyelesaian dan mampu mengembangkan gagasan serta memperinci jawaban 

yang telah diberikan sehingga aspek elaboration telah terpenuhi. Hasil wawancara 

aspek elaboration ditunjukan dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Apakah kamu memahami setiap langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-05 : “Paham, soalnya nulisnya udah rapi dan jelas Pak.” 

P : “Menurut kamu apakah langkah-langkah ini sudah rinci ?” 

S-05 : “Sudah si menurut saya, udah sesuai sama caranya.” 

P : “Apakah langkah-langkah ini sudah efektif dan sistematis ?” 

S-05 : “Sudah si kayaknya.” 
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b. Triangulasi 

Setelah didapat hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan hasil 

wawancara, selanjutnya dilakukan triangulasi untuk mengetahui kebenaran dari 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis hasil tes, subjek S-05 telah memenuhi 

aspek fluency dikarenakan jawaban yang diberikan sudah relevan dan tepat. Saat 

dilakukan wawancara, subjek S-05 juga telah memiliki arus pemikiran yang lancar 

dan mampu menjelaskan jawaban yang diperolehnya. Subjek S-05 cukup lancar 

saat menjelaskan bagaimana mencari panjang hipotenusa sehingga berdasarkan 

hasil wawancara, subjek S-05 telah memenuhi aspek fluency. Aspek flexibility pada 

hasil tes dapat ditunjukkan oleh subjek S-05 dalam pekerjaan butir 2.b yaitu dengan 

membuat dua desain sehingga menunjukkan aspek flexibility. Berdasarkan hasil 

wawancara, subjek S-05 pada butir 2.b cukup mampu saat menjelaskan lebih dari 

satu cara penyelesaian, dan untuk butir 2.c juga sudah dapat menjelaskan lebih dari 

satu cara penyelesaian, sehingga aspek flexibility telah muncul pada butir 2.c, 

sehingga secara keseluruhan aspek flexibility sudah muncul. Aspek elaboration 

pada hasil tes subjek S-05 sudah ditunjukkan dengan kerincian pada hasil 

pekerjaannya. Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-05 sudah memahami hasil 

pekerjaannya, dan mampu dalam menjelaskan penyelesaian secara rinci serta yakin 

bahwa jawabannya sudah sistematis, sehingga aspek elaboration telah muncul pada 

subjek S-05. Aspek originality pada hasil tes dapat ditunjukkan oleh subjek S-05 

dalam pekerjaan butir 2.b yang telah memberikan jawaban unik dan tidak lazim. 

Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-05 mampu memberikan satu jawaban yang 

cukup unik sehingga aspek originality telah terpenuhi. 

Secara garis besar, pada soal nomor 2 subjek S-05 memenuhi aspek fluency, 

memenuhi aspek flexibility, memenuhi aspek originality, dan memenuhi aspek 

elaboration. Atau dapat dikatakan subjek S-05 telah memenuhi seluruh indikator 

kemampuan berpikir kreatif matematis yaitu fluency, flexibility, elaboration dan 

originality. 
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Tabel 4.24 Rangkuman Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Subjek S-05 

Indikator Kesimpulan 

Fluency a. Mampu memberikan keseluruhan jawaban secara relevan 

dan tepat. 

b. Memiliki arus pemikiran yang lancar. 

Flexibility a. Mampu memberikan lebih dari satu gagasan. 

b. Mampu memberikan ide penyelesaian yang berbeda 

dengan tepat. 

Elaboration a. Mampu memperinci detail-detail jawaban yang diberikan. 

b. Mampu memperluas gagasan dalam penyelesaiannya. 

Originality a. Mampu memunculkan ide dari hasil pemikirannya sendiri. 

b. Mampu memberikan jawaban yang unik dan tidak lazim. 

 

4.1.3.2 Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis pada Peserta Didik 

dengan Locus of Control Eksternal 

Analisis dilakukan terhadap peserta didik dengan locus of control eksternal. 

Pada penelitian ini, subjek yang diambil dengan locus of control eksternal sebanyak 

5 subjek penelitian yang terdiri dari 5 kategori Tingkat Kemampuan Berpikir 

Kreatif Matematis. Subjek penelitian yang diambil adalah subjek S-06, S-07, S-08, 

S-09, dan S-10. Berikut data hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan 

hasil wawancara dari subjek S-06, S-07, S-08, S-09, dan S-10. 

4.1.3.2.1 Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Subjek S-06 

Subjek S-06 merupakan subjek yang dipilih berdasarkan kategori Tingkat 

Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis level 0 dengan skor tes sebesar 67. Hasil 

analisis kemampuan berpikir kreatif matematis subjek S-06 adalah sebagai berikut. 

(1) Soal Nomor 1 

Berikut disajikan hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis peserta 

didik untuk soal nomor 1 pada Gambar 4.17. Soal nomor 1 dibagi menjadi menjadi 

2 butir soal yaitu 1.a dan 1.b dengan mengacu pada indikator kemampuan berpikir 

kreatif matematis. Butir soal 1.a mengacu pada indikator fluency, flexibility, dan 

elaboration, sedangkan butir soal 1.b mengacu pada indikator flexibility dan 

originality. 
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Gambar 4.17 Hasil Pekerjaan Subjek S-06 Nomor 1 
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Hasil pekerjaan subjek S-06 berdasarkan indikator fluency dapat dilihat pada 

Gambar 4.17. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa subjek S-06 mampu 

memberikan penyelesaian permasalahan butir 1.a terkait luas daerah yang diarsir 

dengan relevan, serta memperoleh hasil jawaban yang tepat. Secara keseluruhan, 

subjek S-06 sudah cukup lancar dalam menyelesaikan permasalahan pada soal 

nomor 1. Sehingga dapat dikatakan subjek S-06 memenuhi aspek fluency. 

Hasil pekerjaan subjek S-06 berdasarkan indikator flexibility terkait butir 1.a 

dapat dilihat bahwa subjek S-06 mampu untuk memberikan lebih dari satu strategi 

penyelesaian dengan proses penyelesaian yang cukup benar. Pada proses 

penyelesaiannya, subjek S-06 menggunakan strategi pertama dengan luas daerah 

persegi dikurangi dengan luas daerah persegi panjang dan dua luas daerah segitiga 

siku-siku, serta strategi kedua dengan konsep luas daerah persegi panjang dan luas 

daerah trapesium. Pada butir 1.b, subjek S-06 memberikan dua jawaban dengan 

penyelesaian yang masih kurang lengkap, sehingga dapat dikatakan bahwa subjek 

S-06 belum memenuhi aspek flexibility. 

Hasil pekerjaan subjek S-06 berdasarkan indikator elaboration terkait butir 

1.a dapat dilihat bahwa subjek S-06 mampu untuk menyelesaikan permasalahan 

yang diberikan, akan tetapi subjek S-06 belum mampu untuk mengembangkan 

gagasan yang dimiliki sehingga jawaban yang diberikan kurang rinci. Hal ini dapat 

dilihat saat menghitung luas daerah yang diarsir belum diberi keterangan 

perhitungannya. Hal ini dapat dikatakan bahwa subjek S-06 belum memenuhi 

indikator elaboration. 

Hasil pekerjaan subjek S-06 berdasarkan indikator originality terkait butir 1.b 

dapat dilihat bahwa subjek S-06 belum mampu memenuhi indikator originality 

karena subjek S-06 memberikan jawaban yang tidak unik serta jawaban yang 

diberikan masih kurang sesuai dengan jawaban yang diinginkan. 

a. Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara disajikan untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif 

matematis peserta didik secara lebih lanjut. Berikut kutipan hasil wawancara subjek 

S-06 terkait soal nomor 1. 
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P : “Coba perhatikan soal nomor 1, apakah kamu paham maksud dari  

         pertanyaannya ?” 

S-06 : “Paham Pak.” 

P : “Coba jelaskan.” 

S-06 : “Yang 1.a nyari luas yang diarsir, terus yang 1.b ngga paham Pak.” 

P : “Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal nomor 1 ini ?” 

S-06 : “Yang 1.a ini cari luasnya persegi panjang sama segitiga siku-siku, terus  

         udah tinggal ditambahkan. Kalau yang 1.b bener-bener ngga tau caranya  

    Pak.”  

P : “Apakah kamu ada kesulitan saat mengerjakan soal ini ?” 

S-06 : “Yang 1.b sulit Pak, saya masih bingung itu pake tripel Pythagoras atau  

    apa.” 

P : “Apakah kamu ragu-ragu saat mengerjakan soal ini ?” 

S-06 : “Yang 1.a engga, tapi yang 1.b itu ragu-ragu cara ngerjainnya.” 

P : “Bagaimana pandangan kamu dengan soal nomor 1 ini ?” 

S-06 : “Lumayan sulit dipahami, ada yang paham ada yang engga. Jadi belum  

    puas dengan jawaban sendiri.” 

P : “Setelah selesai mengerjakan, apakah kamu lebih percaya ide-ide  

    temanmu yang lebih meyakinkan jawabannya ?” 

S-06 : “Iya sedikit si Pak, apalagi kalau jawabanku kayaknya salah.” 

P : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan masalah ini ?” 

S-06 : “Nyari luas persegi, eh trapesium Pak. Sama nyari luas persegi panjang.” 

P : “Apakah kamu mengerjakan ini dengan caramu sendiri ?” 

S-06 : “Engga si Pak, pake rumus-rumus sama cara yang udah diajarin.” 

P : “Apakah kamu pasrah dengan hasil pekerjaanmu ?” 

S-06 : “Ya kurang puas si Pak, jadi pasrah juga si kalau dipikir-pikir.” 

P : “Apakah kamu paham dengan setiap langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-06 : “Yang 1.b ini ngga paham Pak, soalnya emang bingung.” 

P : “Menurutmu langkah-langkah pekerjaan  ini ada yang terlewati ?” 

S-06 : “Sudah si Pak, kayaknya udah bener.” 

P : “Ketika langkah-langkah yang kamu kerjakan masih kurang benar,  

    apakah menurutmu tidak apa-apa ?” 

S-06 : “Tidak apa-apa Pak, pasrah aja semoga benar.” 
 

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dalam aspek fluency subjek S-06 

sudah memahami maksud dari pertanyaan yang diberikan sehingga cukup 

memahami pengetahuan apa saja yang dibutuhkan. Ketika ditanyakan kembali 

langkah penyelesaiannya, subjek S-06 cukup kesulitan dalam menjelaskan jawaban 

yang telah dikerjakan terutama butir 1.b. Hal ini menunjukkan bahwa subjek S-06 
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belum memiliki arus pemikiran yang lancar dan jawaban yang diberikan belum 

mengarah pada penyelesaian yang tepat. Subjek S-06 juga masih memiliki beberapa 

konsep yang salah dalam pengerjaannya karena konsep tripel Pythagoras yang 

diterapkan masih belum tepat pada butir 1.b. Secara keseluruhan, subjek S-06 

belum mampu menyelesaikan permasalahan dengan arus pemikiran yang lancar dan 

gagasan yang diberikan belum relevan sehingga aspek fluency belum terpenuhi. 

Hasil wawancara aspek fluency ditunjukkan dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Coba perhatikan soal nomor 1, apakah kamu paham maksud dari  

         pertanyaannya ?” 

S-06 : “Paham Pak.” 

P : “Coba jelaskan.” 

S-06 : “Yang 1.a nyari luas yang diarsir, terus yang 1.b ngga paham Pak.” 

P : “Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal nomor 1 ini ?” 

S-06 : “Yang 1.a ini cari luasnya persegi panjang sama segitiga siku-siku, terus  

         udah tinggal ditambahkan. Kalau yang 1.b bener-bener ngga tau caranya  

    Pak.”  

P : “Apakah kamu ada kesulitan saat mengerjakan soal ini ?” 

S-06 : “Yang 1.b sulit Pak, saya masih bingung itu pake tripel Pythagoras atau  

    apa.” 

P : “Apakah kamu ragu-ragu saat mengerjakan soal ini ?” 

S-06 : “Yang 1.a engga, tapi yang 1.b itu ragu-ragu cara ngerjainnya.” 
 

Pada aspek flexibility, subjek S-06 sudah mampu memberikan lebih dari satu 

cara penyelesaian pada butir 1.a. Subjek S-06 juga masih kesulitan saat menjelaskan 

penyelesaian dengan menggunakan cara yang kedua, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa subjek S-06 belum mampu mengembangkan jawaban dengan lebih dari satu 

cara yang berbeda. Pada butir 1.b, subjek S-06 memberikan jawaban yang kurang 

tepat sehingga jawaban yang dijelaskan juga belum memiliki gagasan yang benar. 

Dengan demikian, aspek flexibility pada butir 1.b belum muncul pada subjek S-06. 

Secara keseluruhan, subjek S-06 belum memiliki kemampuan dalam menghasilkan 

ide-ide dengan menggunakan arah pemikiran yang berbeda-beda sehingga aspek 

flexibility belum terpenuhi. Hasil wawancara aspek flexibility ditunjukkan dalam 

kutipan wawancara berikut. 
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P : “Bagaimana pandangan kamu dengan soal nomor 1 ini ?” 

S-06 : “Lumayan sulit dipahami, ada yang paham ada yang engga. Jadi belum  

    puas dengan jawaban sendiri.” 

P : “Setelah selesai mengerjakan, apakah kamu lebih percaya ide-ide  

    temanmu yang lebih meyakinkan jawabannya ?” 

S-06 : “Iya sedikit si Pak, apalagi kalau jawabanku kayaknya salah.” 

P : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan masalah ini ?” 

S-06 : “Nyari luas persegi, eh trapesium Pak. Sama nyari luas persegi panjang.” 
 

Pada aspek originality, subjek S-06 menjawab soal nomor 1 menggunakan 

cara yang diperoleh dari ide sendiri walaupun sedikit ragu-ragu dengan jawaban 

yang diberikan sudah benar. Hal ini menunjukkan bahwa subjek S-06 sudah mampu 

memunculkan ide sendiri, akan tetapi belum mampu menggunakan cara yang 

berbeda dalam penyelesaiannya. Pada butir 1.b, subjek S-06 kesulitan dalam 

memahami soal yang menyebabkan ia belum memiliki ide penyelesaian, sehingga 

subjek S-06 belum memenuhi aspek  originality. Secara keseluruhan, subjek S-06 

cukup mampu menggunakan ide sendiri, akan tetapi jawaban yang diberikan bukan 

jawaban yang unik sehingga aspek originality belum terpenuhi. Hasil wawancara 

aspek originality ditunjukan dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan masalah ini ?” 

S-06 : “Nyari luas persegi, eh trapesium Pak. Sama nyari luas persegi panjang.” 

P : “Apakah kamu mengerjakan ini dengan caramu sendiri ?” 

S-06 : “Engga si Pak, pake rumus-rumus sama cara yang udah diajarin.” 

P : “Apakah kamu pasrah dengan hasil pekerjaanmu ?” 

S-06 : “Ya kurang puas si Pak, jadi pasrah juga si kalau dipikir-pikir.” 

Pada aspek elaboration, subjek S-06 cukup setiap langkah yang dikerjakan 

pada butir 1.a sehingga dapat dikatakan subjek S-06 memahami proses 

pekerjaannya dengan cukup baik. Akan tetapi, subjek S-06 masih kesulitan saat 

memahami butir 1.b. Hal ini menunjukkan bahwa subjek S-06 belum mampu 

mengembangkan dan memperinci jawaban yang telah diberikannya. Secara 

keseluruhan, subjek S-06 belum mampu memahami proses penyelesaian dan 

kesulitan dalam mengembangkan gagasan serta memperinci jawaban yang telah 

diberikan sehingga aspek elaboration belum terpenuhi. Hasil wawancara aspek 

elaboration ditunjukan dalam kutipan wawancara berikut. 
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P : “Apakah kamu paham dengan setiap langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-06 : “Yang 1.b ini ngga paham Pak, soalnya emang bingung.” 

P : “Menurutmu langkah-langkah pekerjaan  ini ada yang terlewati ?” 

S-06 : “Sudah si Pak, kayaknya udah bener.” 

P : “Ketika langkah-langkah yang kamu kerjakan masih kurang benar,  

    apakah menurutmu tidak apa-apa ?” 

S-06 : “Tidak apa-apa Pak, pasrah aja semoga benar.” 

 

b. Triangulasi 

Setelah didapat hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan hasil 

wawancara, selanjutnya dilakukan triangulasi untuk mengetahui kebenaran dari 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis hasil tes, subjek S-06 sudah memenuhi 

aspek fluency dikarenakan jawaban yang diberikan sudah tepat dan relevan. Saat 

dilakukan wawancara, subjek S-06 ternyata belum memiliki arus pemikiran yang 

lancar dan kesulitan saat menjelaskan jawaban yang diperolehnya. Subjek S-06 

masih kebingungan saat menjelaskan bagaimana mencari luas daerah yang diarsir 

sehingga berdasarkan hasil wawancara, subjek S-06 belum memenuhi aspek 

fluency. Aspek flexibility pada hasil tes belum dapat ditunjukkan oleh subjek S-06 

dalam pekerjaan butir 1.b dikarenakan jawaban yang diberikan masih kurang tepat. 

Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-06 masih kesulitan saat menjelaskan lebih 

dari satu cara penyelesaian terutama butir 1.b sehingga aspek flexibility belum 

muncul pada subjek S-06. Aspek elaboration pada hasil tes subjek S-06 belum 

ditunjukkan dengan kerincian pada hasil pekerjaannya, karena masih terdapat 

beberapa bagian yang kurang jelas. Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-06 

sudah memahami hasil pekerjaannya, akan tetapi belum mampu menjelaskan 

penyelesaian secara rinci, sehingga aspek elaboration belum muncul pada subjek 

S-06. Aspek originality pada hasil tes tidak dapat ditunjukkan oleh subjek S-06 

dalam pekerjaan butir 1.b dikarenakan jawaban yang diberikan masih belum tepat 

walaupun berasal dari ide sendiri. Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-06 belum 

mampu memberikan jawaban yang unik sehingga aspek originality belum terpenuhi. 

Secara garis besar, pada soal nomor 1 subjek S-06 belum memenuhi aspek 

fluency, belum memenuhi aspek flexibility, belum memenuhi aspek originality, dan 
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belum memenuhi aspek elaboration. Atau dapat dikatakan subjek S-06 belum 

memenuhi semua indikator kemampuan berpikir kreatif matematis. 

(2) Soal Nomor 2 

Berikut disajikan hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis peserta 

didik untuk soal nomor 2 pada Gambar 4.18 dan Gambar 4.19. Soal nomor 2 dibagi 

menjadi menjadi 3 butir soal yaitu 2.a, 2.b dan 2.c dengan mengacu pada indikator 

kemampuan berpikir kreatif matematis. Butir soal 2.a mengacu pada indikator 

fluency, butir soal 2.b mengacu pada indikator flexibility dan originality, sedangkan 

butir soal 2.c mengacu pada indikator fluency, flexibility dan elaboration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Hasil Pekerjaan Subjek S-06 Nomor 2.a dan 2.b 
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Gambar 4.19 Hasil Pekerjaan Subjek S-06 Nomor 2.c 

Hasil pekerjaan subjek S-06 berdasarkan indikator fluency dapat dilihat pada 

Gambar 4.18 dan Gambar 4.19. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa subjek 

S-06 belum mampu memberikan penyelesaian permasalahan butir 2.a terkait 

panjang dari hipotenusa suatu segitiga siku-siku dengan hasil jawaban yang tepat 

dikarenakan proses yang dilakukan masih belum jelas. Pada butir 2.c, subjek S-06 

memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan soal yang diberikan sehingga 

jawaban yang diberikan tidak relevan. Secara keseluruhan, subjek S-06 belum 

lancar dalam menyelesaikan permasalahan pada soal nomor 2 sehingga aspek 

fluency belum terpenuhi. 

Hasil pekerjaan subjek S-06 berdasarkan indikator flexibility terkait butir 2.b 

dapat dilihat bahwa subjek S-06 belum mampu untuk memberikan lebih dari satu 

desain yang berbeda. Subjek S-06 hanya memberikan satu penyelesaian dengan 

desain yang masih kurang tepat. Pada butir 2.c subjek S-06 hanya mampu 

memberikan satu strategi penyelesaian dengan langkah-langkah yang belum sesuai 

dengan soal yang diberikan. Secara keseluruhan, subjek S-06 belum cukup mampu 

memberikan lebih dari satu strategi penyelesaian, sehingga dapat dikatakan bahwa 

ia belum memenuhi aspek flexibility. 
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Hasil pekerjaan subjek S-06 berdasarkan indikator elaboration terkait butir 

2.c dapat dilihat bahwa subjek S-06 cukup mampu mengembangkan gagasan yang 

dimilikinya, akan tetapi jawaban yang diberikan masih belum rinci dan tidak jelas. 

Hal ini dapat dikatakan bahwa subjek S-06 belum memenuhi indikator elaboration. 

Hasil pekerjaan subjek S-06 berdasarkan indikator originality terkait butir 2.b 

dapat dilihat bahwa subjek S-06 belum mampu memenuhi indikator originality 

karena subjek S-06 hanya dapat memberikan satu desain yang tidak unik. Sehingga 

dapat dikatakan subjek S-06 cukup memenuhi indikator originality. 

a. Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara disajikan untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif 

matematis peserta didik secara lebih lanjut. Berikut kutipan hasil wawancara subjek 

S-06 terkait soal nomor 2. 

P : “Sekarang perhatikan soal nomor 2, apakah kamu memahami maksud  

    dari pertanyaan nomor 2 ?” 

S-06 : “Yang 2.a ini mencari panjang IQ, itu alasnya 40 terus tingginya 30 jadi  

    pake tripel Pythagoras panjangnya 50.” 

P : “Kalau yang 2.b maksudnya bagaimana ?” 

S-06 : “Ngga paham Pak, yang 2.c juga ngga paham soalnya kalau kaitannya  

    sama uang tambah bingung Pak.” 

P : “Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal tersebut ?” 

S-06 : “Yang 2.b itu saya cuma gambar aja si Pak daripada ngga diisi.” 

P : “Apakah kamu ada kesulitan dalam mengerjakan soal ini ?” 

S-06 : “Ada, yang 2.c itu si Pak bingung nyari biaya yang dibutuhkan.” 

P : “Bagaimana pandangan kamu terhadap soal nomor 2 ini ?” 

S-06 : “Lumayan sulit Pak, terutama yang 2.c itu bingung caranya.” 

P : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan soal 2.b itu ? Itu  

    kan baru 1 cara, coba bisa buatkan desain yang kedua ?” 

S-06 : “Emm, ngga bisa si Pak.” 

P : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan caramu sendiri ?” 

S-06 : “Iya Pak, pakai cara sendiri.” 

P : “Apakah kamu pasrah dengan hasil pekerjaanmu ?” 

S-06 : “Pasrah si Pak.” 

P : “Apakah kamu paham dengan setiap langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-06 : “Yang 2.a sedikit paham, tapi sisanya bingung si Pak.” 

P : “Menurut kamu, apakah langkah-langkah pekerjaanmu sudah rinci ?” 

S-06 : “Sudah si bener Pak.” 

P : “Ketika langkah-langkah yang kamu kerjakan masih kurang benar,  
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    apakah tidak apa-apa ?” 

S-06 : “Ya ngga apa-apa si Pak, semoga ada benar.” 

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dalam aspek fluency subjek S-06 

sudah memahami maksud dari pertanyaan 2.a, akan tetapi belum mampu 

memahami maksud dari pertanyaan yang diberikan pada 2.b dan 2.c, sehingga 

subjek S-06 belum cukup memahami pengetahuan apa saja yang dibutuhkan. 

Ketika ditanyakan kembali langkah penyelesaiannya, subjek S-06 cukup kesulitan 

dalam menjelaskan jawaban yang telah dikerjakan. Hal ini menunjukkan bahwa 

subjek S-06 belum memiliki arus pemikiran yang lancar dan jawaban yang 

diberikan belum mengarah pada penyelesaian yang tepat. Subjek S-06 juga masih 

memiliki beberapa konsep yang salah dalam pengerjaannya, sehingga mengalami 

kesulitan saat mengerjakan soal tersebut. Secara keseluruhan, subjek S-06 belum 

mampu menyelesaikan permasalahan dengan arus pemikiran yang lancar dan 

gagasan yang diberikan belum relevan sehingga aspek fluency belum terpenuhi. 

Hasil wawancara aspek fluency ditunjukkan dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Sekarang perhatikan soal nomor 2, apakah kamu memahami maksud  

    dari pertanyaan nomor 2 ?” 

S-06 : “Yang 2.a ini mencari panjang IQ, itu alasnya 40 terus tingginya 30 jadi  

    pake tripel Pythagoras panjangnya 50.” 

P : “Kalau yang 2.b maksudnya bagaimana ?” 

S-06 : “Ngga paham Pak, yang 2.c juga ngga paham soalnya kalau kaitannya  

    sama uang tambah bingung Pak.” 

P : “Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal tersebut ?” 

S-06 : “Yang 2.b itu saya cuma gambar aja si Pak daripada ngga diisi.” 

P : “Apakah kamu ada kesulitan dalam mengerjakan soal ini ?” 

S-06 : “Ada, yang 2.c itu si Pak bingung nyari biaya yang dibutuhkan.” 
 

Pada aspek flexibility, subjek S-06 hanya mampu memberikan satu cara 

penyelesaian pada butir 2.b. Subjek S-06 juga menganggap soal tersebut merupakan 

soal yang cukup sulit. Pada butir nomor 2.c, subjek S-06 hanya dapat memberikan 

satu cara penyelesaian karena subjek S-06 kesulitan dalam mengerjakan soal yang 

termasuk kontekstual. Secara keseluruhan, subjek S-06 belum memiliki 

kemampuan dalam menghasilkan ide-ide sehingga dapat menyelesaikan 

permasalah menggunakan arah pemikiran yang berbeda-beda sehingga aspek 
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flexibility belum terpenuhi. Hasil wawancara aspek flexibility ditunjukkan dalam 

kutipan wawancara berikut. 

P : “Bagaimana pandangan kamu terhadap soal nomor 2 ini ?” 

S-06 : “Lumayan sulit Pak, terutama yang 2.c itu bingung caranya.” 

P : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan soal 2.b itu ? Itu  

    kan baru 1 cara, coba bisa buatkan desain yang kedua ?” 

S-06 : “Emm, ngga bisa si Pak.” 
 

Pada aspek originality, subjek S-06 menjawab butir 2.b menggunakan dua 

cara yang diperoleh dari ide sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa subjek S-06 sudah 

mampu memunculkan ide sendiri, akan tetapi belum mampu menggunakan cara 

yang berbeda dalam penyelesaiannya dikarenakan masih ragu-ragu saat 

mengerjakannya. Pada butir 2.b, subjek S-06 hanya memberikan satu jawaban yang 

saja dan masih termasuk jawaban yang sudah lazim. Secara keseluruhan, subjek S-

06 cukup mampu menggunakan ide sendiri, akan tetapi jawaban yang diberikan 

bukan jawaban yang unik sehingga aspek originality belum terpenuhi. Hasil 

wawancara aspek originality ditunjukan dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan caramu sendiri ?” 

S-06 : “Iya Pak, pakai cara sendiri.” 

P : “Apakah kamu pasrah dengan hasil pekerjaanmu ?” 

S-06 : “Pasrah si Pak.” 
 

Pada aspek elaboration, subjek S-06 hanya memahami langkah yang 

dikerjakan pada butir 2.a, sehingga subjek S-06 belum memahami proses 

pekerjaannya dengan baik dan belum mampu mengembangkan serta memperinci 

jawaban yang telah diberikannya. Subjek S-06 mampu menunjukkan seberapa 

efektif jawaban yang diberikannya. Secara keseluruhan, subjek S-06 cukup 

kesulitan dalam mengembangkan gagasan dan memperinci jawaban yang telah 

diberikan sehingga aspek elaboration belum terpenuhi. Hasil wawancara aspek 

elaboration ditunjukan dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Apakah kamu paham dengan setiap langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-06 : “Yang 2.a sedikit paham, tapi sisanya bingung si Pak.” 

P : “Menurut kamu, apakah langkah-langkah pekerjaanmu sudah rinci ?” 

S-06 : “Sudah si bener Pak.” 

P : “Ketika langkah-langkah yang kamu kerjakan masih kurang benar,  
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    apakah tidak apa-apa ?”  

S-06 : “Ya ngga apa-apa si Pak, semoga ada yang benar.” 

b. Triangulasi 

Setelah didapat hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan hasil 

wawancara, selanjutnya dilakukan triangulasi untuk mengetahui kebenaran dari 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis hasil tes, subjek S-06 sudah memenuhi 

aspek fluency dikarenakan jawaban yang diberikan cukup tepat dan relevan. Saat 

dilakukan wawancara, subjek S-06 ternyata belum memiliki arus pemikiran yang 

lancar dan kesulitan saat menjelaskan jawaban yang diperolehnya. Subjek S-06 

masih kebingungan saat menjelaskan bagaimana mencari panjang hipotenusa 

sehingga berdasarkan hasil wawancara, subjek S-06 belum memenuhi aspek 

fluency. Aspek flexibility pada hasil tes tidak dapat ditunjukkan oleh subjek S-06 

dalam pekerjaan nomor 2 sehingga tidak menunjukkan aspek flexibility. 

Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-06 pada butir 2.b masih kesulitan 

menjelaskan butir 2.b dan 2.c dengan gagasan yang beragam, sehingga aspek 

flexibility belum muncul pada subjek S-06. Aspek elaboration pada hasil tes subjek 

S-06 belum ditunjukkan dengan kerincian pada hasil pekerjaannya, karena masih 

terdapat beberapa bagian yang kurang jelas. Berdasarkan hasil wawancara, subjek 

S-06 sudah memahami hasil pekerjaannya, akan tetapi kurang yakin dalam 

menjelaskan penyelesaian secara rinci, sehingga aspek elaboration belum muncul 

pada subjek S-06. Aspek originality pada hasil tes tidak dapat ditunjukkan oleh 

subjek S-06 karena hanya memberikan satu jawaban yang yang tidak unik. 

Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-06 hanya mampu memberikan satu 

jawaban yang lazim dijumpai pada jawaban peserta didik lain, sehingga aspek 

originality belum terpenuhi. 

Secara garis besar, pada soal nomor 2 subjek S-06 belum memenuhi aspek 

fluency, belum memenuhi aspek flexibility, belum memenuhi aspek originality, dan 

belum memenuhi aspek elaboration. Atau dapat dikatakan subjek S-06 belum 

memenuhi semua indikator kemampuan berpikir kreatif matematis. 
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Tabel 4.25 Rangkuman Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Subjek S-06 

Indikator Kesimpulan 

Fluency a. Belum mampu memberikan keseluruhan jawaban secara 

tepat dan relevan. 

b. Belum memiliki arus pemikiran yang lancar. 

Flexibility a. Belum mampu secara keseluruhan memberikan lebih dari 

satu gagasan. 

Elaboration a. Belum mampu memperinci detail-detail jawaban yang 

diberikan. 

b. Belum mampu memperluas gagasan dalam 

penyelesaiannya. 

Originality a. Mampu memunculkan ide dari hasil pemikirannya sendiri. 

b. Belum mampu memberikan jawaban yang unik dan tidak 

lazim. 

 

4.1.3.2.2 Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Subjek S-07 

Subjek S-07 merupakan subjek yang dipilih berdasarkan kategori Tingkat 

Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis level 1 dengan skor tes sebesar 70. Hasil 

analisis kemampuan berpikir kreatif matematis subjek S-07 adalah sebagai berikut. 

(1) Soal Nomor 1 

Berikut disajikan hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis peserta 

didik untuk soal nomor 1 pada Gambar 4.20 dan Gambar 4.21. Soal nomor 1 dibagi 

menjadi menjadi 2 butir soal yaitu 1.a dan 1.b dengan mengacu pada indikator 

kemampuan berpikir kreatif matematis. Butir soal 1.a mengacu pada indikator 

fluency, flexibility, dan elaboration, sedangkan butir soal 1.b mengacu pada 

indikator flexibility dan originality. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Hasil Pekerjaan Subjek S-07 Nomor 1.b 
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Gambar 4.21 Hasil Pekerjaan Subjek S-07 Nomor 1.a 

Hasil pekerjaan subjek S-07 berdasarkan indikator fluency dapat dilihat pada 

Gambar 4.20 dan Gambar 4.21. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa subjek 

S-07 mampu memberikan penyelesaian permasalahan butir 1.a terkait luas daerah 

yang diarsir dengan relevan, serta memperoleh hasil jawaban yang tepat. Secara 

keseluruhan, subjek S-07 sudah cukup lancar dalam menyelesaikan permasalahan 

pada soal nomor 1. Jadi dapat dikatakan bahwa subjek S-07 memenuhi aspek 

fluency. 

Hasil pekerjaan subjek S-07 berdasarkan indikator flexibility terkait butir 1.a 

dapat dilihat bahwa subjek S-07 mampu untuk memberikan lebih dari satu strategi 

penyelesaian dengan proses penyelesaian yang tepat. Pada proses penyelesaiannya, 

subjek S-07 menggunakan strategi pertama dengan konsep luas daerah trapesium 

dijumlahkan dengan luas daerah persegi panjang, serta strategi kedua dengan 

konsep luas daerah persegi panjang dan luas daerah segitiga. Pada butir 1.b subjek 

S-07 hanya mampu memberikan satu strategi penyelesaian dengan konsep dan 

proses penyelesaian masih tepat. Hal ini menunjukkan bahwa subjek S-07 belum 

mampu mengembangkan ide-ide secara beragam, sehingga dapat dikatakan bahwa 

ia belum memenuhi aspek flexibility. 

Hasil pekerjaan subjek S-07 berdasarkan indikator elaboration terkait butir 

1.a dapat dilihat bahwa subjek S-07 mampu untuk menyelesaikan permasalahan 
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yang diberikan dan subjek S-07 sudah mampu untuk memperinci detail-detail 

sehingga jawaban yang diberikan dapat disajikan secara lengkap terutama saat 

menuliskan cara pertama dan cara kedua. Pada butir 1.b, subjek S-07 belum dapat 

memperinci detail-detail yang diberikan secara lengkap. Hal ini dapat dikatakan 

bahwa subjek S-07 belum memenuhi indikator elaboration. 

Hasil pekerjaan subjek S-07 berdasarkan indikator originality terkait butir 1.b 

dapat dilihat bahwa subjek S-07 belum mampu memberikan jawaban yang unik 

secara benar. Subjek S-07 masih belum mampu menjawab pertanyaan dengan ide 

yang berbeda dari mayoritas jawaban yang diberikan. Jadi dapat dikatakan bahwa 

subjek S-07 belum memenuhi aspek originality. 

a. Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara disajikan untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif 

matematis peserta didik secara lebih lanjut. Berikut kutipan hasil wawancara subjek 

S-07 terkait soal nomor 1. 

P : “Perhatikan soal nomor 1, apakah kamu memahami maksud dari soal 

    nomor 1 ini ?” 

S-07 : “Paham Pak.” 

P : “Coba jelaskan.” 

S-07 : “Yang 1.a itu mencari luas daerah yang diarsir, kalau yang 1.b itu  

    membuat segitiga siku-siku.” 

P : “Bagaimana langkah-langkah yang kamu lakukan dalam menyelesaikan  

    soal ini ?” 

S-07 : “Yang 1.a saya mengamati bangun-bangun pada gambar tersebut, itu cara  

    yang pertama saya mencari luas persegi panjang sama luas trapesium.” 

P : “Untuk soal 1.b bagaimana langkah yang kamu lakukan.” 

S-07 : “Soal 1.b saya sedikit kebingungan Pak saat mengerjakan soal itu.” 

P : “Bagaimana kamu mendapatkan ide untuk menyelesaikan soal ini ?” 

S-07 : “Dari bangun yang ada pada gambar Pak, disitu ada gabungan bangun- 

    bangun datar.” 

P : “Apakah kamu mengalami kesulitan saat mengerjakan soal ini ?” 

S-07 : “Lumayan sulit.” 

P : “Kesulitanmu untuk yang bagian apa ?” 

S-07 : “Yang 1.b soalnya saya cuma bisa mengerjakan satu segitiga saja.” 

P : “Kamu peroleh panjang alas dan tinggi segitiga tersebut darimana ?” 

S-07 : “Ngarang Pak, kebetulan luasnya pas dengan yang diarsir.” 

P : “Apakah kamu ragu-ragu dalam menjawab soal nomor 1 ini ?” 
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S-07 : “Iya Pak, saya ragu-ragu jawabannya bener atau tidak.” 

P : “Bagaimana pandangan kamu terhadap soal nomor 1 ?” 

S-07 : “Soalnya lumayan susah.” 

P : “Atas pertimbangan apakah segingga muncul ide untuk menyelesaikan  

    soal ini ?” 

S-07 : “Cara yang pertama dengan luas trapesium sama luas segitiga lebih  

    mudah, jadi saya kepikiran menggunakan cara itu.” 

P : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan soal 1.a ini ?” 

S-07 : “Ini luas persegi panjang sama dua luas segitiga siku-siku.” 

P : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan cara kamu sendiri ?” 

S-07 : “Iya saya mengerjakan sendiri, tapi cara-caranya pake rumus  

    Pythagoras.” 

P : “Apakah kamu pasrah terhadap keberuntungan dari jawabanmu ini ?” 

S-07 : “Iya Pak, saya berharap semoga jawabannya benar. Soalnya saya kurang  

    yakin jawabannya benar.” 

P : “Apakah kamu memahami setiap langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-07 : “Paham.” 

P : “Menurut kamu, apakah langkah-langkah itu ada yang terlewati ?” 

S-07 : “Kurang yakin si, kayaknya ngga ada.” 

P : “Ketika langkah-langkah yang kamu kerjakan masih kurang benar,  

    apakah menurutmu itu tidak apa-apa ?” 

S-07 : “Tidak apa-apa, yang penting saya sudah berusaha dan berharap jawaban  

       saya benar.” 
 

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dalam aspek fluency subjek S-07 

kurang memahami maksud dari pertanyaan yang diberikan sehingga kurang 

memahami pengetahuan apa saja yang dibutuhkan. Ketika ditanyakan kembali 

langkah penyelesaiannya, subjek S-07 mampu memberikan penjelasan atas 

jawaban yang telah dikerjakan pada butir 1.a. Hal ini menunjukkan bahwa subjek 

S-07 memiliki arus pemikiran yang lancar dan jawaban yang diberikan sudah 

mengarah pada penyelesaian yang tepat. Subjek S-07 juga dapat menjelaskan 

jawaban 1.b dengan cukup lancar. Secara keseluruhan, subjek S-07 mampu 

menyelesaikan permasalahan dengan arus pemikiran yang lancar dan gagasan yang 

diberikan secara relevan sehingga aspek fluency telah terpenuhi. Hasil wawancara 

aspek fluency ditunjukkan dalam kutipan wawancara berikut. 
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P : “Perhatikan soal nomor 1, apakah kamu memahami maksud dari soal 

    nomor 1 ini ?” 

S-07 : “Paham Pak.” 

P : “Coba jelaskan.” 

S-07 : “Yang 1.a itu mencari luas daerah yang diarsir, kalau yang 1.b itu  

    membuat segitiga siku-siku.” 

P : “Bagaimana langkah-langkah yang kamu lakukan dalam menyelesaikan  

    soal ini ?” 

S-07 : “Yang 1.a saya mengamati bangun-bangun pada gambar tersebut, itu cara  

    yang pertama saya mencari luas persegi panjang sama luas trapesium.” 

P : “Untuk soal 1.b bagaimana langkah yang kamu lakukan.” 

S-07 : “Soal 1.b saya sedikit kebingungan Pak saat mengerjakan soal itu.” 

P : “Bagaimana kamu mendapatkan ide untuk menyelesaikan soal ini ?” 

S-07 : “Dari bangun yang ada pada gambar Pak, disitu ada gabungan bangun- 

    bangun datar.” 

P : “Apakah kamu mengalami kesulitan saat mengerjakan soal ini ?” 

S-07 : “Lumayan sulit.” 

P : “Kesulitanmu untuk yang bagian apa ?” 

S-07 : “Yang 1.b soalnya saya cuma bisa mengerjakan satu segitiga saja.” 

P : “Kamu peroleh panjang alas dan tinggi segitiga tersebut darimana ?” 

S-07 : “Ngarang Pak, kebetulan luasnya pas dengan yang diarsir.” 

P : “Apakah kamu ragu-ragu dalam menjawab soal nomor 1 ini ?” 

S-07 : “Iya Pak, saya ragu-ragu jawabannya bener atau tidak.” 
 

Pada aspek flexibility, subjek S-07 sudah mampu memberikan lebih dari satu 

cara penyelesaian pada butir 1.a. Penyelesaian yang diberikan juga sudah benar dan 

sesuai dengan jawaban yang diinginkan. Pada butir 1.b, subjek S-07 hanya mampu 

memberikan satu cara penyelesaian, tetapi gagasan yang diberikan sudah benar 

karena jawaban yang diberikan tepat. Akan tetapi, subjek S-07 cukup kesulitan 

memberikan lebih dari satu gagasan penyelesaian yang berbeda-beda. Secara 

keseluruhan, subjek S-07 belum memiliki kemampuan dalam menghasilkan ide-ide 

untuk dapat menyelesaikan permasalah menggunakan arah pemikiran yang 

berbeda-beda sehingga aspek flexibility belum terpenuhi. Hasil wawancara aspek 

flexibility ditunjukkan dalam kutipan wawancara berikut. 
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P : “Bagaimana pandangan kamu terhadap soal nomor 1 ?” 

S-07 : “Soalnya lumayan susah.” 

P : “Atas pertimbangan apakah segingga muncul ide untuk menyelesaikan  

    soal ini ?” 

S-07 : “Cara yang pertama dengan luas trapesium sama luas segitiga lebih  

    mudah, jadi saya kepikiran menggunakan cara itu.” 
 

Pada aspek originality, subjek S-07 menjawab butir 1.a menggunakan dua 

cara yang diperoleh dari ide sendiri walaupun masih menggunakan rumus yang 

diajarkan. Subjek S-07 juga mengerjakannya dengan cara yang kurang yakin 

sehingga menganggap bahwa jawaban tersebut salah. Hal ini menunjukkan bahwa 

subjek S-07 sudah mampu memunculkan ide sendiri, akan tetapi belum mampu 

menggunakan cara yang berbeda dalam penyelesaiannya. Pada butir 1.b, subjek S-

07 belum mampu mengembangkan gagasan secara unik sehingga belum memenuhi 

aspek originality. Secara keseluruhan, subjek S-07 mampu menggunakan ide 

sendiri, akan tetapi jawaban yang diberikan bukan jawaban yang unik sehingga 

aspek originality belum terpenuhi. Hasil wawancara aspek originality ditunjukan 

dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan soal 1.a ini ?” 

S-07 : “Ini luas persegi panjang sama dua luas segitiga siku-siku.” 

P : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan cara kamu sendiri ?” 

S-07 : “Iya saya mengerjakan sendiri, tapi cara-caranya pake rumus  

    Pythagoras.” 

P : “Apakah kamu pasrah terhadap keberuntungan dari jawabanmu ini ?” 

S-07 : “Iya Pak, saya berharap semoga jawabannya benar. Soalnya saya kurang  

    yakin jawabannya benar.” 
 

Pada aspek elaboration, subjek S-07 memahami setiap langkah yang 

dikerjakan sehingga dapat dikatakan subjek S-07 memahami proses pekerjaannya 

dengan cukup baik. Subjek S-07 kurang yakin bahwa jawaban yang diberikannya 

sudah lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa subjek S-07 belum memenuhi aspek 

kerincian. Secara keseluruhan, subjek S-07 memberikan jawaban yang belum 

sistematis dan rinci sehingga aspek elaboration belum terpenuhi. Hasil wawancara 

aspek elaboration ditunjukan dalam kutipan wawancara berikut. 
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P : “Apakah kamu memahami setiap langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-07 : “Paham.”  

P : “Menurut kamu, apakah langkah-langkah itu ada yang terlewati ?” 

S-07 : “Kurang yakin si, kayaknya ngga ada.” 

P : “Ketika langkah-langkah yang kamu kerjakan masih kurang benar,  

    apakah menurutmu itu tidak apa-apa ?” 

S-07 : “Tidak apa-apa, yang penting saya sudah berusaha dan berharap jawaban  

       saya benar.” 
 

b. Triangulasi 

Setelah didapat hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan hasil 

wawancara, selanjutnya dilakukan triangulasi untuk mengetahui kebenaran dari 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis hasil tes, subjek S-07 sudah memenuhi 

aspek fluency dikarenakan jawaban yang diberikan sudah tepat dan relevan. Saat 

dilakukan wawancara, subjek S-07 memiliki arus pemikiran yang lancar dan cukup 

jelas saat menjelaskan jawaban yang diperolehnya. Subjek S-07 sedikit kesulitan 

dalam menjelaskan kembali jawaban yang telah ditulisnya, namun secara 

keseluruhan berdasarkan hasil wawancara subjek S-07 telah memenuhi aspek 

fluency. Aspek flexibility dapat ditunjukkan pada butir 1.a dengan tepat, akan tetapi 

pada butir 1.b belum memberikan lebih dari satu penyelesaian. Berdasarkan hasil 

wawancara, subjek S-07 cukup mampu saat menjelaskan satu cara penyelesaian 

tetapi sedikit kesulitan saat menjelaskan cara yang lain, sehingga aspek flexibility 

belum muncul pada subjek S-07. Aspek elaboration pada hasil tes subjek S-07 

belum ditunjukkan dengan kerincian pada hasil pekerjaannya, karena masih 

terdapat beberapa bagian yang kurang jelas terutama butir 1.b. Berdasarkan hasil 

wawancara, subjek S-07 sudah memahami hasil pekerjaannya, akan tetapi belum 

mampu menjelaskan penyelesaian secara rinci, sehingga aspek elaboration belum 

muncul pada subjek S-07. Aspek originality pada hasil tes belum dapat ditunjukkan 

oleh subjek S-07 dikarenakan jawaban yang diberikan bukan jawaban yang unik. 

Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-07 belum mampu memberikan jawaban 

yang unik sehingga aspek originality belum terpenuhi. 

Secara garis besar, pada soal nomor 1 subjek S-07 memenuhi aspek fluency, 

belum memenuhi aspek flexibility, belum memenuhi aspek originality, dan belum 
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memenuhi aspek elaboration. Atau dapat dikatakan subjek S-07 hanya memenuhi 

satu indikator kemampuan berpikir kreatif matematis yaitu fluency. 

(2) Soal Nomor 2 

Berikut disajikan hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis peserta 

didik untuk soal nomor 2 pada Gambar 4.22. Soal nomor 2 dibagi menjadi menjadi 

3 butir soal yaitu 2.a, 2.b dan 2.c dengan mengacu pada indikator kemampuan 

berpikir kreatif matematis. Butir soal 2.a mengacu pada indikator fluency, butir soal 

2.b mengacu pada indikator flexibility dan originality, sedangkan butir soal 2.c 

mengacu pada indikator fluency, flexibility dan elaboration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Hasil Pekerjaan Subjek S-07 Nomor 2 

Hasil pekerjaan subjek S-07 berdasarkan indikator fluency dapat dilihat pada 

Gambar 4.22. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa subjek S-07 cukup 

mampu memberikan penyelesaian permasalahan butir 2.a terkait panjang dari 

hipotenusa suatu segitiga siku-siku tetapi hasil jawaban yang diberikan belum 

relevan dan kurang tepat. Pada butir 2.c, subjek S-07 sudah memberikan jawaban 

akan tetapi proses penyelesaiannya masih kurang tepat. Secara keseluruhan, subjek 

S-07 belum cukup lancar dalam menyelesaikan permasalahan pada soal nomor 2. 

Oleh karena itu, subjek S-07 belum memenuhi aspek fluency. 



180 
 

 

 

Hasil pekerjaan subjek S-07 berdasarkan indikator flexibility terkait butir 2.b 

dapat dilihat bahwa subjek S-07 mampu untuk memberikan lebih dari satu desain 

yang berbeda sehingga subjek S-07 mampu mengembangkan ide-ide yang 

diperolehnya. Pada butir 2.c subjek S-07 hanya mampu memberikan satu strategi 

penyelesaian dengan penyelesaian yang masih kurang tepat. Secara keseluruhan, 

subjek S-07 belum cukup mampu memberikan lebih dari satu strategi penyelesaian, 

sehingga dapat dikatakan bahwa subjek S-07 belum memenuhi aspek flexibility. 

Hasil pekerjaan subjek S-07 berdasarkan indikator elaboration terkait butir 

2.c dapat dilihat bahwa subjek S-07 cukup mampu mengembangkan gagasan yang 

dimilikinya, akan tetapi jawaban yang diberikan masih belum rinci dan tidak jelas 

terutama butir 2.c. Hal ini dapat dikatakan bahwa subjek S-07 belum memenuhi 

indikator elaboration. 

Hasil pekerjaan subjek S-07 berdasarkan indikator originality terkait butir 2.b 

dapat dilihat bahwa subjek S-07 belum mampu memenuhi indikator originality 

karena subjek S-07 hanya memberikan desain yang cukup umum dijumpai dari 

jawaban peserta didik yang lain. Sehingga dapat dikatakan subjek S-07 belum 

memenuhi indikator originality. 

a. Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara disajikan untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif 

matematis peserta didik secara lebih lanjut. Berikut kutipan hasil wawancara subjek 

S-07 terkait soal nomor 2. 

P : “Sekarang perhatikan soal nomor 2, apakah kamu memahami maksud 

    dari pertanyaan nomor 2 ?” 

S-07 : “Iya.” 

P : “Coba jelaskan.” 

S-07 : “Yang 2.a mencari panjang IQ, yang 2.b membuat desain tangga, yang  

    2.c menghitung luas tangga.” 

P : “Bagaimana langkah-langkah yang kamu lakukan dalam menyelesaikan  

    soal ini ?” 

S-07 : “Yang 2.a pake teorema Pythagoras tapi kurang yakin ngitungnya, yang  

    2.b itu saya gambar ngikutin di soal, terus yang 2.c ngitung luas persegi  

    panjang terus dikalikan harganya sesuai yang diketahui.” 

P : “Bagaimana kamu memperoleh ide dalam menyelesaikan soal ini ?” 

S-07 : “Soal 2.b itu dari pemikiran sendiri, saya buat yang kira-kira lebih  
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    mudah.” 

P : “Apakah ada kesulitan saat mengerjakan soal nomor 2 ?” 

S-07 : “Awalnya ada yang 2.b belum maksud, tapi yang lain lumayan paham.” 

P : “Ketika sudah selesai mengerjakan, kamu lebih yakin jawaban temanmu  

    atau jawabanmu sendiri ?” 

S-07 : “Jawaban teman si, terutama yang pintar-pintar. Tapi untuk soal yang  

    saya anggap mudah, saya lebih yakin jawaban sendiri.” 

P : “Apakah kamu mengembangkan prosedur ini atau dari rumus yang sudah  

    ada ?” 

S-07 : “Pakai rumus Pythagoras Pak.” 

P : “Menurut kamu, apakah kamu pasrah terhadap keberuntungan setelah  

    mengerjakan soal ini ?” 

S-07 : “Sedikit yakin, kalau untuk soal yang susah saya pasrah si.” 

P : “Apakah kamu memahami setiap langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-07 : “Lumayan paham si kalau dibaca lagi.” 

P : “Menurut kamu, apakah langkah pekerjaanmu sudah rinci ?” 

S-07 : “Engga tau, kayaknya belum.” 

P : “Ketika langkah-langkah kamu kurang benar, apakah menurutmu tidak  

    apa-apa ?” 

S-07 : “Ya kalau sudah selesai, harus gimana lagi Pak.” 
 

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dalam aspek fluency subjek S-07 

sudah memahami maksud dari pertanyaan nomor 2, sehingga subjek S-07 dapat 

dikatakan telah memahami pengetahuan apa saja yang dibutuhkan. Ketika 

ditanyakan kembali langkah penyelesaiannya, subjek S-07 mampu menjelaskan 

langkah-langkah yang dilakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa subjek S-07 

memiliki arus pemikiran yang lancar dan jawaban yang diberikan telah mengarah 

pada penyelesaian yang tepat. Secara keseluruhan, subjek S-07 mampu 

menyelesaikan permasalahan dengan arus pemikiran yang lancar dan gagasan yang 

diberikan cukup relevan sehingga aspek fluency telah terpenuhi. Hasil wawancara 

aspek fluency ditunjukkan dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Sekarang perhatikan soal nomor 2, apakah kamu memahami maksud 

    dari pertanyaan nomor 2 ?” 

S-07 : “Iya.” 

P : “Coba jelaskan.” 

S-07 : “Yang 2.a mencari panjang IQ, yang 2.b membuat desain tangga, yang  

    2.c menghitung luas tangga.” 
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P : “Bagaimana langkah-langkah yang kamu lakukan dalam menyelesaikan  

    soal ini ?” 

S-07 : “Yang 2.a pake teorema Pythagoras tapi kurang yakin ngitungnya, yang  

    2.b itu saya gambar ngikutin di soal, terus yang 2.c ngitung luas persegi  

    panjang terus dikalikan harganya sesuai yang diketahui.” 
 

Pada aspek flexibility, subjek S-07 sudah mampu memberikan lebih dari satu 

cara penyelesaian pada butir 2.b. Pada butir nomor 2.c, subjek S-07 hanya dapat 

memberikan satu cara penyelesaian dengan cara yang kurang tepat. Subjek S-07 

juga menganggap butir 2.a dan 2.c merupakan soal yang sulit sehingga belum 

mampu memberikan lebih dari satu penyelesaian. Subjek S-07 memperoleh 

gagasan yang diberikan berasal dari pemikirannya sendiri. Secara keseluruhan, 

subjek S-07 belum memiliki kemampuan dalam menghasilkan ide-ide sehingga 

dapat menyelesaikan permasalah menggunakan arah pemikiran yang berbeda-beda 

sehingga aspek flexibility belum terpenuhi. Hasil wawancara aspek flexibility 

ditunjukkan dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Bagaimana kamu memperoleh ide dalam menyelesaikan soal ini ?” 

S-07 : “Soal 2.b itu dari pemikiran sendiri, saya buat yang kira-kira lebih  

    mudah.” 

P : “Apakah ada kesulitan saat mengerjakan soal nomor 2 ?” 

S-07 : “Awalnya ada yang 2.b belum maksud, tapi yang lain lumayan paham.” 

P : “Ketika sudah selesai mengerjakan, kamu lebih yakin jawaban temanmu  

    atau jawabanmu sendiri ?” 

S-07 : “Jawaban teman si, terutama yang pintar-pintar. Tapi untuk soal yang  

    saya anggap mudah, saya lebih yakin jawaban sendiri.” 
 

Pada aspek originality, subjek S-07 menjawab butir 2.b menggunakan dua 

cara yang diperoleh dari ide sendiri dengan gagasan yang berbeda. Hal ini 

menunjukkan bahwa subjek S-07 sudah mampu memunculkan ide sendiri, akan 

tetapi dua desain yang diberikan belum unik, sehingga belum mampu 

mengembangkan ide yang muncul dalam dirinya sendiri. Secara keseluruhan, 

subjek S-07 belum mampu menggunakan ide sendiri, dan jawaban yang diberikan 

bukan jawaban yang unik sehingga aspek originality belum terpenuhi. Hasil 

wawancara aspek originality ditunjukan dalam kutipan wawancara berikut. 
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P : “Apakah kamu mengembangkan prosedur ini atau dari rumus yang sudah  

    ada ?” 

S-07 : “Pakai rumus Pythagoras Pak.” 

P : “Menurut kamu, apakah kamu pasrah terhadap keberuntungan setelah  

    mengerjakan soal ini ?” 

S-07 : “Sedikit yakin, kalau untuk soal yang susah saya pasrah si.” 
 

Pada aspek elaboration, subjek S-07 belum terlalu memahami setiap langkah 

yang dikerjakan sehingga dapat dikatakan subjek S-07 belum memahami proses 

pekerjaannya dengan baik. Subjek S-07 tidak memahami apakah jawaban yang 

diberikannya sudah rinci atau belum. Hal ini menunjukkan bahwa subjek S-07 

belum mampu mengembangkan dan memperinci jawaban yang telah diberikannya. 

Secara keseluruhan, subjek S-07 cukup mampu memahami proses penyelesaian, 

akan tetapi kesulitan dalam mengembangkan gagasan dan memperinci jawaban 

yang telah diberikan sehingga aspek elaboration belum terpenuhi. Hasil wawancara 

aspek elaboration ditunjukan dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Apakah kamu memahami setiap langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-07 : “Lumayan paham si kalau dibaca lagi.” 

P : “Menurut kamu, apakah langkah pekerjaanmu sudah rinci ?” 

S-07 : “Engga tau, kayaknya belum.” 

P : “Ketika langkah-langkah kamu kurang benar, apakah menurutmu tidak  

    apa-apa ?” 

S-07 : “Ya kalau sudah selesai, harus gimana lagi Pak.” 
 

b. Triangulasi 

Setelah didapat hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan hasil 

wawancara, selanjutnya dilakukan triangulasi untuk mengetahui kebenaran dari 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis hasil tes, subjek S-07 sudah memenuhi 

aspek fluency dikarenakan jawaban yang diberikan sudah relevan. Saat dilakukan 

wawancara, subjek S-07 juga telah memiliki arus pemikiran yang lancar dan tidak 

kesulitan saat menjelaskan jawaban yang diperolehnya. Subjek S-07 cukup lancar 

saat menjelaskan bagaimana mencari panjang hipotenusa sehingga berdasarkan 

hasil wawancara, subjek S-07 telah memenuhi aspek fluency. Aspek flexibility pada 

hasil tes dapat ditunjukkan oleh subjek S-07 dalam pekerjaan butir 2.b yaitu dengan 

membuat dua desain yang berbeda sehingga telah menunjukkan aspek flexibility. 
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Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara, subjek S-07 pada butir 2.b belum mampu 

saat menjelaskan lebih dari satu cara penyelesaian, dan untuk butir 2.c juga belum 

dapat menjelaskan lebih dari satu cara penyelesaian, sehingga aspek flexibility 

belum muncul pada subjek S-07. Aspek elaboration pada hasil tes subjek S-07 

belum ditunjukkan dengan kerincian pada hasil pekerjaannya, karena masih 

terdapat beberapa bagian yang kurang jelas. Berdasarkan hasil wawancara, subjek 

S-07 sudah memahami hasil pekerjaannya, akan tetapi kesulitan dalam menjelaskan 

penyelesaian secara rinci, sehingga aspek elaboration belum muncul pada subjek 

S-07. Aspek originality pada hasil tes tidak dapat ditunjukkan oleh subjek S-07 

dalam pekerjaan butir 2.b karena jawaban yang diberikan bukan jawaban yang unik. 

Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-07 hanya mampu memberikan satu 

jawaban yang tidak unik sehingga aspek originality belum terpenuhi. 

Secara garis besar, pada soal nomor 2 subjek S-07 memenuhi aspek fluency, 

belum memenuhi aspek flexibility, belum memenuhi aspek originality, dan belum 

memenuhi aspek elaboration. Atau dapat dikatakan subjek S-07 hanya memenuhi 

satu indikator kemampuan berpikir kreatif matematis yaitu fluency. 

Tabel 4.26 Rangkuman Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Subjek S-07 

Indikator Kesimpulan 

Fluency a. Mampu memberikan keseluruhan jawaban secara relevan. 

b. Memiliki arus pemikiran yang lancar. 

Flexibility a. Belum mampu memberikan lebih dari satu gagasan. 

b. Belum mampu memberikan ide yang berbeda. 

Elaboration a. Belum mampu memperinci detail-detail jawaban yang 

diberikan. 

b. Belum mampu memperluas gagasan dalam 

penyelesaiannya. 

Originality a. Mampu memunculkan ide dari hasil pemikirannya sendiri. 

b. Belum mampu memberikan jawaban yang unik dan tidak 

lazim. 
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4.1.3.2.3 Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Subjek S-08 

Subjek S-08 merupakan subjek yang dipilih berdasarkan kategori Tingkat 

Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis level 2 dengan skor tes sebesar 70. Hasil 

analisis kemampuan berpikir kreatif matematis subjek S-08 adalah sebagai berikut. 

(1) Soal Nomor 1 

Berikut disajikan hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis peserta 

didik untuk soal nomor 1 pada Gambar 4.23 dan Gambar 4.24. Soal nomor 1 dibagi 

menjadi menjadi 2 butir soal yaitu 1.a dan 1.b dengan mengacu pada indikator 

kemampuan berpikir kreatif matematis. Butir soal 1.a mengacu pada indikator 

fluency, flexibility, dan elaboration, sedangkan butir soal 1.b mengacu pada 

indikator flexibility dan originality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Hasil Pekerjaan Subjek S-08 Nomor 1.a 
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Gambar 4.24 Hasil Pekerjaan Subjek S-08 Nomor 1.b 

Hasil pekerjaan subjek S-08 berdasarkan indikator fluency dapat dilihat pada 

Gambar 4.23 dan Gambar 4.24. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa subjek 

S-08 mampu memberikan penyelesaian permasalahan butir 1.a terkait luas daerah 

yang diarsir dengan relevan, serta memperoleh hasil jawaban yang tepat. Secara 

keseluruhan, subjek S-08 sudah cukup lancar dalam menyelesaikan permasalahan 

pada soal nomor 1. Jadi dapat dikatakan bahwa subjek S-08 memenuhi aspek 

fluency. 

Hasil pekerjaan subjek S-08 berdasarkan indikator flexibility terkait butir 1.a 

dapat dilihat bahwa subjek S-08 mampu untuk memberikan lebih dari satu strategi 

penyelesaian dengan proses penyelesaian yang cukup benar. Pada proses 

penyelesaiannya, subjek S-08 menggunakan strategi pertama dengan konsep luas 

persegi dikurangi luas daerah persegi panjang dan luas daerah segitiga siku-siku, 

serta strategi kedua dengan konsep luas daerah persegi panjang dan luas daerah 

trapesium. Pada butir 1.b subjek S-08 mampu memberikan dua strategi 

penyelesaian dengan konsep penyelesaian yang tepat, sehingga dapat dikatakan 

bahwa subjek S-08 sudah memenuhi aspek flexibility. 

Hasil pekerjaan subjek S-08 berdasarkan indikator elaboration terkait butir 

1.a dapat dilihat bahwa subjek S-08 mampu untuk menyelesaikan permasalahan 

yang diberikan, dan subjek S-08 sudah mampu untuk memperinci detail-detail 
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sehingga jawaban yang diberikan dapat disajikan secara lengkap dan langkah-

langkah yang diberikan cukup rinci. Hal ini dapat dikatakan bahwa subjek S-08 

memenuhi indikator elaboration. 

Hasil pekerjaan subjek S-08 berdasarkan indikator originality terkait butir 1.b 

dapat dilihat bahwa subjek S-08 belum mampu memberikan jawaban yang unik. 

Subjek S-08 memberikan jawaban yang hampir sama dengan jawaban peserta didik 

yang lainnya sehingga belum dapat dikatakan unik. Jadi dapat dikatakan bahwa 

subjek S-08 belum memenuhi aspek originality. 

a. Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara disajikan untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif 

matematis peserta didik secara lebih lanjut. Berikut kutipan hasil wawancara subjek 

S-08 terkait soal nomor 1. 

P : “Perhatikan soal nomor 1, apakah kamu memahami maksud pertanyaan  

    nomor 1 ?” 

S-08 : “Paham.” 

P : “Coba jelaskan.” 

S-08 : “Ini kan 1.a suruh pakai dua cara yang berbeda, lalu yang 1.b ngga  

    paham si.” 

P : “Kalau dari perintah soalnya, 1.b itu diminta mencari apa ?” 

S-08 : “Disuruh nyari bidang miringnya.” 

P : “Bagaimana langkah yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal ini ?  

    Coba jelaskan.” 

S-08 : “Ini kan aku pakai yang cara trapesium luasnya jumlah sisi sejajar kali  

    tinggi bagi dua, terus ini panjangnya 6 terus ini dibagi 2 dan dikali 4, 4  

    diperoleh dari 8 dibagi 2. Jadi diperoleh luasnya 36. Luas persegi  

    panjang itu lebarnya 8, eh panjangnya 8. Lebarnya 3.” 

P : “Kamu dapat ide tersebut darimana ?” 

S-08 : “Jujur saya tanya temen Pak.” 

P : “Apakah ada kesulitan saat kamu mengerjakan soal nomor 1 ini ?” 

S-08 : “Ada, 1.b yang susah.” 

P : “Susahnya pada bagian mana ?” 

S-08 : “Ngga mudeng caranya, menentukan alas sama tingginya ngga tau.” 

P : “Apakah kamu ragu-ragu dengan jawaban yang sudah kamu kerjakan ?” 

S-08 : “Ragu sebenernya, tapi yasudah ngga apa-apa.” 

P : “Kenapa bisa ragu-ragu ?” 

S-08 : “Takut salah Pak, bingung.” 

P : “Pandangan kamu terhadap soal ini bagaimana ?” 
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S-08 : “Nomor 1.a gampang, tapi yang 1.b agak sedikit sulit.” 

P : “Setelah mengerjakan soal, kamu lebih percaya jawaban teman atau  

    jawaban kamu sendiri.” 

S-08 : “Temen.” 

P : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan soal 1.a ?” 

S-08 : “Ada, cara kedua mencari luas persegi, luas dua segitiga, sama luas dua  

    persegi panjang.” 

P : “Coba jelaskan.” 

S-08 : “Menghitung luas persegi yang ini (menunjuk gambar), sama persegi  

    panjang yang ini (menunjuk gambar), terus dikurangi.” 

P : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan caramu sendiri ?” 

S-08 : “Pakai rumus yang udah diajarin.” 

P : “Saat mengerjakan soal ini, apakah kamu pasrah ?” 

S-08 : “Pasrah.” 

P : “Apakah kamu paham dengan setiap langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-08 : “Paham-paham aja kalau dibaca lagi.” 

P : “Menurut kamu, apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan ada yang  

    terlewati ?” 

S-08 : “Ngga tau.” 

P : “Ketika langkah-langkah yang kamu kerjakan masih kurang benar,  

    apakah menurutmu tidak apa-apa ?” 

S-08 : “Kalau bisa remidi ya remidi aja, ngga apa-apa. Tapi kalau ngga ada remidi  

      yaudah pasrah lah.” 
 

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dalam aspek fluency subjek S-08 

memahami maksud dari pertanyaan yang diberikan sehingga sudah memahami 

pengetahuan apa saja yang dibutuhkan. Akan tetapi ketika ditanyakan kembali 

langkah penyelesaiannya, subjek S-08 masih belum mampu memberikan 

penjelasan atas jawaban yang telah dikerjakan dengan cukup lancar dikarenakan 

masih terdapat beberapa konsep penyelesaian yang belum tepat. Hal ini 

menunjukkan bahwa subjek S-08 belum memiliki arus pemikiran yang lancar dan 

jawaban yang diberikan belum mengarah pada penyelesaian yang tepat Subjek S-

08 cukup kesulitan memahami maksud dari butir 1.b sehingga jawaban yang 

diberikan masih kurang jelas. Secara keseluruhan, subjek S-08 belum dapat 

menyelesaikan permasalahan dengan arus pemikiran yang lancar dan gagasan yang 

diberikan belum relevan sehingga aspek fluency belum terpenuhi. Hasil wawancara 

aspek fluency ditunjukkan dalam kutipan wawancara berikut. 
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P : “Perhatikan soal nomor 1, apakah kamu memahami maksud pertanyaan  

    nomor 1 ?”  

S-08 : “Paham.” 

P : “Coba jelaskan.” 

S-08 : “Ini kan 1.a suruh pakai dua cara yang berbeda, lalu yang 1.b ngga  

    paham si.” 

P : “Kalau dari perintah soalnya, 1.b itu diminta mencari apa ?” 

S-08 : “Disuruh nyari bidang miringnya.” 

P : “Bagaimana langkah yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal ini ?  

    Coba jelaskan.” 

S-08 : “Ini kan aku pakai yang cara trapesium luasnya jumlah sisi sejajar kali  

    tinggi bagi dua, terus ini panjangnya 6 terus ini dibagi 2 dan dikali 4, 4  

    diperoleh dari 8 dibagi 2. Jadi diperoleh luasnya 36. Luas persegi  

    panjang itu lebarnya 8, eh panjangnya 8. Lebarnya 3.” 

P : “Kamu dapat ide tersebut darimana ?” 

S-08 : “Jujur saya tanya temen Pak.” 

P : “Apakah ada kesulitan saat kamu mengerjakan soal nomor 1 ini ?” 

S-08 : “Ada, 1.b yang susah.” 

P : “Susahnya pada bagian mana ?” 

S-08 : “Ngga mudeng caranya, menentukan alas sama tingginya ngga tau.” 

P : “Apakah kamu ragu-ragu dengan jawaban yang sudah kamu kerjakan ?” 

S-08 : “Ragu sebenernya, tapi yasudah ngga apa-apa.” 

P : “Kenapa bisa ragu-ragu ?” 

S-08 : “Takut salah Pak, bingung.” 
 

Pada aspek flexibility, subjek S-08 sudah mampu memberikan lebih dari satu 

cara penyelesaian pada butir 1.a. Subjek S-08 tidak merasa kesulitan saat 

memberikan penyelesaian dengan menggunakan dua cara yang berbeda, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa subjek S-08 mampu mengembangkan jawaban dengan 

lebih dari satu cara yang berbeda. Pada butir 1.b, subjek S-08 mampu memberikan 

lebih dari satu cara penyelesaian, dan gagasan yang diberikan merupakan gagasan 

yang berbeda dan tepat walaupun membutuhkan waktu lama dalam memikirkan 

jawabannya. Secara keseluruhan, subjek S-08 sudah memiliki kemampuan dalam 

menghasilkan ide-ide sehingga dapat menyelesaikan permasalah menggunakan 

arah pemikiran yang berbeda-beda sehingga aspek flexibility telah terpenuhi. Hasil 

wawancara aspek flexibility ditunjukkan dalam kutipan wawancara berikut. 
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P : “Pandangan kamu terhadap soal ini bagaimana ?” 

S-08 : “Nomor 1.a gampang, tapi yang 1.b agak sedikit sulit.” 

P : “Setelah mengerjakan soal, kamu lebih percaya jawaban teman atau  

    jawaban kamu sendiri.” 

S-08 : “Temen.” 

P : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan soal 1.a ?” 

S-08 : “Ada, cara kedua mencari luas persegi, luas dua segitiga, sama luas dua  

    persegi panjang.” 

P : “Coba jelaskan.” 

S-08 : “Menghitung luas persegi yang ini (menunjuk gambar), sama persegi  

    panjang yang ini (menunjuk gambar), terus dikurangi.” 
 

Pada aspek originality, subjek S-08 menjawab butir 1.a menggunakan cara 

yang diperoleh dari rumus yang sudah diajarkan, tanpa mengembangkan 

menggunakan ide yang diperoleh dari diri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa 

subjek S-08 belum mampu memunculkan ide sendiri dan walaupun sudah mampu 

menggunakan cara yang berbeda dalam penyelesaiannya. Pada butir 1.b, subjek S-

08 sudah dapat mengembangkan gagasan dengan konsep yang benar tetapi belum 

memberikan jawaban yang unik sehingga belum memenuhi aspek originality. 

Secara keseluruhan, subjek S-08 tidak mampu menggunakan ide sendiri dan 

jawaban yang diberikan bukan jawaban yang unik dan kurang yakin bahwa ide yang 

diperoleh merupakan ide sendiri, sehingga aspek originality belum terpenuhi. Hasil 

wawancara aspek originality ditunjukan dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan caramu sendiri ?” 

S-08 : “Pakai rumus yang udah diajarin.” 

P : “Saat mengerjakan soal ini, apakah kamu pasrah ?” 

S-08 : “Pasrah.” 
 

Pada aspek elaboration, subjek S-08 memahami langkah yang dikerjakan 

sehingga dapat dikatakan subjek S-08 sudah memahami proses pekerjaannya 

dengan baik. Akan tetapi subjek S-08 tidak mengetahui bahwa jawaban yang 

diberikannya ada yang terlewat. Hal ini menunjukkan bahwa subjek S-08 belum 

memiliki kemampuan dalam memperinci jawaban yang dimilikinya. Secara 

keseluruhan, subjek S-08 mmapu menjelaskan jawaban yang dianggapnya paham 

dengan rinci dan telah memberikan jawaban yang sistematis sehingga aspek 
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elaboration terpenuhi. Hasil wawancara aspek elaboration ditunjukan dalam 

kutipan wawancara berikut. 

P : “Apakah kamu paham dengan setiap langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-08 : “Paham-paham aja kalau dibaca lagi.” 

P : “Menurut kamu, apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan ada yang  

    terlewati ?” 

S-08 : “Ngga tau.” 

P : “Ketika langkah-langkah yang kamu kerjakan masih kurang benar,  

    apakah menurutmu tidak apa-apa ?” 

S-08 : “Kalau bisa remidi ya remidi aja, ngga apa-apa. Tapi kalau ngga ada remidi  

           yaudah pasrah lah.” 

 

b. Triangulasi 

Setelah didapat hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan hasil 

wawancara, selanjutnya dilakukan triangulasi untuk mengetahui kebenaran dari 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis hasil tes, subjek S-08 sudah memenuhi 

aspek fluency dikarenakan jawaban yang diberikan sudah tepat dan relevan. Saat 

dilakukan wawancara, ternyata subjek S-08 memiliki arus pemikiran yang kurang 

lancar dan saat menjelaskan jawaban yang diperolehnya masih kurang lengkap. 

Subjek S-08 cukup kesulitan dalam memahami dan membutuhkan waktu lama 

untuk menjelaskan kembali jawaban yang telah ditulisnya, sehingga berdasarkan 

hasil wawancara subjek S-08 belum memenuhi aspek fluency. Aspek flexibility 

dapat ditunjukkan pada butir 1.a dengan tepat menggunakan lebih dari satu 

penyelesaian. Subjek S-08 juga menjawab butir 1.b dengan lebih dari satu strategi 

dengan benar. Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-08 sudah mampu saat 

menjelaskan lebih dari satu cara penyelesaian, sehingga aspek flexibility sudah 

muncul pada subjek S-08. Aspek elaboration pada hasil tes subjek S-08 sudah 

ditunjukkan dengan kerincian pada hasil pekerjaannya, sehingga jawaban yang 

diberikan dapat disajikan secara lengkap terutama pada butir 1.a. Berdasarkan hasil 

wawancara, subjek S-08 sudah memahami hasil pekerjaannya dan mampu 

menjelaskan penyelesaian secara rinci, sehingga aspek elaboration sudah muncul 

pada subjek S-08. Aspek originality pada hasil tes belum dapat ditunjukkan oleh 

subjek S-08 dikarenakan jawaban yang diberikan bukan jawaban yang unik. 
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Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-08 belum yakin mengerjakan dengan 

menggunakan cara yang diperoleh secara mandiri, sehingga aspek originality 

belum terpenuhi. 

Secara garis besar, pada soal nomor 1 subjek S-08 belum memenuhi aspek 

fluency, memenuhi aspek flexibility, belum memenuhi aspek originality, dan 

memenuhi aspek elaboration. Atau dapat dikatakan subjek S-08 hanya memenuhi 

dua indikator kemampuan berpikir kreatif matematis yaitu flexibility dan 

elaboration. 

(2) Soal Nomor 2 

Berikut disajikan hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis peserta 

didik untuk soal nomor 2 pada Gambar 4.25. Soal nomor 2 dibagi menjadi menjadi 

3 butir soal yaitu 2.a, 2.b dan 2.c dengan mengacu pada indikator kemampuan 

berpikir kreatif matematis. Butir soal 2.a mengacu pada indikator fluency, butir soal 

2.b mengacu pada indikator flexibility dan originality, sedangkan butir soal 2.c 

mengacu pada indikator fluency, flexibility dan elaboration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 Hasil Pekerjaan Subjek S-08 Nomor 2 
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Hasil pekerjaan subjek S-08 berdasarkan indikator fluency dapat dilihat pada 

Gambar 4.25. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa pada butir 2.a subjek S-

08 mampu memberikan penyelesaian permasalahan terkait panjang dari hipotenusa 

suatu segitiga siku-siku dengan hasil jawaban yang relevan akan tetapi jawaban 

akhir belum tepat. Secara keseluruhan, subjek S-08 belum lancar dalam 

menyelesaikan permasalahan pada soal nomor 2. Oleh karena itu, subjek S-08 

belum memenuhi aspek fluency. 

Hasil pekerjaan subjek S-08 berdasarkan indikator flexibility terkait butir 2.b 

dapat dilihat bahwa subjek S-08 mampu untuk memberikan lebih dari satu desain 

yang berbeda sehingga subjek S-08 mampu mengembangkan ide-ide yang 

diperolehnya. Pada butir 2.c subjek S-08 belum memberikan jawaban apapun 

sehinga aspek flexibility tidak muncul pada butir 2.c. Secara keseluruhan, subjek S-

08 cukup mampu memberikan lebih dari satu strategi penyelesaian, sehingga dapat 

dikatakan bahwa subjek S-08 telah memenuhi aspek flexibility. 

Hasil pekerjaan subjek S-08 berdasarkan indikator elaboration terkait butir 

2.c tidak dapat diamati karena subjek S-08 belum selesai memberikan jawaban 

untuk butir 2.c, sehingga kerincian dan kejelasan jawaban yang diberikan dianggap 

belum memenuhi. Hal ini dapat dikatakan bahwa subjek S-08 belum memenuhi 

indikator elaboration. 

Hasil pekerjaan subjek S-08 berdasarkan indikator originality terkait butir 2.b 

dapat dilihat bahwa subjek S-08 belum mampu memenuhi indikator originality 

karena subjek S-08 memberikan dua desain yang berbeda tetapi pola yang diberikan 

sama. Sehingga dapat dikatakan subjek S-08 belum memenuhi indikator originality. 

a. Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara disajikan untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif 

matematis peserta didik secara lebih lanjut. Berikut kutipan hasil wawancara subjek 

S-08 terkait soal nomor 2. 

P : “Sekarang perhatikan soal nomor 2, apakah kamu memahami maksud  

    dari pertanyaan nomor 2 ?” 

S-08 : “Engga.” 

P : “Kurang paham pada bagian mana ?” 

S-08 : “Semuanya, tapi yang 2.a masih paham sedikit dari yang diketahui. Terus  
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    yang 2.b cuma tak gambar pake dua desain yang berbeda.” 

P : “Apakah ada kesulitan saat mengerjakan soal nomor 2 ?” 

S-08 : “Yang 2.b cukup sulit, tapi bisa gambar walaupun ngarang. Yang 2.c  

    sama sekali ngga bisa.” 

P : “Apakah kamu ragu-ragu saat mengerjakan soal tersebut ?” 

S-08 : “Yang 2.b engga, tapi yang lain ragu-ragu.” 

P : “Nomor 2.a dan 2.c yakin ?” 

S-08 : “2.c ngga sempet ngerjain Pak, tapi yang 2.a itu ragu-ragu saat mencari  

    akarnya.”  

P : “Bagaimana pandangan kamu terhadap soal nomor 2 ?” 

S-08 : “Soal 2.a sama 2.b masih mending ya, yang 2.c itu ngga paham sama  

    sekali.” 

P : “Ketika kamu selesai mengerjakan soal ini, kamu lebih percaya ide kamu  

    sendiri atau ide teman kamu ?” 

S-08 : “Yang 2.b lebih percaya ideku, yang lain bingung.” 

P : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan caramu sendiri ?” 

S-08 : “Iya, yang 2.b pakai cara sendiri.” 

P : “Apakah kamu pasrah dalam mengerjakan soal nomor 2 ini ?” 

S-08 : “Engga pasrah, tapi agak kurang yakin aja bener salahnya.” 

P : “Apakah kamu memahami setiap langkah pekerjaan kamu ?” 

S-08 : “Paham.” 

P : “Menurut kamu, apakah langkah yang kamu kerjakan ada yang  

    terlewati ?” 

S-08 : “Mungkin ada yang kurang.” 

P : “Kurang pada bagian apa ?” 

S-08 : “Kesimpulan kayaknya Pak.” 

P : “Ketika langkah-langkah yang kamu kerjakan masih kurang benar,  

    apakah menurutmu tidak apa-apa ?” 

S-08 : “Ya tidak apa-apa si Pak.” 
 

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dalam aspek fluency subjek S-08 

tidak memahami maksud dari pertanyaan nomor 2, akan tetapi ketika diperhatikan 

kembali sedikit mampu menjelaskan walaupun sedikit kebingungan, sehingga 

subjek S-08 dapat dikatakan belum memahami pengetahuan apa saja yang 

dibutuhkan. Ketika ditanyakan kembali langkah penyelesaiannya, subjek S-08 

kurang mampu menjelaskan langkah-langkah yang dilakukannya. Hal ini 

menunjukkan bahwa subjek S-08 tidak memiliki arus pemikiran yang lancar 

walaupun jawaban yang diberikan telah mengarah pada penyelesaian yang tepat. 
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Secara keseluruhan, subjek S-08 belum mampu menyelesaikan permasalahan 

dengan arus pemikiran yang lancar dan gagasan yang diberikan kurang relevan 

sehingga aspek fluency belum terpenuhi. Hasil wawancara aspek fluency 

ditunjukkan dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Sekarang perhatikan soal nomor 2, apakah kamu memahami maksud  

    dari pertanyaan nomor 2 ?” 

S-08 : “Engga.” 

P : “Kurang paham pada bagian mana ?” 

S-08 : “Semuanya, tapi yang 2.a masih paham sedikit dari yang diketahui. Terus  

    yang 2.b cuma tak gambar pake dua desain yang berbeda.” 

P : “Apakah ada kesulitan saat mengerjakan soal nomor 2 ?” 

S-08 : “Yang 2.b cukup sulit, tapi bisa gambar walaupun ngarang. Yang 2.c  

    sama sekali ngga bisa.” 

P : “Apakah kamu ragu-ragu saat mengerjakan soal tersebut ?” 

S-08 : “Yang 2.b engga, tapi yang lain ragu-ragu.” 

P : “Nomor 2.a dan 2.c yakin ?” 

S-08 : “2.c ngga sempet ngerjain Pak, tapi yang 2.a itu ragu-ragu saat mencari  

    akarnya.”  
 

Pada aspek flexibility, subjek S-08 sudah mampu memberikan lebih dari satu 

cara penyelesaian pada butir 2.b. Pada butir nomor 2.c, subjek S-08 belum dapat 

memberikan penyelesaian, akan tetapi dapat sedikit menjelaskan langkah yang 

dilakukan. Subjek S-08 juga menganggap butir 2.c merupakan soal yang sulit 

sehingga belum mampu memberikan penyelesaian. Subjek S-08 memperoleh 

gagasan yang diberikan berasal dari pemikirannya sendiri. Secara keseluruhan, 

subjek S-08 telah memiliki kemampuan dalam menghasilkan ide-ide sehingga 

dapat menyelesaikan permasalahan menggunakan arah pemikiran yang berbeda-

beda sehingga aspek flexibility telah terpenuhi. Hasil wawancara aspek flexibility 

ditunjukkan dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Bagaimana pandangan kamu terhadap soal nomor 2 ?” 

S-08 : “Soal 2.a sama 2.b masih mending ya, yang 2.c itu ngga paham sama  

    sekali.” 

P : “Ketika kamu selesai mengerjakan soal ini, kamu lebih percaya ide kamu  

    sendiri atau ide teman kamu ?” 

S-08 : “Yang 2.b lebih percaya ideku, yang lain bingung.” 
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Pada aspek originality, subjek S-08 menjawab butir 2.b menggunakan dua 

cara yang diperoleh dari ide sendiri walaupun kurang yakin dengan desain yang 

dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa subjek S-08 sudah mampu memunculkan ide 

sendiri, akan tetapi dua desain yang diberikan tidak unik karena memiliki pola yang 

sama, sehingga belum mampu menggunakan cara yang berbeda dalam 

penyelesaiannya. Pada butir 2.c subjek S-08 belum memberikan jawaban apapun 

sehingga belum memenuhi aspek originality. Secara keseluruhan, subjek S-08 

sudah mampu menggunakan ide sendiri, tetapi jawaban yang diberikan bukan 

jawaban yang unik sehingga aspek originality belum terpenuhi. Hasil wawancara 

aspek originality ditunjukan dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan caramu sendiri ?” 

S-08 : “Iya, yang 2.b pakai cara sendiri.” 

P : “Apakah kamu pasrah dalam mengerjakan soal nomor 2 ini ?” 

S-08 : “Engga pasrah, tapi agak kurang yakin aja bener salahnya.” 
 

Pada aspek elaboration, subjek S-08 sudah memahami setiap langkah yang 

dikerjakan sehingga dapat dikatakan subjek S-08 memahami proses pekerjaannya 

dengan baik. Subjek S-08 sudah cukup yakin saat diminta menjelaskan langkah 

yang terlewati dalam jawabannya. Hal ini menunjukkan bahwa subjek S-08 mampu 

untuk mengembangkan dan memperinci jawaban yang telah diberikannya. Secara 

keseluruhan, subjek S-08 mampu memahami proses penyelesaian dan mampu 

mengembangkan gagasan serta memperinci jawaban yang telah diberikan sehingga 

aspek elaboration telah terpenuhi. Hasil wawancara aspek elaboration ditunjukan 

dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Apakah kamu memahami setiap langkah pekerjaan kamu ?” 

S-08 : “Paham.” 

P : “Menurut kamu, apakah langkah yang kamu kerjakan ada yang  

    terlewati ?” 

S-08 : “Mungkin ada yang kurang.” 

P : “Kurang pada bagian apa ?” 

S-08 : “Kesimpulan kayaknya Pak.” 

P : “Ketika langkah-langkah yang kamu kerjakan masih kurang benar,  

    apakah menurutmu tidak apa-apa ?” 

S-08 : “Ya tidak apa-apa si Pak.” 
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b. Triangulasi 

Setelah didapat hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan hasil 

wawancara, selanjutnya dilakukan triangulasi untuk mengetahui kebenaran dari 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis hasil tes, subjek S-08 sudah memenuhi 

aspek fluency dikarenakan jawaban yang diberikan sudah relevan walaupun belum 

tepat. Saat dilakukan wawancara, ternyata subjek S-08 belum memiliki arus 

pemikiran yang lancar karena sedikit kesulitan saat menjelaskan jawaban yang 

diperolehnya. Subjek S-08 tidak terlalu lancar saat menjelaskan bagaimana mencari 

panjang hipotenusa sehingga berdasarkan hasil wawancara, subjek S-08 belum 

memenuhi aspek fluency. Aspek flexibility pada hasil tes dapat ditunjukkan oleh 

subjek S-08 dalam pekerjaan butir 2.b yaitu dengan membuat dua desain sehingga 

menunjukkan aspek flexibility. Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-08 pada 

butir 2.b cukup mampu saat menjelaskan lebih dari satu cara penyelesaian. Secara 

keseluruhan aspek flexibility sudah muncul. Aspek elaboration pada hasil tes subjek 

S-08 belum ditunjukkan dengan kerincian pada hasil pekerjaannya, karena masih 

terdapat beberapa bagian yang kurang jelas. Berdasarkan hasil wawancara, subjek 

S-08 sudah memahami hasil pekerjaannya, dan mampu dalam menjelaskan 

penyelesaian secara rinci serta melengkapi jawaban yang masih kurang jelas, 

sehingga aspek elaboration telah muncul pada subjek S-08. Aspek originality pada 

hasil tes tidak dapat ditunjukkan oleh subjek S-08 dalam pekerjaan butir 2.b karena 

jawaban yang diberikan memiliki pola yang sama dan lazim ditemukan pada 

jawaban peserta didik yang lain. Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-08 hanya 

mampu memberikan jawaban yang tidak unik sehingga aspek originality belum 

terpenuhi. 

Secara garis besar, pada soal nomor 2 subjek S-08 belum memenuhi aspek 

fluency, memenuhi aspek flexibility, belum memenuhi aspek originality, dan 

memenuhi aspek elaboration. Atau dapat dikatakan subjek S-08 hanya memenuhi 

dua indikator kemampuan berpikir kreatif matematis yaitu flexibility dan 

elaboration. 
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Tabel 4.27 Rangkuman Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Subjek S-08 

Indikator Kesimpulan 

Fluency a. Belum mampu memberikan keseluruhan jawaban secara 

relevan dan tepat. 

b. Tidak memiliki arus pemikiran yang lancar. 

Flexibility a. Mampu memberikan lebih dari satu gagasan. 

Elaboration a. Mampu memperinci detail-detail jawaban yang diberikan. 

b. Mampu memperluas gagasan dalam penyelesaiannya. 

Originality a. Belum mampu memunculkan ide dari hasil pemikirannya 

sendiri. 

b. Belum mampu memberikan jawaban yang unik dan tidak 

lazim. 

 

4.1.3.2.4 Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Subjek S-09 

Subjek S-09 merupakan subjek yang dipilih berdasarkan kategori Tingkat 

Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis level 3 dengan skor tes sebesar 77. Hasil 

analisis kemampuan berpikir kreatif matematis subjek S-09 adalah sebagai berikut. 

(1) Soal Nomor 1 

Berikut disajikan hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis peserta 

didik untuk soal nomor 1 pada Gambar 4.26. Soal nomor 1 dibagi menjadi menjadi 

2 butir soal yaitu 1.a dan 1.b dengan mengacu pada indikator kemampuan berpikir 

kreatif matematis. Butir soal 1.a mengacu pada indikator fluency, flexibility, dan 

elaboration, sedangkan butir soal 1.b mengacu pada indikator flexibility dan 

originality. 
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Gambar 4.26 Hasil Pekerjaan Subjek S-09 Nomor 1 

Hasil pekerjaan subjek S-09 berdasarkan indikator fluency dapat dilihat pada 

Gambar 4.26. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa subjek S-09 mampu 

memberikan penyelesaian permasalahan butir 1.a terkait luas daerah yang diarsir 

dengan relevan, serta memperoleh hasil jawaban yang tepat. Secara keseluruhan, 

subjek S-09 sudah lancar dalam menyelesaikan permasalahan pada soal nomor 1. 

Jadi dapat dikatakan bahwa subjek S-09 memenuhi aspek fluency. 

Hasil pekerjaan subjek S-09 berdasarkan indikator flexibility terkait butir 1.a 

dapat dilihat bahwa subjek S-09 mampu untuk memberikan lebih dari satu strategi 

penyelesaian dengan proses penyelesaian yang benar. Pada proses penyelesaiannya, 

subjek S-09 menggunakan strategi pertama dengan konsep luas daerah persegi 
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panjang dijumlahkan dengan luas daerah segitiga siku-siku, serta strategi kedua 

dengan konsep luas daerah persegi panjang dijumlahkan dengan luas daerah 

trapesium. Pada butir 1.b subjek S-09 mampu memberikan dua strategi 

penyelesaian walaupun konsep yang diberikan belum tepat. Secara keseluruhan, 

subjek S-09 sudah mampu memberikan gagasan yang beragam, sehingga dapat 

dikatakan bahwa subjek S-09 sudah memenuhi aspek flexibility. 

Hasil pekerjaan subjek S-09 berdasarkan indikator elaboration terkait butir 

1.a dapat dilihat bahwa subjek S-09 mampu untuk menyelesaikan permasalahan 

yang diberikan, dan subjek S-09 sudah mampu untuk memperinci detail-detail 

sehingga jawaban yang diberikan dapat disajikan secara jelas. Pada butir 1.b, subjek 

S-09 juga sudah memberikan jawaban secara rinci dan jelas. Hal ini dapat dikatakan 

bahwa subjek S-09 memenuhi indikator elaboration. 

Hasil pekerjaan subjek S-09 berdasarkan indikator originality terkait butir 1.b 

dapat dilihat bahwa subjek S-09 belum mampu memberikan jawaban yang unik 

dikarenakan jawaban yang diberikan masih belum tepat dan buka jawaban yang 

unik. Jadi dapat dikatakan bahwa subjek S-09 belum memenuhi aspek originality. 

a. Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara disajikan untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif 

matematis peserta didik secara lebih lanjut. Berikut kutipan hasil wawancara subjek 

S-09 terkait soal nomor 1. 

P : “Coba perhatikan soal nomor 1, apakah kamu paham maksud dari 

  pertanyaan nomor 1 ?” 

S-09 : “Paham.” 

P : “Coba jelaskan.” 

S-09 : “Yang 1.a mencari luas daerah yang diarsir pakai dua cara yang  

    berbeda.”  

P : “Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini ?” 

S-09 : “Nyari persegi panjangnya dulu terus dua segitiganya dicari terus  

    dijumlah.” 

P : “Selanjutnya soal 1.b bagaimana cara penyelesaiannya ?” 

S-09 : “Membuat segitiga siku-siku, angkanya saya ngasal. Pas dihitung  

    ketemunya sama si kayak yang diasir.” 

P : “Bagaimana kamu mendapatkan ide dalam menyelesaikan soal ini ?” 

S-09 : “Saya bayangin si, disitu ada bangun apa saja.” 
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P : “Apakah tedapat kesulitan saat mengerjakan soal nomor 1 ?” 

S-09 : “Engga, yang 1.b doang si yang sedikit bingung.” 

P : “Apakah kamu masih ragu-ragu dalam mengerjakan soal tersebut ?” 

S-09 : “Iya.” 

P : “Kenapa ragu-ragu ?” 

S-09 : “Ngga tau, ragu-ragu aja ngga yakin.” 

P : “Bagaimana pandangan kamu terhadap soal ini ?” 

S-09 : “Kalau yang 1.a itu lumayan mudah jadi langsung terbayang cara- 

    caranya, tapi yang 1.b agak muter-muter dulu pikirannya.” 

P : “Setelah mengerjakan soal ini, kamu lebih percaya ide temanmu atau ide  

    kamu sendiri ?” 

S-09 : “Ide sendiri, kalau nomor 1 ini saya yakin bisa ngerjain si. Tapi kalau  

    susah ya mungkin lebih percaya temen si.” 

P : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan masalah ini ?” 

S-09 : “1.a dibuat garis putus-putus dulu terus diperoleh persegi panjang sama  

    trapesium.” 

P : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan cara kamu sendiri ?” 

S-09 : “Iya Pak, ya caranya saya ngerjain sendiri tapi kan rumusnya ngga  

    mungkin buat sendiri.” 

P : “Menurut kamu, apakah ketika mengerjakan soal ini kamu pasrah  

    terhadap keberuntungan ?” 

S-09 : “Iya pasrah.” 

P : “Apakah kamu memahami setiap langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-09 : “Iya paham.” 

P : “Menutur kamu, apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan ada yang  

    terlewat ?” 

S-09 : “Kayaknya urut dan lengkap Pak, kayaknya si.” 

P : “Ketika langkah-langkah yang kamu kerjakan masih kurang benar,  

    apakah menurutmu tidak apa-apa ?” 

S-09 : “Yaudah pasrah ngga apa-apa, yang penting udah ngerjain.” 

 

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dalam aspek fluency subjek S-09 

memahami maksud dari pertanyaan yang diberikan sehingga dapat memahami 

pengetahuan apa saja yang dibutuhkan. Ketika ditanyakan kembali langkah 

penyelesaiannya, subjek S-09 mampu memberikan penjelasan atas jawaban yang 

telah dikerjakan dengan jawaban yang cukup lengkap dan tepat. Hal ini 

menunjukkan bahwa subjek S-09 memiliki arus pemikiran yang lancar dan jawaban 

yang diberikan mengarah pada penyelesaian yang tepat. Secara keseluruhan, subjek 



202 
 

 

 

S-09 telah dapat menyelesaikan permasalahan dengan arus pemikiran yang lancar 

dan gagasan yang diberikan relevan dan tepat sehingga aspek fluency telah 

terpenuhi. Hasil wawancara aspek fluency ditunjukkan dalam kutipan wawancara 

berikut. 

P : “Coba perhatikan soal nomor 1, apakah kamu paham maksud dari 

  pertanyaan nomor 1 ?” 

S-09 : “Paham.” 

P : “Coba jelaskan.” 

S-09 : “Yang 1.a mencari luas daerah yang diarsir pakai dua cara yang  

    berbeda.”  

P : “Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini ?” 

S-09 : “Nyari persegi panjangnya dulu terus dua segitiganya dicari terus  

    dijumlah.” 

P : “Selanjutnya soal 1.b bagaimana cara penyelesaiannya ?” 

S-09 : “Membuat segitiga siku-siku, angkanya saya ngasal. Pas dihitung  

    ketemunya sama si kayak yang diasir.” 

P : “Bagaimana kamu mendapatkan ide dalam menyelesaikan soal ini ?” 

S-09 : “Saya bayangin si, disitu ada bangun apa saja.” 

P : “Apakah tedapat kesulitan saat mengerjakan soal nomor 1 ?” 

S-09 : “Engga, yang 2.b doang si yang sedikit bingung.” 

P : “Apakah kamu masih ragu-ragu dalam mengerjakan soal tersebut ?” 

S-09 : “Iya.” 

P : “Kenapa ragu-ragu ?” 

S-09 : “Ngga tau, ragu-ragu aja ngga yakin.” 
 

Pada aspek flexibility, subjek S-09 sudah mampu memberikan lebih dari satu 

cara penyelesaian pada butir 1.a. Subjek S-09 tidak merasa kesulitan saat 

memberikan penyelesaian dengan menggunakan dua cara yang berbeda, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa subjek S-09 mampu mengembangkan jawaban dengan 

lebih dari satu cara yang berbeda. Pada butir 1.b, subjek S-09 mampu memberikan 

lebih dari satu cara penyelesaian, walaupun gagasan yang diberikan bukan gagasan 

yang tepat. Secara keseluruhan, subjek S-09 sudah memiliki kemampuan dalam 

menghasilkan ide-ide sehingga dapat menyelesaikan permasalahan menggunakan 

arah pemikiran yang berbeda-beda sehingga aspek flexibility telah terpenuhi. Hasil 

wawancara aspek flexibility ditunjukkan dalam kutipan wawancara berikut. 
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P : “Bagaimana pandangan kamu terhadap soal ini ?” 

S-09 : “Kalau yang 1.a itu lumayan mudah jadi langsung terbayang cara- 

    caranya, tapi yang 1.b agak muter-muter dulu pikirannya.” 

P : “Setelah mengerjakan soal ini, kamu lebih percaya ide temanmu atau ide  

    kamu sendiri ?” 

S-09 : “Ide sendiri, kalau nomor 1 ini saya yakin bisa ngerjain si. Tapi kalau  

    susah ya mungkin lebih percaya temen si.” 

P : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan masalah ini ?” 

S-09 : “1.a dibuat garis putus-putus dulu terus diperoleh persegi panjang sama  

    trapesium.” 
 

Pada aspek originality, subjek S-09 menjawab butir 1.a menggunakan cara 

yang diperoleh dari ide sendiri dengan menggunakan rumus yang sudah ada. Hal 

ini menunjukkan bahwa subjek S-09 sudah mampu memunculkan ide sendiri tetapi 

belum mampu mengembangkan ide menggunakan caranya sendiri. Pada butir 1.b, 

subjek S-09 belum dapat mengembangkan gagasan dengan konsep yang benar dan 

jawaban yang diberikan juga belum unik, sehingga belum memenuhi aspek 

originality. Secara keseluruhan, subjek S-09 mampu menggunakan ide sendiri, 

tetapi jawaban yang diberikan bukan jawaban yang unik, sehingga aspek originality 

belum terpenuhi. Hasil wawancara aspek originality ditunjukan dalam kutipan 

wawancara berikut.  

P : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan cara kamu sendiri ?” 

S-09 : “Iya Pak, ya caranya saya ngerjain sendiri tapi kan rumusnya ngga  

    mungkin buat sendiri.” 

P : “Menurut kamu, apakah ketika mengerjakan soal ini kamu pasrah  

    terhadap keberuntungan ?” 

S-09 : “Iya pasrah.” 
 

Pada aspek elaboration, subjek S-09 memahami langkah yang dikerjakan 

sehingga dapat dikatakan subjek S-09 telah memahami proses pekerjaannya dengan 

baik. Subjek S-09 cukup yakin bahwa jawaban yang diberikan sudah urut dan 

lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa subjek S-09 memiliki kemampuan dalam 

memperinci dan mengembangkan gagasan pada jawaban yang dimilikinya. Secara 

keseluruhan, subjek S-09 memberikan jawaban yang sistematis sehingga aspek 
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elaboration terpenuhi. Hasil wawancara aspek elaboration ditunjukan dalam 

kutipan wawancara berikut. 

P : “Apakah kamu memahami setiap langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-09 : “Iya paham.” 

P : “Menutur kamu, apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan ada yang  

    terlewat ?” 

S-09 : “Kayaknya urut dan lengkap Pak, kayaknya si.” 

P : “Ketika langkah-langkah yang kamu kerjakan masih kurang benar,  

    apakah menurutmu tidak apa-apa ?” 

S-09 : “Yaudah pasrah ngga apa-apa, yang penting udah ngerjain.” 

 

b. Triangulasi 

Setelah didapat hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan hasil 

wawancara, selanjutnya dilakukan triangulasi untuk mengetahui kebenaran dari 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis hasil tes, subjek S-09 sudah memenuhi 

aspek fluency dikarenakan jawaban yang diberikan sudah tepat dan relevan. Saat 

dilakukan wawancara, subjek S-09 memiliki arus pemikiran yang lancar dan 

mampu menjelaskan kembali jawaban yang diberikannya secara lancar dan tepat, 

sehingga berdasarkan hasil wawancara subjek S-09 sudah memenuhi aspek fluency. 

Aspek flexibility dapat ditunjukkan pada butir 1.a dengan tepat menggunakan lebih 

dari satu penyelesaian. Subjek S-09 juga menjawab butir 1.b dengan lebih dari satu 

strategi walaupun belum benar. Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-09 cukup 

mampu saat menjelaskan lebih dari satu cara penyelesaian, sehingga aspek 

flexibility sudah muncul pada subjek S-09. Aspek elaboration pada hasil tes subjek 

S-09 sudah ditunjukkan dengan kerincian pada hasil pekerjaannya, sehingga 

jawaban yang diberikan dapat disajikan secara lengkap. Berdasarkan hasil 

wawancara, subjek S-09 sudah memahami hasil pekerjaannya dan mampu 

menjelaskan penyelesaian dengan cukup rinci. Hal ini menunjukkan bahwa aspek 

elaboration sudah muncul pada subjek S-09. Aspek originality pada hasil tes belum 

dapat ditunjukkan oleh subjek S-09 dikarenakan jawaban yang diberikan bukan 

jawaban yang unik dan belum tepat. Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-09 

menggunakan rumus yang biasa diajarkan sehingga belum menggunakan langkah 

yang dikembangkan sendiri, sehingga aspek originality belum terpenuhi. 
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Secara garis besar, pada soal nomor 1 subjek S-09 memenuhi aspek fluency, 

memenuhi aspek flexibility, belum memenuhi aspek originality, dan memenuhi 

aspek elaboration. Atau dapat dikatakan subjek S-09 telah memenuhi tiga indikator 

kemampuan berpikir kreatif matematis yaitu fluency, flexibility dan elaboration. 

(2) Soal Nomor 2 

Berikut disajikan hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis peserta 

didik untuk soal nomor 2 pada Gambar 4.27. Soal nomor 2 dibagi menjadi menjadi 

3 butir soal yaitu 2.a, 2.b dan 2.c dengan mengacu pada indikator kemampuan 

berpikir kreatif matematis. Butir soal 2.a mengacu pada indikator fluency, butir soal 

2.b mengacu pada indikator flexibility dan originality, sedangkan butir soal 2.c 

mengacu pada indikator fluency, flexibility dan elaboration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27 Hasil Pekerjaan Subjek S-09 Nomor 2 
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Hasil pekerjaan subjek S-09 berdasarkan indikator fluency dapat dilihat pada 

Gambar 4.27. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa pada butir 2.a subjek S-

09 sudah mampu memberikan penyelesaian permasalahan terkait panjang dari 

hipotenusa suatu segitiga siku-siku dengan hasil jawaban yang relevan dan tepat. 

Pada butir 2.c, subjek S-09 juga sudah memberikan jawaban terkait biaya yang 

dibutuhkan dengan proses penyelesaian yang relevan dan jawaban yang tepat. 

Secara keseluruhan, subjek S-09 lancar dalam menyelesaikan permasalahan pada 

soal nomor 2. Oleh karena itu, subjek S-09 telah memenuhi aspek fluency. 

Hasil pekerjaan subjek S-09 berdasarkan indikator flexibility terkait butir 2.b 

dapat dilihat bahwa subjek S-09 mampu untuk memberikan lebih dari satu desain 

yang berbeda sehingga subjek S-09 mampu mengembangkan ide-ide yang 

diperolehnya, walaupun pola yag diberikan masih sama. Pada butir 2.c subjek S-09 

sudah mampu memberikan lebih dari satu strategi penyelesaian. Secara keseluruhan, 

subjek S-09 cukup mampu memberikan lebih dari satu strategi penyelesaian, 

sehingga dapat dikatakan bahwa subjek S-09 memenuhi aspek flexibility. 

Hasil pekerjaan subjek S-09 berdasarkan indikator elaboration terkait butir 

2.c dapat dilihat bahwa subjek S-09 mampu memperinci detail jawaban yang 

diberikannya. Langkah-langkah yang dikerjakan oleh subjek S-09 juga sudah jelas 

dan rinci. Hal ini dapat dikatakan bahwa subjek S-09 telah memenuhi indikator 

elaboration. 

Hasil pekerjaan subjek S-09 berdasarkan indikator originality terkait butir 2.b 

dapat dilihat bahwa subjek S-09 belum mampu memenuhi indikator originality 

karena subjek S-09 memberikan dua desain yang belum unik dibandingkan jawaban 

peserta didik yang lain. Sehingga dapat dikatakan subjek S-09 belum memenuhi 

indikator originality. 

a. Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara disajikan untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif 

matematis peserta didik secara lebih lanjut. Berikut kutipan hasil wawancara subjek 

S-09 terkait soal nomor 2. 
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P : “Sekarang perhatikan soal nomor 2, apakah kamu memahami maksud  

    pertanyaan nomor 2 ?” 

S-09 : “Paham.” 

P : “Coba dijelaskan.” 

S-09 : “Yang 2.a nyari sisi miringnya, yang 2.b buat dua desain yang berbeda,  

    terus 2.c ngitung biaya yang dibutuhkan.” 

P : “Bagaimana cara yang kamu lakukan dalam menyelesaikan soal ini ?” 

S-09 : “2.a ini tiap anak tangga lebarnya ditambah semua kan lebarnya 40  

    ditambah-tambah jadinya 320. Terus tingginya 30 ditambah jadi 240.  

    Nyari sisi miringnya pakai teorema Pythagoras terus ketemu 400.” 

P : “Kemudian yang 2.b bagaimana ?” 

S-09 : “Yang 2.b itu nggambarnya ngarang si, yang penting dibuat berbeda kan  

    Pak ?” 

P : “Iya, yang 2.c bagaimana ?” 

S-09 : “Itu dari soal 2.b kan udah dapet gambarnya, ya tinggal dihitung luas  

    persegi satu-satu nanti dapet luasnya dikali sama harga cat.” 

P : “Apakah kamu mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal ini ?” 

S-09 : “Bingung ngitungnya Pak.” 

P : “Apakah kamu ragu-ragu dalam mengerjakan soal nomor 2 ini ?” 

S-09 : “Iya.” 

P : “Bagaimana pandangan kamu terhadap soal nomor 2 ini ?” 

S-09 : “Soalnya sulit dipahami, memahaminya harus lama biar lebih paham.” 

P : “Atas pertimbangan apakah sehingga muncul ide untuk menyelesaikan  

    soal ini ?” 

S-09 : “Saya kan ini buatnya selang-seling itu liat contoh yang di soal,  

    kepikirannya cuma itu.” 

P : “Setelah selesai mengerjakan, apakah kamu lebih percaya ide temanmu  

    daripada ide kamu sendiri ?” 

S-09 : “Jawabanku, walaupun salah ya ngga apa-apa.” 

P : “Soal nomor 2.b ini apakah kamu memiliki cara penyelesaian lain ?” 

S-09 : “Ada, ini buat dua gambar aku buat tangganya dulu terus tak buat  

    desainnya yang beda.” 

P : “Ketika selesai mengerjakan soal ini, apakah kamu pasrah terhadap  

    jawabanmu ?” 

S-09 : “Iya.” 

P : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan cara kamu sendiri ?” 

S-09 : “Iya yang 2.a, tapi yang 2.b sama 2.c ngikut gambar yang ada di soal.” 

P : “Apakah kamu memahami setiap langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-09 : “Yang 2.a sama 2.b paham, yang 2.c agak bingung.” 

P : “Apakah menurutmu langkah-langkah pekerjaan ini ada yang terlewat ?” 
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S-09 : “Ada, yang ini (menunjuk salah satu jawaban) belum ada rumusnya,  

    mungkin harus ditambah biar lengkap.” 

P : “Dalam menyelesaikan soal ini, ketika langah-langkah yang kamu  

    kerjakan masih kurang benar, apakah menurutmu tidak apa-apa ?” 

S-09 : “Iya ngga apa-apa, yang penting udah ngerjain.” 

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dalam aspek fluency subjek S-09 

sudah memahami maksud dari pertanyaan nomor 2, sehingga subjek S-09 dapat 

dikatakan telah memahami pengetahuan apa saja yang dibutuhkan. Ketika 

ditanyakan kembali langkah penyelesaiannya, subjek S-09 juga dapat menjelaskan 

langkah-langkah yang dilakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa subjek S-09 

memiliki arus pemikiran yang lancar dan jawaban yang diberikan telah mengarah 

pada penyelesaian yang tepat. Secara keseluruhan, subjek S-09 mampu 

menyelesaikan permasalahan dengan arus pemikiran yang lancar dan gagasan yang 

diberikan relevan dan tepat sehingga aspek fluency telah terpenuhi. Hasil 

wawancara aspek fluency ditunjukkan dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Sekarang perhatikan soal nomor 2, apakah kamu memahami maksud  

    pertanyaan nomor 2 ?” 

S-09 : “Paham.” 

P : “Coba dijelaskan.” 

S-09 : “Yang 2.a nyari sisi miringnya, yang 2.b buat dua desain yang berbeda,  

    terus 2.c ngitung biaya yang dibutuhkan.” 

P : “Bagaimana cara yang kamu lakukan dalam menyelesaikan soal ini ?” 

S-09 : “2.a ini tiap anak tangga lebarnya ditambah semua kan lebarnya 40  

    ditambah-tambah jadinya 320. Terus tingginya 30 ditambah jadi 240.  

    Nyari sisi miringnya pakai teorema Pythagoras terus ketemu 400.” 

P : “Kemudian yang 2.b bagaimana ?” 

S-09 : “Yang 2.b itu nggambarnya ngarang si, yang penting dibuat berbeda kan  

    Pak ?” 

P : “Iya, yang 2.c bagaimana ?” 

S-09 : “Itu dari soal 2.b kan udah dapet gambarnya, ya tinggal dihitung luas  

    persegi satu-satu nanti dapet luasnya dikali sama harga cat.” 

P : “Apakah kamu mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal ini ?” 

S-09 : “Bingung ngitungnya Pak.” 

P : “Apakah kamu ragu-ragu dalam mengerjakan soal nomor 2 ini ?” 

S-09 : “Iya.” 
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Pada aspek flexibility, subjek S-09 sudah mampu memberikan lebih dari satu 

cara penyelesaian pada butir 2.b. Pada butir nomor 2.c, subjek S-09 juga dapat 

memberikan lebih dari satu cara penyelesaian dengan cara yang cukup jelas. Subjek 

S-09 memperoleh gagasan yang diberikan berasal dari pemikirannya sendiri. Secara 

keseluruhan, subjek S-09 telah memiliki kemampuan dalam menghasilkan ide-ide 

sehingga dapat menyelesaikan permasalah menggunakan arah pemikiran yang 

berbeda-beda sehingga aspek flexibility telah terpenuhi. Hasil wawancara aspek 

flexibility ditunjukkan dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Bagaimana pandangan kamu terhadap soal nomor 2 ini ?” 

S-09 : “Soalnya sulit dipahami, memahaminya harus lama biar lebih paham.” 

P : “Atas pertimbangan apakah sehingga muncul ide untuk menyelesaikan  

    soal ini ?” 

S-09 : “Saya kan ini buatnya selang-seling itu liat contoh yang di soal,  

    kepikirannya cuma itu.” 

P : “Setelah selesai mengerjakan, apakah kamu lebih percaya ide temanmu  

    daripada ide kamu sendiri ?” 

S-09 : “Jawabanku, walaupun salah ya ngga apa-apa.” 

P : “Soal nomor 2.b ini apakah kamu memiliki cara penyelesaian lain ?” 

S-09 : “Ada, ini buat dua gambar aku buat tangganya dulu terus tak buat  

    desainnya yang beda.” 

P : “Ketika selesai mengerjakan soal ini, apakah kamu pasrah terhadap  

    jawabanmu ?” 

S-09 : “Iya.” 
 

Pada aspek originality, subjek S-09 menjawab butir 2.b menggunakan dua 

cara yang diperoleh dari ide sendiri walaupun pola yang diberikan sama. Hal ini 

menunjukkan bahwa subjek S-09 sudah mampu memunculkan ide sendiri, akan 

tetapi dua desain yang diberikan masih tergolong sama dan belum unik, sehingga 

belum mampu menggunakan cara yang berbeda dalam penyelesaiannya. Pada butir 

2.c subjek S-09 sudah memberikan jawaban yang unik walaupun masih 

menggunakan rumus yang telah diberikan. Secara keseluruhan, subjek S-09 belum 

mampu menggunakan ide sendiri, dan jawaban yang diberikan bukan jawaban yang 

unik sehingga aspek originality belum terpenuhi. Hasil wawancara aspek 

originality ditunjukan dalam kutipan wawancara berikut. 
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P : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan cara kamu sendiri ?” 

S-09 : “Iya yang 2.a, tapi yang 2.b sama 2.c ngikut gambar yang ada di soal.” 
 

Pada aspek elaboration, subjek S-09 cukup memahami setiap langkah yang 

dikerjakan sehingga dapat dikatakan subjek S-09 memahami proses pekerjaannya 

dengan baik. Subjek S-09 juga yakin terdapat langkah yang terlewat dan mampu 

memberikan penjelasan secara rinci agar jawabannya menjadi lebih detail. Hal ini 

menunjukkan bahwa subjek S-09 mampu untuk mengembangkan dan memperinci 

jawaban yang telah diberikannya. Secara keseluruhan, subjek S-09 mampu 

memahami proses penyelesaian dan mampu mengembangkan gagasan serta 

memperinci jawaban yang telah diberikan sehingga aspek elaboration telah 

terpenuhi. Hasil wawancara aspek elaboration ditunjukan dalam kutipan 

wawancara berikut.  

P : “Apakah kamu memahami setiap langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-09 : “Yang 2.a sama 2.b paham, yang 2.c agak bingung.” 

P : “Apakah menurutmu langkah-langkah pekerjaan ini ada yang terlewat ?” 

S-09 : “Ada, yang ini (menunjuk salah satu jawaban) belum ada rumusnya,  

    mungkin harus ditambah biar lengkap.” 

P : “Dalam menyelesaikan soal ini, ketika langah-langkah yang kamu  

    kerjakan masih kurang benar, apakah menurutmu tidak apa-apa ?” 

S-09 : “Iya ngga apa-apa, yang penting udah ngerjain.” 

 

b. Triangulasi 

Setelah didapat hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan hasil 

wawancara, selanjutnya dilakukan triangulasi untuk mengetahui kebenaran dari 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis hasil tes, subjek S-09 telah memenuhi 

aspek fluency dikarenakan jawaban yang diberikan sudah relevan dan tepat. Saat 

dilakukan wawancara, subjek S-09 juga telah memiliki arus pemikiran yang lancar 

dan mampu menjelaskan jawaban yang diperolehnya. Subjek S-09 cukup lancar 

saat menjelaskan bagaimana mencari panjang hipotenusa sehingga berdasarkan 

hasil wawancara, subjek S-09 telah memenuhi aspek fluency. Aspek flexibility pada 

hasil tes dapat ditunjukkan oleh subjek S-09 dalam pekerjaan butir 2.b yaitu dengan 

membuat dua desain sehingga menunjukkan aspek flexibility. Berdasarkan hasil 

wawancara, subjek S-09 pada butir 2.b cukup mampu saat menjelaskan lebih dari 



211 
 

 

 

satu cara penyelesaian. Secara keseluruhan aspek flexibility sudah muncul. Aspek 

elaboration pada hasil tes subjek S-09 sudah ditunjukkan dengan kerincian pada 

hasil pekerjaannya, terutama pada butir 2.a dan 2.b. Berdasarkan hasil wawancara, 

subjek S-09 sudah memahami hasil pekerjaannya, dan mampu dalam menjelaskan 

penyelesaian secara rinci serta melengkapi jawaban yang masih kurang jelas, 

sehingga aspek elaboration telah muncul pada subjek S-09. Aspek originality pada 

hasil tes tidak dapat ditunjukkan oleh subjek S-09 dalam pekerjaan butir 2.b karena 

jawaban yang diberikan memiliki pola yang sama dan masih lazim ditemukan pada 

mayoritas jawaban peserta didik yang lain. Berdasarkan hasil wawancara, subjek 

S-09 hanya mampu memberikan jawaban yang tidak unik sehingga aspek 

originality belum terpenuhi. 

Secara garis besar, pada soal nomor 2 subjek S-09 memenuhi aspek fluency, 

memenuhi aspek flexibility, belum memenuhi aspek originality, dan memenuhi 

aspek elaboration. Atau dapat dikatakan subjek S-09 telah memenuhi tiga indikator 

kemampuan berpikir kreatif matematis yaitu fluency, flexibility dan elaboration. 

Tabel 4.28 Rangkuman Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Subjek S-09 

Indikator Kesimpulan 

Fluency a. Mampu memberikan keseluruhan jawaban secara relevan 

dan tepat. 

b. Memiliki arus pemikiran yang lancar. 

Flexibility a. Mampu memberikan lebih dari satu gagasan. 

b. Mampu memberikan ide penyelesaian yang berbeda 

dengan tepat. 

Elaboration a. Mampu memperinci detail-detail jawaban yang diberikan. 

b. Mampu memperluas gagasan dalam penyelesaiannya. 

Originality a. Belum mampu memunculkan ide dari hasil pemikirannya 

sendiri. 

b. Belum mampu memberikan jawaban yang unik dan tidak 

lazim. 
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4.1.3.2.5 Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Subjek S-10 

Subjek S-10 merupakan subjek yang dipilih berdasarkan kategori Tingkat 

Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis level 4 dengan skor tes sebesar 89. Hasil 

analisis kemampuan berpikir kreatif matematis subjek S-10 adalah sebagai berikut. 

(1) Soal Nomor 1 

Berikut disajikan hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis peserta 

didik untuk soal nomor 1 pada Gambar 4.28. Soal nomor 1 dibagi menjadi menjadi 

2 butir soal yaitu 1.a dan 1.b dengan mengacu pada indikator kemampuan berpikir 

kreatif matematis. Butir soal 1.a mengacu pada indikator fluency, flexibility, dan 

elaboration, sedangkan butir soal 1.b mengacu pada indikator flexibility dan 

originality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28 Hasil Pekerjaan Subjek S-10 Nomor 1 
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Hasil pekerjaan subjek S-10 berdasarkan indikator fluency dapat dilihat pada 

Gambar 4.28. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa subjek S-10 mampu 

memberikan penyelesaian permasalahan butir 1.a terkait luas daerah yang diarsir 

dengan relevan, serta memperoleh hasil jawaban yang tepat. Secara keseluruhan, 

subjek S-10 sudah lancar dalam menyelesaikan permasalahan pada soal nomor 1. 

Jadi dapat dikatakan bahwa subjek S-10 memenuhi aspek fluency. 

Hasil pekerjaan subjek S-10 berdasarkan indikator flexibility terkait butir 1.a 

dapat dilihat bahwa subjek S-10 mampu untuk memberikan lebih dari satu strategi 

penyelesaian dengan proses penyelesaian yang benar. Pada proses penyelesaiannya, 

subjek S-10 menggunakan strategi pertama dengan konsep luas daerah persegi yang 

dikurangi luas daerah segitiga siku-siku dan luas daerah persegi panjang, kemudian 

pada strategi kedua subjek S-10 menggunakan konsep luas daerah persegi panjang 

dijumlahkan dengan luas daerah segitiga siku-siku. Pada butir 1.b subjek S-10 

mampu memberikan dua strategi penyelesaian dengan konsep penyelesaian yang 

tepat, sehingga dapat dikatakan bahwa subjek S-10 sudah memenuhi aspek 

flexibility. 

Hasil pekerjaan subjek S-10 berdasarkan indikator elaboration terkait butir 

1.a dapat dilihat bahwa subjek S-10 mampu untuk menyelesaikan permasalahan 

yang diberikan, dan subjek S-10 sudah memberikan jawaban yang cukup rinci 

walaupun terdapat beberapa bagian yang kurang jelas. Pada butir 1.b, subjek S-10 

sudah mampu untuk memperinci detail-detail sehingga jawaban yang diberikan 

dapat disajikan secara jelas. Secara keseluruhan, subjek S-10 sudah dapat dikatakan 

memenuhi indikator elaboration. 

Hasil pekerjaan subjek S-10 berdasarkan indikator originality terkait butir 1.b 

dapat dilihat bahwa subjek S-10 cukup mampu memberikan jawaban yang unik 

dikarenakan salah satu cara pada butir 1.b cukup jarang dijumpai dari jawaban 

peserta didik lain, sehingga dapat dikatakan mampu memberikan jawaban secara 

unik dari hasil pemikirannya sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa subjek S-10 telah 

memenuhi aspek originality. 
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a. Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara disajikan untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif 

matematis peserta didik secara lebih lanjut. Berikut kutipan hasil wawancara subjek 

S-10 terkait soal nomor 1. 

P : “Coba perhatikan soal nomor 1, apakah kamu memahami maksud  

    pertanyaan nomor 1 ?” 

S-10 : “Paham.” 

P : “Coba jelaskan.” 

S-10 : “Kan yang 1.a itu suruh menghitung luas daerah yang diarsir  

    menggunakan dua cara yang berbeda. Cara yang pertama aku pakai luas  

    persegi habis itu dikurangi luas segitiga siku-siku ini (menunjuk segitiga  

    siku-siku yang tidak diarsir) terus dikali 2. Habis itu menghitung luas  

    persegi panjang dikali dua. Lalu luas persegi dikurang luas segitiga  

    siku-siku dikurangi luas persegi panjang.” 

P : “Lalu soal 1.b paham dengan maksudnya ?” 

S-10 : “Yang 1.b itu buat segitiga siku-siku.” 

P : “Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal 1.b ini ?” 

S-10 : “Saya coba-coba buat alas sama tingginya, terus dihitung luasnya biar  

          nanti ketemu 84 cm2.” 

P : “Bagaimana kamu memperoleh ide penyelesaian soal ini ?”  

S-10 : “Ya ideku sendiri.” 

P : “Ketika menyelesaikan masalah ini, apakah kamu mengalami  

    kesulitan ?” 

S-10 : “Iya yang 1.b. Sulit pas nyari alas sama tingginya itu agak lama nyari  

    yang sesuai.” 

P : “Apakah kamu ragu-ragu dalam mengerjakan soal ini ?” 

S-10 : “Sedikit ragu-ragu, takut jawabannya ada yang salah ngitung.” 

P : “Bagaimana pandangan kamu terhadap soal nomor 1 ?” 

S-10 : “Soalnya dibilang susah engga, dibilang mudah engga. Sedang si soalnya  

    lumayan bisa ngerjain.” 

P : “Apakah kamu lebih percaya bahwa ide-ide temanmu lebih meyakinkan  

    daripada ide-ide dirimu sendiri ?” 

S-10 : “Lebih percaya ide sendiri, ya kalaupun salah pasrah aja.” 

P : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan masalah ini ?  

    Coba jelaskan.” 

S-10 : “Cara yang kedua itu aku hitung luas persegi panjang yang diarsir sama  

    luas segitiga yang diarsir.” 

P : “Apakah kamu mengerjakan ini dengan cara kamu sendiri ?” 

S-10 : “Yang 1.a tinggal pake rumus si, tapi bangun-bangunnya pake ide  
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    sendiri. Terus yang 1.b itu pake cara sendiri.” 

P : “Apakah cara,  konsep, atau prosedur yang digunakan merupakan cara  

    yang kamu kembangkan sendiri ?” 

S-10 : “Yang 1.a itu kan aku pakai bangun-bangun itu, terus tak kembangin  

langkahnya harus menghitung luas persegi dulu baru dikurangin luas  

bangun yang lain.” 

P : “Menurut kamu, apakah ketika mengerjakan soal ini kamu pasrah  

    terhadap keberuntungan ?” 

S-10 : “Ngga terlalu, yakin aja jawabannya benar.” 

P : “Apakah kamu memahami setiap langkah yang kamu kerjakan ini ?” 

S-10 : “Iya paham.” 

P : “Menurut kamu, apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan ada yang  

    terlewati ?” 

S-10 : “Udah lengkap si kayaknya.” 

P : “Dalam menyelesaikan soal ini, ketika langkah-langkah yang kamu  

    kerjakan masih kurang benar, apakah menurutmu tidak apa-apa ?” 

S-10 : “Ngga apa-apa, tapi sebelumnya udah diteliti lagi kayaknya udah benar.” 

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dalam aspek fluency subjek S-10 

memahami maksud dari pertanyaan yang diberikan sehingga dapat memahami 

pengetahuan apa saja yang dibutuhkan. Ketika ditanyakan kembali langkah 

penyelesaiannya, subjek S-10 mampu memberikan penjelasan atas jawaban yang 

telah dikerjakan dengan jawaban yang lengkap dan tepat. Hal ini menunjukkan 

bahwa subjek S-10 memiliki arus pemikiran yang lancar dan jawaban yang 

diberikan telah mengarah pada penyelesaian yang tepat dan relevan. Subjek S-10 

juga mampu menjelaskan butir 1.b secara lancar. Secara keseluruhan, subjek S-10 

telah dapat menyelesaikan permasalahan dengan arus pemikiran yang lancar dan 

gagasan yang diberikan relevan dan tepat sehingga aspek fluency telah terpenuhi. 

Hasil wawancara aspek fluency ditunjukkan dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Coba perhatikan soal nomor 1, apakah kamu memahami maksud  

    pertanyaan nomor 1 ?” 

S-10 : “Paham.” 

P : “Coba jelaskan.” 

S-10 : “Kan yang 1.a itu suruh menghitung luas daerah yang diarsir  

    menggunakan dua cara yang berbeda. Cara yang pertama aku pakai luas  

    persegi habis itu dikurangi luas segitiga siku-siku ini (menunjuk segitiga  

    siku-siku yang tidak diarsir) terus dikali 2. Habis itu menghitung luas  

    persegi panjang dikali dua. Lalu luas persegi dikurang luas segitiga  
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    siku-siku dikurangi luas persegi panjang.”  

P : “Lalu soal 1.b paham dengan maksudnya ?” 

S-10 : “Yang 1.b itu buat segitiga siku-siku.” 

P : “Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal 1.b ini ?” 

S-10 : “Saya coba-coba buat alas sama tingginya, terus dihitung luasnya biar  

          nanti ketemu 84 cm2.” 

P : “Bagaimana kamu memperoleh ide penyelesaian soal ini ?”  

S-10 : “Ya ideku sendiri.” 

P : “Ketika menyelesaikan masalah ini, apakah kamu mengalami  

    kesulitan ?” 

S-10 : “Iya yang 1.b. Sulit pas nyari alas sama tingginya itu agak lama nyari  

    yang sesuai.” 

P : “Apakah kamu ragu-ragu dalam mengerjakan soal ini ?” 

S-10 : “Sedikit ragu-ragu, takut jawabannya ada yang salah ngitung.” 
 

Pada aspek flexibility, subjek S-10 sudah mampu memberikan lebih dari satu 

cara penyelesaian pada butir 1.a. Subjek S-10 tidak merasa kesulitan saat 

memberikan penyelesaian dengan menggunakan dua cara yang berbeda, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa subjek S-10 mampu mengembangkan jawaban dengan 

lebih dari satu cara yang berbeda. Pada butir 1.b, subjek S-10 mampu memberikan 

lebih dari satu cara penyelesaian, dan gagasan yang diberikan merupakan gagasan 

yang berbeda dan tepat. Secara keseluruhan, subjek S-10 sudah menggunakan arah 

pemikiran yang berbeda-beda sehingga aspek flexibility telah terpenuhi. Hasil 

wawancara aspek flexibility ditunjukkan dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Bagaimana pandangan kamu terhadap soal nomor 1 ?” 

S-10 : “Soalnya dibilang susah engga, dibilang mudah engga. Sedang si soalnya  

    lumayan bisa ngerjain.” 

P : “Apakah kamu lebih percaya bahwa ide-ide temanmu lebih meyakinkan  

    daripada ide-ide dirimu sendiri ?” 

S-10 : “Lebih percaya ide sendiri, ya kalaupun salah pasrah aja.” 

P : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan masalah ini ?  

    Coba jelaskan.” 

S-10 : “Cara yang kedua itu aku hitung luas persegi panjang yang diarsir sama  

    luas segitiga yang diarsir.” 
 

Pada aspek originality, subjek S-10 menjawab butir 1.a menggunakan cara 

yang diperoleh dari ide sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa subjek S-10 sudah 



217 
 

 

 

mampu memunculkan ide sendiri dan sudah mampu menggunakan cara yang 

berbeda dalam penyelesaiannya. Pada butir 1.b, subjek S-10 sudah dapat 

mengembangkan gagasan dengan konsep yang benar dan salah satu jawaban yang 

diberikan merupakan jawaban yang unik, sehingga telah memenuhi aspek 

originality. Secara keseluruhan, subjek S-10 mampu menggunakan ide sendiri dan 

jawaban yang diberikan merupakan jawaban yang unik, sehingga aspek originality 

terpenuhi. Hasil wawancara aspek originality ditunjukan dalam kutipan wawancara 

berikut. 

P : “Apakah kamu mengerjakan ini dengan cara kamu sendiri ?”  

S-10 : “Yang 1.a tinggal pake rumus si, tapi bangun-bangunnya pake ide  

    sendiri. Terus yang 1.b itu pake cara sendiri.” 

P : “Apakah cara,  konsep, atau prosedur yang digunakan merupakan cara  

    yang kamu kembangkan sendiri ?” 

S-10 : “Yang 1.a itu kan aku pakai bangun-bangun itu, terus tak kembangin  

langkahnya harus menghitung luas persegi dulu baru dikurangin luas  

bangun yang lain.” 

 

Pada aspek elaboration, subjek S-10 memahami langkah yang dikerjakan 

sehingga dapat dikatakan subjek S-10 telah memahami proses pekerjaannya dengan 

baik. Subjek S-10 juga yakin bahwa jawaban yang diberikan sudah lengkap. Hal ini 

menunjukkan bahwa subjek S-10 memiliki kemampuan dalam memperinci 

jawaban yang dimilikinya. Secara keseluruhan, subjek S-10 memberikan jawaban 

yang sistematis sehingga aspek elaboration terpenuhi. Hasil wawancara aspek 

elaboration ditunjukan dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Menurut kamu, apakah ketika mengerjakan soal ini kamu pasrah  

    terhadap keberuntungan ?” 

S-10 : “Ngga terlalu, yakin aja jawabannya benar.” 

P : “Apakah kamu memahami setiap langkah yang kamu kerjakan ini ?” 

S-10 : “Iya paham.” 

P : “Menurut kamu, apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan ada yang  

    terlewati ?” 

S-10 : “Udah lengkap si kayaknya.” 

P : “Dalam menyelesaikan soal ini, ketika langkah-langkah yang kamu  

    kerjakan masih kurang benar, apakah menurutmu tidak apa-apa ?” 

S-10 : “Ngga apa-apa, tapi sebelumnya udah diteliti lagi kayaknya udah benar.” 
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b. Triangulasi 

Setelah didapat hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan hasil 

wawancara, selanjutnya dilakukan triangulasi untuk mengetahui kebenaran dari 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis hasil tes, subjek S-10 sudah memenuhi 

aspek fluency dikarenakan jawaban yang diberikan sudah tepat dan relevan. Saat 

dilakukan wawancara, subjek S-10 memiliki arus pemikiran yang lancar dan 

mampu menjelaskan kembali jawaban yang diberikannya secara lancar dan tepat, 

sehingga berdasarkan hasil wawancara subjek S-10 sudah memenuhi aspek fluency. 

Aspek flexibility dapat ditunjukkan pada butir 1.a dengan tepat menggunakan lebih 

dari satu penyelesaian. Subjek S-10 juga menjawab butir 1.b dengan lebih dari satu 

strategi dengan benar. Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-10 sudah mampu 

saat menjelaskan lebih dari satu cara penyelesaian, sehingga aspek flexibility sudah 

muncul pada subjek S-10. Aspek elaboration pada hasil tes subjek S-10 sudah 

ditunjukkan dengan kerincian pada hasil pekerjaannya, sehingga jawaban yang 

diberikan dapat disajikan secara lengkap. Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-

10 sudah memahami hasil pekerjaannya dan mampu menjelaskan penyelesaian 

secara rinci, sehingga aspek elaboration sudah muncul pada subjek S-10. Aspek 

originality pada hasil tes dapat ditunjukkan oleh subjek S-10 pada butir 1.b dimana 

salah satu jawabannya merupakan jawaban yang unik karena jarang ditemui pada 

jawaban peserta didik yang lain. Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-10 

menggunakan rumus yang biasa diajarkan dan mengembangkan rumus yang 

diketahui untuk menemukan kombinasi jawaban pada butir 1.b, sehingga aspek 

originality telah terpenuhi. 

Secara garis besar, pada soal nomor 1 subjek S-10 memenuhi aspek fluency, 

memenuhi aspek flexibility, memenuhi aspek originality, dan memenuhi aspek 

elaboration. Atau dapat dikatakan subjek S-10 telah memenuhi seluruh indikator 

kemampuan berpikir kreatif matematis yaitu fluency, flexibility, elaboration dan 

originality. 

(2) Soal Nomor 2 

Berikut disajikan hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis peserta 

didik untuk soal nomor 2 pada Gambar 4.29. Soal nomor 2 dibagi menjadi menjadi 
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3 butir soal yaitu 2.a, 2.b dan 2.c dengan mengacu pada indikator kemampuan 

berpikir kreatif matematis. Butir soal 2.a mengacu pada indikator fluency, butir soal 

2.b mengacu pada indikator flexibility dan originality, sedangkan butir soal 2.c 

mengacu pada indikator fluency, flexibility dan elaboration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.29 Hasil Pekerjaan Subjek S-10 Nomor 2 
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Hasil pekerjaan subjek S-10 berdasarkan indikator fluency dapat dilihat pada 

Gambar 4.29. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa pada butir 2.a subjek S-

10 sudah mampu memberikan penyelesaian permasalahan terkait panjang dari 

hipotenusa suatu segitiga siku-siku dengan jawaban yang relevan tetapi kurang 

tepat. Pada butir 2.c, subjek S-10 sudah memberikan dua jawaban secara relevan 

dan hasil yang diperoleh sudah tepat. Secara keseluruhan, subjek S-10 sudah lancar 

dalam menyelesaikan permasalahan pada soal nomor 2. Oleh karena itu, subjek S-

10 telah memenuhi aspek fluency. 

Hasil pekerjaan subjek S-10 berdasarkan indikator flexibility terkait butir 2.b 

dapat dilihat bahwa subjek S-10 mampu untuk memberikan lebih dari satu desain 

yang berbeda sehingga subjek S-10 mampu mengembangkan ide-ide yang 

diperolehnya. Pada butir 2.c subjek S-10 juga mampu memberikan dua strategi 

penyelesaian dengan penyelesaian tepat. Secara keseluruhan, subjek S-10 sudah 

mampu memberikan lebih dari satu strategi penyelesaian, sehingga dapat dikatakan 

bahwa subjek S-10 memenuhi aspek flexibility. 

Hasil pekerjaan subjek S-10 berdasarkan indikator elaboration terkait butir 

2.c dapat dilihat bahwa subjek S-10 mampu mengembangkan gagasan yang 

dimilikinya. Langkah-langkah dalam penyelesaiannya sudah rinci dan cukup jelas. 

Hal ini dapat dikatakan bahwa subjek S-10 telah memenuhi indikator elaboration. 

Hasil pekerjaan subjek S-10 berdasarkan indikator originality terkait butir 2.b 

dapat dilihat bahwa subjek S-10 mampu untuk merancang desain yang benar-benar 

berbeda dan unik dibandingkan jawaban dari peserta didik yang lain. Sehingga 

dapat dikatakan subjek S-10 belum memenuhi indikator originality. 

a. Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara disajikan untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif 

matematis peserta didik secara lebih lanjut. Berikut kutipan hasil wawancara subjek 

S-10 terkait soal nomor 2. 

P : “Sekarang perhatikan soal nomor 2, apakah kamu memahami maksud  

    pertanyaan nomor 2 ?” 

S-10 : “Lumayan.” 

P : “Coba jelaskan.” 

S-10 : “Yang 2.a kan suruh nyari panjang yang ini (menunjuk panjang AQ)  
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    sama yang ini (menunjuk panjang AI), terus kan lebar setiap anak  

    tangganya kan 40 jadi itu ditambah. Dari situ tingginya kan 30, terus  

    panjang alas sama tingginya pakai teorema Pythagoras, dikuadratin  

    nanti ketemu jawabannya.” 

P : “Kemudian, untuk soal 2.b bagaimana cara kamu menyelesaikannya ?” 

S-10 : “Itu kan tingga digambar aja Pak.” 

P : “Bagaimana kamu memperoleh ide penyelesaian soal ini ?” 

S-10 : “Muncul dari diri sendiri Pak.” 

P : “Ketika menyelesaikan masalah ini, apakah kamu mengalami  

    kesulitan ?” 

S-10 : “Ada, yang 2.c. Bukan sulit si, yang itu ngitungnya ngga cukup  

    waktunya.” 

P : “Apakah kamu lebih percaya bahwa ide-ide temanmu lebih meyakinkan  

    daripada ide-ide dirimu sendiri ?” 

S-10 : “Percaya ini (menunjuk jawaban sendiri), soalnya agak yakin si kalau  

    benar.” 

P : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan masalah 2.b ini ?  

    Coba jelaskan.” 

S-10 : “Yang ini (2.b cara kedua) saya ngarang Pak.” 

P : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan cara kamu sendiri ?” 

S-10 : “Engga semua, yang cara sendiri itu yang 2.a sama 2.b, soalnya 2.c ngga  

    selesai.” 

P : “Menurut kamu, apakah ketika mengerjakan soal ini kamu pasrah  

    terhadap keberuntungan ?” 

S-10 : “Iya pasrah Pak, takut salah si sebenernya.” 

P : “Apakah kamu memahami setiap langkah yang kamu kerjakan ini ?” 

S-10 : “Paham.” 

P : “Menurut kamu, apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan ada yang  

    terlewati ?” 

S-10 : “Ada, yang 2.c itu harusnya lebih lengkap soalnya masih kurang.” 

P : “Dalam menyelesaikan soal ini, ketika langkah-langkah yang kamu  

    kerjakan masih kurang benar, apakah menurutmu tidak apa-apa ?” 

S-10 : “Ya ngga apa-apa.” 

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dalam aspek fluency subjek S-10 

cukup memahami maksud dari pertanyaan nomor 2, sehingga subjek S-10 dapat 

dikatakan telah memahami pengetahuan apa saja yang dibutuhkan. Ketika 

ditanyakan kembali langkah penyelesaiannya, subjek S-10 juga dapat menjelaskan 

langkah-langkah yang dilakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa subjek S-10 
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memiliki arus pemikiran yang lancar dan jawaban yang diberikan telah mengarah 

pada penyelesaian yang relevan. Secara keseluruhan, subjek S-10 mampu 

menyelesaikan permasalahan dengan arus pemikiran yang lancar dan gagasan yang 

diberikan relevan dan cukup tepat sehingga aspek fluency telah terpenuhi. Hasil 

wawancara aspek fluency ditunjukkan dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Sekarang perhatikan soal nomor 2, apakah kamu memahami maksud  

    pertanyaan nomor 2 ?” 

S-10 : “Lumayan.” 

P : “Coba jelaskan.” 

S-10 : “Yang 2.a kan suruh nyari panjang yang ini (menunjuk panjang AQ)  

    sama yang ini (menunjuk panjang AI), terus kan lebar setiap anak  

    tangganya kan 40 jadi itu ditambah. Dari situ tingginya kan 30, terus  

    panjang alas sama tingginya pakai teorema Pythagoras, dikuadratin  

    nanti ketemu jawabannya.” 

P : “Kemudian, untuk soal 2.b bagaimana cara kamu menyelesaikannya ?” 

S-10 : “Itu kan tingga digambar aja Pak.” 

P : “Bagaimana kamu memperoleh ide penyelesaian soal ini ?” 

S-10 : “Muncul dari diri sendiri Pak.” 

P : “Ketika menyelesaikan masalah ini, apakah kamu mengalami  

    kesulitan ?” 

S-10 : “Ada, yang 2.c. Bukan sulit si, yang itu ngitungnya ngga cukup  

    waktunya.” 
 

Pada aspek flexibility, subjek S-10 sudah mampu memberikan lebih dari satu 

cara penyelesaian pada butir 2.b. Pada butir nomor 2.c, subjek S-10 juga dapat 

memberikan lebih dari satu cara penyelesaian dengan proses yang tepat. Subjek S-

10 memperoleh gagasan yang diberikan berasal dari pemikirannya sendiri, 

walaupun ada sedikit kesulitan dalam menghitung. Secara keseluruhan, subjek S-

10 telah memiliki kemampuan dalam menghasilkan ide-ide yang beragam sehingga 

dapat menyelesaikan permasalahan menggunakan arah pemikiran yang berbeda-

beda sehingga aspek flexibility telah terpenuhi. Hasil wawancara aspek flexibility 

ditunjukkan dalam kutipan wawancara berikut. 

P : “Apakah kamu lebih percaya bahwa ide-ide temanmu lebih meyakinkan  

    daripada ide-ide dirimu sendiri ?” 

S-10 : “Percaya ini (menunjuk jawaban sendiri), soalnya agak yakin si kalau  

    benar.” 
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P : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan masalah 2.b ini ?  

    Coba jelaskan.” 

S-10 : “Yang ini (2.b cara kedua) saya ngarang Pak.” 
 

Pada aspek originality, subjek S-10 menjawab butir 2.b menggunakan dua 

cara yang diperoleh dari ide sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa subjek S-10 sudah 

mampu memunculkan ide sendiri, dua desain yang diberikan juga merupakan 

desain yang unik karena berbeda dengan mayoritas jawaban peserta didik yang lain, 

sehingga dapat dikatakan telah mampu menggunakan cara yang berbeda dalam 

penyelesaiannya. Pada butir 2.c subjek S-10 sudah memberikan jawaban yang 

cukup unik walaupun langkah yang diberikan belum sepenuhnya berasal dari ide 

sendiri. Secara keseluruhan, subjek S-10 telah mampu menggunakan ide sendiri, 

dan jawaban yang diberikan merupakan jawaban yang unik sehingga aspek 

originality terpenuhi. Hasil wawancara aspek originality ditunjukan dalam kutipan 

wawancara berikut. 

P : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan cara kamu sendiri ?” 

S-10 : “Engga semua, yang cara sendiri itu yang 2.a sama 2.b, soalnya 2.c ngga  

    selesai.” 

P : “Menurut kamu, apakah ketika mengerjakan soal ini kamu pasrah  

    terhadap keberuntungan ?” 

S-10 : “Iya pasrah Pak, takut salah si sebenernya.” 
 

Pada aspek elaboration, subjek S-10 sudah memahami setiap langkah yang 

dikerjakan sehingga dapat dikatakan subjek S-10 memahami proses pekerjaannya 

dengan baik. Subjek S-10 juga mampu menjawab saat diminta menjelaskan langkah 

yang terlewati dalam jawabannya. Subjek S-10 juga mampu menambah detail dari 

jawaban yang diberikannya. Hal ini menunjukkan bahwa subjek S-10 mampu untuk 

mengembangkan dan memperinci jawaban yang telah diberikannya. Secara 

keseluruhan, subjek S-10 mampu memahami proses penyelesaian dan mampu 

mengembangkan gagasan serta memperinci jawaban yang telah diberikan sehingga 

aspek elaboration telah terpenuhi. Hasil wawancara aspek elaboration ditunjukan 

dalam kutipan wawancara berikut. 
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P : “Apakah kamu memahami setiap langkah yang kamu kerjakan ini ?” 

S-10 : “Paham.” 

P : “Menurut kamu, apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan ada yang  

    terlewati ?” 

S-10 : “Ada, yang 2.c itu harusnya lebih lengkap soalnya masih kurang.” 

P : “Dalam menyelesaikan soal ini, ketika langkah-langkah yang kamu  

    kerjakan masih kurang benar, apakah menurutmu tidak apa-apa ?” 

S-10 : “Ya ngga apa-apa.” 

 

b. Triangulasi 

Setelah didapat hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan hasil 

wawancara, selanjutnya dilakukan triangulasi untuk mengetahui kebenaran dari 

data yang diperoleh. Berdasarkan analisis hasil tes, subjek S-10 telah memenuhi 

aspek fluency dikarenakan jawaban yang diberikan sudah relevan dan cukup tepat. 

Saat dilakukan wawancara, subjek S-10 juga telah memiliki arus pemikiran yang 

lancar dan mampu menjelaskan jawaban yang diperolehnya. Subjek S-10 cukup 

lancar saat menjelaskan bagaimana mencari panjang hipotenusa sehingga 

berdasarkan hasil wawancara, subjek S-10 telah memenuhi aspek fluency. Aspek 

flexibility pada hasil tes dapat ditunjukkan oleh subjek S-10 dalam pekerjaan butir 

2.b yaitu dengan membuat dua desain berbeda, sehingga menunjukkan aspek 

flexibility. Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-10 pada butir 2.b cukup mampu 

saat menjelaskan lebih dari satu cara penyelesaian, dan untuk butir 2.c juga sudah 

dapat menjelaskan lebih dari satu cara penyelesaian, sehingga aspek flexibility telah 

muncul pada butir 2.c, sehingga secara keseluruhan aspek flexibility sudah muncul. 

Aspek elaboration pada hasil tes subjek S-10 sudah ditunjukkan dengan kerincian 

pada hasil pekerjaannya. Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-10 sudah 

memahami hasil pekerjaannya, dan mampu dalam menjelaskan penyelesaian secara 

rinci serta melengkapi gagasan yang dimilikinya, sehingga aspek elaboration telah 

muncul pada subjek S-10. Aspek originality pada hasil tes dapat ditunjukkan oleh 

subjek S-10 dalam pekerjaan butir 2.b yang telah memberikan jawaban unik dan 

tidak lazim. Berdasarkan hasil wawancara, subjek S-10 mampu memberikan satu 

jawaban yang cukup unik sehingga aspek originality telah terpenuhi. 
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Secara garis besar, pada soal nomor 2 subjek S-10 memenuhi aspek fluency, 

memenuhi aspek flexibility, memenuhi aspek originality, dan memenuhi aspek 

elaboration. Atau dapat dikatakan subjek S-10 telah memenuhi seluruh indikator 

kemampuan berpikir kreatif matematis yaitu fluency, flexibility, elaboration dan 

originality. 

Tabel 4.29 Rangkuman Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Subjek S-10 

Indikator Kesimpulan 

Fluency a. Mampu memberikan keseluruhan jawaban secara relevan 

dan tepat. 

b. Memiliki arus pemikiran yang lancar. 

Flexibility a. Mampu memberikan lebih dari satu gagasan. 

b. Mampu memberikan ide penyelesaian yang berbeda 

dengan tepat. 

Elaboration a. Mampu memperinci detail-detail jawaban yang diberikan. 

b. Mampu memperluas gagasan dalam penyelesaiannya. 

Originality a. Mampu memunculkan ide dari hasil pemikirannya sendiri. 

b. Mampu memberikan jawaban yang unik dan tidak lazim. 

 

4.1.3.3 Rangkuman Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Ditinjau dari Locus 

of Control 

Hasil triangulasi pada subjek penelitian berdasarkan Tingkat Kemampuan 

Berpikir Kreatif Matematis (TKBKM) yaitu Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif 

Matematis Level 0, Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Level 1, 

Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Level 2, Tingkat Kemampuan 

Berpikir Kreatif Matematis Level 3, dan Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif 

Matematis Level 4, serta Locus of Control yaitu Locus of Control Internal dan Locus 

of Control Eksternal, dapat dirangkum dalam Tabel 4.30 berikut. 
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Tabel 4.30 Rangkuman Kemampuan Berpikir Kreatif Ditinjau dari Locus of 

Control 

Level TKBKM 
Indikator 

TKBKM 

Locus of Control 

Internal Eksternal 

Level 0 

 

Fluency 

S-01 

- 

S-06 

- 

Flexibility - - 

Originality - - 

Level 1 

 

Fluency 

S-02 

√ 

S-07 

√ 

Flexibility - - 

Originality - - 

Level 2 

 

Fluency 

S-03 

- 

S-08 

- 

Flexibility √ √ 

Originality - - 

Level 3 

 

Fluency 

S-04 

√ 

S-09 

√ 

Flexibility √ √ 

Originality - - 

Level 4 

 

Fluency 

S-05 

√ 

S-10 

√ 

Flexibility √ √ 

Originality √ √ 

 

3.11 Pembahasan 

Pembahasan pada penelitian ini menjabarkan mengenai keefektifan model 

pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming 

terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik, yang terdiri dari 

ketuntasan rata-rata individu, proporsi ketuntasan peserta didik pada model 

pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming, 

perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik  yang 

mendapat pembelajaran model Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan 

Brainstorming dengan rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis peserta 

didik  yang mendapat pembelajaran model Direct Instruction, perbedaan proporsi 
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ketuntasan peserta didik  yang mendapat pembelajaran model Means-Ends Analysis 

menggunakan pendekatan Brainstorming dengan proporsi ketuntasan peserta didik 

yang mendapat pembelajaran model Direct Instruction, serta deskripsi kemampuan 

berpikir kreatif matematis peserta didik ditinjau dari Locus of Control. 

4.2.1 Keefektifan Pembelajaran Means-Ends Analysis Menggunakan 

Pendekatan Brainstorming terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif 

Matematis 

Pada penelitian ini, proses penelitian kuantitatif dilaksanakan pada dua 

kelompok sampel yaitu kelas eksperimen dengan model pembelajaran Means-Ends 

Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming dan kelas kontrol dengan model 

pembelajaran Direct Instruction. Pada kelas yang menggunakan model 

pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming 

dilaksanakan proses pembelajaran sebanyak empat pertemuan. Pada penerapannya, 

model pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan 

Brainstorming memiliki sintaks yaitu, (1) Penyajian masalah secara heuristik, (2) 

Memecah masalah menjadi sederhana, (3) Mengidentifikasi perbedaan, (4) 

Menyusun sub-sub masalah dan strategi penyelesaian masalah, (5) Mengevaluasi 

dan menyimpulkan. 

Pada fase penyajian masalah secara heuristik dalam model Means-Ends 

Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming memiliki tujuan agar peserta 

didik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap suatu masalah dan dapat 

merancang strategi penyelesaian masalah. Tahap brainstorming pada fase ini 

adalah background reading dimana peserta didik dapat membaca sumber-sumber 

referensi sebelum memecahkan masalah. 

Pada fase memecah masalah menjadi sederhana ini memiliki tujuan agar 

peserta didik mampu mengelaborasi masalah atau memperinci masalah sehingga 

dapat diselesaikan secara bagian demi bagian. Fase ini dilakukan dengan 

mengelompokkan peserta didik kemudian dibagikan LKPD agar dapat saling 

berdiskusi dalam kelompoknya. Tahap brainstorming pada fase ini adalah pre-

brainstorming test dimana peserta didik diajak memahami proses penyelesaian 

masalah serta pemberian stimulus dan scaffolding. 
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Pada fase mengidentifikasi perbedaan ini memiliki tujuan agar peserta didik 

dapat mengidentifikasi masalah yang telah dielaborasi sehingga dapat 

menyelesaikan masalah secara lebih mudah dan terstruktur. Tahap brainstorming 

pada fase ini adalah brainstorming activity 1 dimana peserta didik saling 

menyampaikan gagasan yang dimiliki kemudian menyaring gagasan yang sesuai 

dengan pemecahan masalah. 

Pada fase menyusun sub-sub masalah dan strategi penyelesaian masalah ini 

memiliki tujuan agar peserta didik mampu mendapatkan informasi dari hasil diskusi 

salah satu atau beberapa kelompok yang presentasi, sehingga mampu saling 

mencari strategi penyelesaian kelompok mana yang terbaik. Tahap brainstorming 

dalam fase ini adalah brainstorming activity 2 dimana peserta didik saling 

mengkritisi dan menyampaikan gagasan atas hasil diskusi perwakilan kelompok 

yang melakukan presentasi. 

Pada fase mengevaluasi dan menyimpulkan ini bertujuan agar peserta didik 

dapat mengevaluasi hasil diskusinya setelah melihat hasil diskusi kelompok lain, 

sehingga mampu menyimpulkan hasil akhir dari penyelesaian masalah yang telah 

dilaluinya. Tahap brainstroming dalam fase ini adalah post-brainstorming test 

dimana peserta didik diberikan kuis agar mampu menerapkan strategi yang telah 

dilaluinya pada soal yang diberikan. 

Kelima tahapan tersebut dapat membuat peserta didik terlatih dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis. Pembelajaran Means-

Ends Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming juga memanfaatkan media 

seperti LKPD, Bahan Ajar, dan Kuis dengan tujuan agar menunjang kemampuan 

berpikir kreatif matematis. Pendapat ini bersesuaian dengan Lestari, et al. (2014) 

bahwa model pembelajaran Means-Ends Analysis berbantuan LKPD dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Sejalan dengan temuan 

Lestari, et al., temuan pembelajaran menggunakan model Means-Ends Analysis 

juga sesuai dengan pendapat Sakinah (2018) bahwa model pembelajaran Means-

Ends Analysis dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. 

Pada penelitian ini, keefektifan model pembelajaran Means-Ends Analysis 

menggunakan pendekatan Brainstorming terhadap kemampuan berpikir kreatif 
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dilakukan beberapa uji kuantitatif yang pertama uji ketuntasan rata-rata satu sampel 

untuk mengetahui rata-rata ketuntasan individu apakah sudah mencapai KKM yaitu 

67. Berdasarkan hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis yang diikuti 

oleh 32 peserta didik, terdapat 29 peserta didik yang tuntas sedangkan 3 lainnya 

belum tuntas. Pada uji ketuntasan rata-rata satu sampel diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =

6,456 > 1,697 = 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan 

berpikir kreatif pada model pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan 

pendekatan Brainstorming lebih dari 67 atau dapat disebut tuntas secara individu. 

Temuan ini sejalan dengan temuan pada penelitian sebelumnya bahwa 

pembelajaran model Means-Ends Analysis mencapai ketuntasan individu (Lestari, 

2014). 

Uji kedua yang dilakukan yaitu uji proporsi satu sampel untuk mengetahui 

ketuntasan klasikal bahwa 75% peserta didik tuntas KKM. Berdasarkan hasil Tes 

Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis yang diikuti oleh 32 peserta didik, terdapat 

29 peserta didik yang tuntas sedangkan 3 lainnya belum tuntas. Pada uji proporsi 

satu sampel diperoleh 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,04 > 1,64 = 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa proporsi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar di kelas yang 

menerapkan model pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan 

Brainstorming lebih dari 75%, atau dapat disebutkan bahwa tuntas secara klasikal. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Pratiwi, et al. (2016) yang menunjukkan bahwa 

model pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan 

Brainstorming mencapai ketuntasan klasikal dimana 84% peserta didik yaitu 26 

dari 31 peserta didik telah lulus KKM. 

Uji ketiga yang dilakukan yaitu uji kesamaan rata-rata dua sampel untuk 

mengetahui rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik  yang 

mendapat pembelajaran model Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan 

Brainstorming dibandingkan dengan rata-rata kemampuan berpikir kreatif 

matematis peserta didik  yang mendapat pembelajaran model Direct Instruction. 

Pada uji kesamaan rata-rata dua sampel diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 6,072 > 2,000 =

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Hal tersebut menunjukkan bahwa rata- rata kemampuan berpikir kreatif 

matematis peserta didik dengan model pembelajaran Means-Ends Analysis 
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menggunakan pendekatan Brainstorming lebih baik dari rata-rata kemampuan 

berpikir kreatif peserta didik dengan model pembelajaran Direct Instruction. 

Temuan ini bersesuaian dengan temuan Palupi, et al. (2016) bahwa model 

pembelajaran Means-Ends Analysis memiliki rata-rata kemampuan yang lebih baik 

dibandingkan dengan rata-rata kemampuan pada model pembelajaran konvensional 

seperti model Direct Instruction. Temuan ini juga sejalan dengan dengan temuan 

pada penelitian sebelumnya bahwa pembelajaran yang menggunakan pendekatan 

Brainstorming memiliki rata-rata kemampuan berpikir kreatif yang lebih baik 

dibandingkan model konvensional (Al-khatib, 2012). 

Uji keempat yang dilakukan yaitu uji proporsi dua pihak untuk mengetahui 

proporsi ketuntasan peserta didik  yang mendapat pembelajaran model Means-Ends 

Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming dibandingkan dengan proporsi 

ketuntasan peserta didik  yang mendapat pembelajaran model Direct Instruction. 

Pada uji proporsi dua pihak diperoleh 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 3,65 > 1,64 = 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Hal ini 

menunjukkan bahwa proporsi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar 

dengan model pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan 

Brainstorming lebih dari proporsi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar 

dengan model pembelajaran Direct Instruction. 

Berdasarkan analisis hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

diperoleh bahwa, (1) rata-rata kemampuan berpikir kreatif pada model 

pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming lebih 

dari 67 atau dapat disebut tuntas secara individu, (2) proporsi peserta didik yang 

mencapai ketuntasan belajar di kelas yang menerapkan model pembelajaran Means-

Ends Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming lebih dari 75%, atau dapat 

disebutkan bahwa tuntas secara klasikal, (3) rata- rata kemampuan berpikir kreatif 

matematis peserta didik dengan model pembelajaran Means-Ends Analysis 

menggunakan pendekatan Brainstorming lebih baik dari rata-rata kemampuan 

berpikir kreatif peserta didik dengan model pembelajaran Direct Instruction, (4) 

proporsi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar dengan model 

pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming lebih 
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dari proporsi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar dengan model 

pembelajaran Direct Instruction. 

4.2.2 Deskripsi Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Ditinjau dari Locus 

of Control 

Pada bagian ini membahas mengenai kemampuan berpikir kreatif matematis 

peserta didik dari masing-masing kategori locus of control yang terdiri dari locus of 

control internal dan locus of control eksternal. Kemampuan berpikir kreatif yang 

akan dibahas meliputi 4 indikator yaitu fluency, flexibility, elaboration, dan 

originality. 

4.2.2.1 Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Ditinjau dari Locus of Control 

Internal 

Setelah peserta didik diberikan pengalaman belajar melalui model 

pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming 

diperoleh subjek S-01 tidak memenuhi semua indikator kemampuan berpikir kreatif. 

Subjek S-02 hanya memenuhi satu indikator kemampuan berpikir kreatif yaitu 

fluency. Subjek S-03 hanya memenuhi dua indikator kemampuan berpikir kreatif 

yaitu flexibility dan elaboration. Subjek S-04 memenuhi 3 indikator kemampuan 

berpikir kreatif yaitu fluency, flexibility, dan elaboration. Kemudian subjek S-05 

memenuhi seluruh indikator kemampuan berpikir kreatif yaitu fluency, flexibility, 

elaboration, dan originality. 

Subjek S-01 berdasarkan hasil jawaban pada Tes Kemampuan Berpikir 

Kreatif Matematis tidak memenuhi keseluruhan indikator kemampuan berpikir 

kreatif matematis. Pada saat wawancara, subjek S-01 yakin bahwa jawaban yang 

diberikannya sudah benar walaupun masih kurang yakin jika jawaban yang 

diberikannya merupakan jawaban yang terbaik. Subjek S-01 juga cukup yakin 

untuk dapat mengerjakan dengan menggunakan cara yang diperoleh secara mandiri. 

Temuan ini bersesuaian dengan yang diungkapkan oleh Saragih (2011) bahwa 

peserta didik dengan locus of control internal memiliki tingkat percaya diri yang 

tinggi. 

Subjek S-02 berdasarkan hasil jawaban pada Tes Kemampuan Berpikir 

Kreatif Matematis hanya memenuhi satu indikator kemampuan berpikir kreatif 
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matematis yaitu fluency. Pada saat dilakukan wawancara, Subjek S-02 merasa yakin 

bahwa jawaban yang diberikannya sudah benar walaupun kurang yakin bahwa 

dirinya mampu mengerjakan secara mandiri. Berdasarkan hal tersebut, dapat 

diperoleh bahwa Subjek S-02 optimis akan hasil yang diberikan dan memiliki 

karakter berprestasi tinggi karena yakin jawabannya merupakan yang terbaik. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa Subjek S-02 dengan locus 

of control internal memiliki ciri-ciri diantaranya efektif menyelesaikan tugas dan 

memiliki motivasi berprestasi tinggi (Saragih, 2011; Septiani, 2016).  

Subjek S-03 berdasarkan hasil jawaban pada Tes Kemampuan Berpikir 

Kreatif Matematis memenuhi dua indikator kemampuan berpikir kreatif matematis 

yaitu flexibility dan elaboration. Pada saat dilakukan wawancara, Subjek S-03 

cukup yakin dengan jawaban yang diberikan karena memperoleh hasil jawaban 

yang sama, serta sudah yakin bahwa penyelesaian yang diberikan merupakan 

penyelesaian yang terbaik. Subjek S-03 juga yakin bahwa dirinya mampu 

mengerjakan soal yang diberikan menggunakan cara yang diperoleh dari hasil 

pemikiran sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Subjek S-03 memiliki rasa percaya 

diri yang tinggi dan efektif dalam menyelesaikan soal dengan dua strategi yang 

berbeda. Jika ditinjau dari ciri-ciri locus of control internal, temuan ini bersesuaian 

dengan yang diungkapkan oleh Septiani (2016) bahwa seseorang dengan locus of 

control internal merasa percaya pada kemampuan dirinya sendiri. 

Subjek S-04 berdasarkan hasil jawaban pada Tes Kemampuan Berpikir 

Kreatif Matematis memenuhi tiga indikator kemampuan berpikir kreatif matematis 

yaitu fluency, flexibility, dan elaboration. Pada saat dilaksanakan wawancara, 

Subjek S-04 sudah yakin dengan jawaban yang diberikan karena jawaban yang 

diperoleh hasilnya sama. Subjek S-04 juga yakin bahwa dirinya mampu 

mengerjakan soal secara mandiri berdasarkan gagasan yang muncul dari 

pemikirannya. Dikarenakan Subjek S-04 telah memenuhi tiga indikator berpikir 

kreatif matematis, hal ini menyebabkan Subjek S-04 merasa yakin dengan jawaban 

yang diberikannya dikarenakan memperoleh hasil yang sama. Temuan ini 

menunjukkan bahwa Subjek S-04 dengan locus of control internal memiliki 

kepercayaan diri yang tinggi dan sejalan dengan temuan yang mengatakan bahwa 



233 
 

 

 

ciri-ciri locus of control internal adalah memiliki tingkat percaya diri yang tinggi 

(Saragih, 2011). 

Subjek S-05 berdasarkan hasil jawaban pada Tes Kemampuan Berpikir 

Kreatif Matematis telah memenuhi keseluruhan indikator kemampuan berpikir 

kreatif matematis. Pada saat dilakukan wawancara, Subjek S-05 cukup yakin 

dengan jawabannya walaupun terdapat hasil yang berbeda, lalu subjek S-05 juga 

yakin dirinya mampu mengerjakan soal secara mandiri. Temuan pada subjek S-05 

dengan TKBKM level 4 yaitu sangat kreatif menunjukkan kesesuaian dengan 

pendapat Munandar (2009) bahwa salah satu ciri-ciri pribadi kreatif adalah 

memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Apabila ditinjau dari ciri-ciri locus of 

control internal, temuan ini bersesuaian dengan temuan sebelumnya yaitu percaya 

diri, optimis, dan memiliki motivasi berprestasi yang tinggi (Saragih, 2011; 

Achadiyah, 2013; Septiani, 2016). 

Secara keseluruhan, subjek dengan locus of control internal merasa yakin 

bahwa jawaban yang diberikannya sudah benar, serta cukup yakin bahwa dirinya 

mampu mengerjakan soal secara mandiri sesuai dengan hasil pemikirannya. Hal ini 

sesuai dengan yang diungkapkan oleh Septiani (2016) yaitu ciri-ciri pada seseorang 

dengan locus of control internal diantaranya adalah percaya pada kemampuan 

dirinya, efektif dalam menyelesaikan tugas, serta mandiri. Selain itu, karakter 

utama yang muncul pada Subjek S-01 s.d Subjek S-05 adalah percaya diri, 

optimisme, dan kerja keras (Achadiyah, 2013). 

4.2.2.2 Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Ditinjau dari Locus of Control 

Eksternal 

Setelah peserta didik diberikan pengalaman belajar melalui model 

pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming 

diperoleh subjek S-06 tidak memenuhi semua indikator kemampuan berpikir kreatif. 

Subjek S-07 hanya memenuhi satu indikator kemampuan berpikir kreatif yaitu 

fluency. Subjek S-08 hanya memenuhi dua indikator kemampuan berpikir kreatif 

yaitu flexibility dan elaboration. Subjek S-09 memenuhi 3 indikator kemampuan 

berpikir kreatif yaitu fluency, flexibility, dan elaboration. Kemudian subjek S-10 
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memenuhi seluruh indikator kemampuan berpikir kreatif yaitu fluency, flexibility, 

elaboration, dan originality. 

Subjek S-06 berdasarkan hasil jawaban pada Tes Kemampuan Berpikir 

Kreatif Matematis tidak memenuhi keseluruhan indikator kemampuan berpikir 

kreatif matematis. Pada saat wawancara, Subjek S-06 masih ragu-ragu dengan 

beberapa jawaban yang diberikannya karena kurang yakin akan kebenaran 

jawabannya, ia juga kurang mempercayai ide yang telah diperolehnya sendiri. 

Subjek S-06 juga tidak yakin bahwa dirinya mampu menggunakan cara yang 

diperoleh dari hasil pemikirannya sendiri serta pasrah dengan jawaban yang 

dituliskannya. Berdasarkan hal tersebut, dapat diperoleh bahwa Subjek S-06 dengan 

locus of control eksternal kurang yakin terhadap kemampuannya sendiri dan merasa 

pasrah akan keadaan. Temuan ini bersesuaian dengan penelitian sebelumnya 

mengenai ciri-ciri locus of control eksternal yaitu lebih pasrah dan kurang percaya 

diri (Septiani, 2016). 

Subjek S-07 berdasarkan hasil jawaban pada Tes Kemampuan Berpikir 

Kreatif Matematis hanya memenuhi satu indikator kemampuan berpikir kreatif 

matematis yaitu fluency. Pada saat wawancara, Subjek S-07 ragu-ragu terhadap 

jawaban yang diberikan apakah benar atau tidak, serta mengandalkan 

keberuntungan supaya jawaban yang telah dikerjakannya benar. Subjek S-07 juga 

lebih pasrah dan menganggap kesalahan yang dilakukan saat mengerjakan bukan 

hal yang berarti. Temuan ini sejalan dengan ciri-ciri locus of control internal yakni 

lebih pasrah, kurang percaya diri, dan terlalu percaya terhadap nasib (Saragih, 2011; 

Achadiyah, 2013; Septiani, 2016). 

Subjek S-08 berdasarkan hasil jawaban pada Tes Kemampuan Berpikir 

Kreatif Matematis memenuhi dua indikator kemampuan berpikir kreatif matematis 

yaitu flexibility dan elaboration. Pada saat wawancara, Subjek S-08 masih ragu-

ragu dengan jawaban yang diberikannya, serta tidak yakin dengan ide-ide yang 

muncul dari dirinya sendiri. Subjek S-08 juga pasrah ketika mengerjakan soal-soal 

yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa Subjek S-08 memiliki kepercayaan 

diri yang rendah dan cenderung pasrah serta mengandalkan keberuntungan. Hal 

tersebut bersesuaian dengan yang diungkapkan oleh Septiani (2016) bahwa peserta 
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didik dengan locus of control eksternal lebih pasrah dan kurang percaya diri. 

Temuan pada penelitian ini juga sejalan dengan yang diungkapkan oleh Saragih 

(2011) bahwa kecenderungan terhadap keberuntungan menjadi salah satu karakter 

dari seseorang dengan locus of control eksternal. 

Subjek S-09 berdasarkan hasil jawaban pada Tes Kemampuan Berpikir 

Kreatif Matematis memenuhi tiga indikator kemampuan berpikir kreatif matematis 

yaitu fluency, flexibility, dan elaboration. Pada saat wawancara, Subjek S-09 ragu-

ragu dalam mengerjakan soal yang diberikan, serta pasrah dengan jawaban yang 

diberikan. Subjek S-09 juga menganggap kesalahan pada jawabannya bukan 

sesuatu yang berarti. Temuan ini sejalan dengan temuan sebelumnya bahwa ciri-

ciri yang muncul pada locus of control eksternal salah satunya adalah merasa bahwa 

kegagalan bukan sesuatu yang berarti, kurang percaya diri, dan cenderung 

mengandalkan nasib (Saragih, 2011; Achadiyah, 2013; Septiani, 2016). 

Subjek S-10 berdasarkan hasil jawaban pada Tes Kemampuan Berpikir 

Kreatif Matematis telah memenuhi keseluruhan indikator kemampuan berpikir 

kreatif matematis. Pada saat wawancara, Subjek S-10 sedikit ragu-ragu dengan 

jawaban yang diberikan, serta lebih yakin terhadap keberuntungan supaya jawaban 

yang diberikannya benar. Berdasarkan hal tersebut, dapat diperoleh bahwa Subjek 

S-10 merasa kurang yakin dengan jawaban yang diberikannya dan temuan ini 

sejalan dengan temuan pada penelitian sebelumnya (Septiani, 2016). Selain itu 

Subjek S-10 lebih mengandalkan nasib agar jawaban yang diberikan benar, hal ini 

bersesuaian dengan yang diungkapkan oleh Saragih (2011) bahwa seseorang 

dengan locus of control eksternal memiliki masalah akan keberuntungan yang 

terlalu percaya terhadap nasib. 

Secara keseluruhan, subjek dengan locus of control eksternal merasa ragu-

ragu bahwa jawaban yang diberikannya sudah benar, serta mereka juga kurang 

percaya diri bahwa dirinya mampu mengerjakan soal secara mandiri, dan percaya 

akan keberuntungan supaya jawaban yang diberikan benar. Hal ini sesuai dengan 

yang diungkapkan oleh Septiani (2016) yaitu ciri-ciri pada seseorang dengan locus 

of control eksternal diantaranya adalah lebih pasrah, kurang percaya diri, dan 

cenderung mengandalkan orang lain dan keberuntungan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

3.12 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang kemampuan berpikir kreatif matematis 

ditinjau dari Locus of Control pada model pembelajaran Means-Ends Analysis 

menggunakan pendekatan Brainstorming, diperoleh simpulan sebagai berikut. 

(1) Model pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan 

Brainstorming terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis memenuhi 

indikator keefektifan penelitian sebagai berikut. 

(i) Kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik kelas VIII SMP 

Negeri 18 Semarang dengan model pembelajaran Means-Ends Analysis 

menggunakan pendekatan Brainstroming mencapai ketuntasan klasikal. 

(ii) Rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik kelas 

VIII SMP Negeri 18 Semarang dengan model pembelajaran Means-

Ends Analysis menggunakan pendekatan brainstroming lebih baik dari 

rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dengan 

model pembelajaran Direct Instruction. 

(iii) Proporsi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar dengan model 

pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan 

brainstroming lebih dari proporsi peserta didik dengan model 

pembelajaran Direct Instruction. 

(2) Kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dengan locus of control 

internal dan locus of control eksternal, diperoleh simpulan sebagai berikut. 

(i) Kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik pada locus of 

control internal pada peserta didik dengan Tingkat Kemampuan 

Berpikir Kreatif Matematis (TKBKM) level 0 belum memenuhi 

keseluruhan indikator kemampuan berpikir kreatif matematis, pada 

peserta didik dengan TKBKM level 1 sudah memenuhi salah satu 

indikator kemampuan berpikir kreatif yaitu fluency, pada peserta didik 
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dengan TKBKM level 2 sudah memenuhi dua indikator kemampuan 

berpikir kreatif yaitu flexibility dan elaboration, pada peserta didik 

dengan TKBKM level 3 sudah memenuhi tiga indikator kemampuan 

berpikir kreatif yaitu fluency, flexibility, dan elaboration, sedangkan 

pada peserta didik dengan TKBKM level 4 sudah memenuhi 

keseluruhan indikator kemampuan berpikir kreatif yaitu fluency, 

flexibility, elaboration, dan originality. 

(ii) Kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik pada locus of 

control eksternal pada peserta didik dengan Tingkat Kemampuan 

Berpikir Kreatif Matematis (TKBKM) level 0 belum memenuhi 

keseluruhan indikator kemampuan berpikir kreatif matematis, pada 

peserta didik dengan TKBKM level 1 sudah memenuhi salah satu 

indikator kemampuan berpikir kreatif yaitu fluency, pada peserta didik 

dengan TKBKM level 2 sudah memenuhi dua indikator kemampuan 

berpikir kreatif yaitu flexibility dan elaboration, pada peserta didik 

dengan TKBKM level 3 sudah memenuhi tiga indikator kemampuan 

berpikir kreatif yaitu fluency, flexibility, dan elaboration, sedangkan 

pada peserta didik dengan TKBKM level 4 sudah memenuhi 

keseluruhan indikator kemampuan berpikir kreatif yaitu fluency, 

flexibility, elaboration, dan originality.  

 

3.13 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai 

berikut. 

(1) Model pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan 

Brainstorming dapat digunakan sebagai salah satu alternatif model 

pembelajaran, khususnya dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

matematis. 

(2) Guru mata pelajaran Matematika sebaiknya memahami locus of control 

peserta didik agar dapat memberikan penanganan yang tepat dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis. 
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(3) Guru mata pelajaran Matematika sebaiknya memperhatikan beberapa hal 

yang dapat memperkuat kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik. 

a. Pada peserta didik dengan locus of control internal, sebaiknya guru 

memberikan pembelajaran yang mengajak peserta didik aktif. Hal ini 

dilakukan agar peserta didik dengan locus of control internal tidak mudah 

stress karena terlalu fokus memikirkan pemecahan masalah secara 

individu. 

b. Pada peserta didik dengan locus of control eksternal, sebaiknya guru 

memberikan motivasi yang lebih agar peserta didik lebih percaya diri 

terhadap kemampuannya sendiri, serta agar tidak mudah pasrah ketika 

menghadapi hal yang sulit. 

(4) Perlu dikembangkan penelitian yang serupa berikutnya pada subjek dengan 

locus of control yang berbeda pada awal dan akhir pengisian angket agar 

informasi yang diperoleh menjadi semakin lengkap dalam mengetahui 

kemampuan berpikir kreatif matematis ditinjau dari locus of control.  
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Lampiran 1 

DAFTAR KODE PESERTA DIDIK 

SMP NEGERI 18 SEMARANG TAHUN AJARAN 2019/2020 

 

KELAS KONTROL 

(VIII B) 

No. Kode 

1. K-01 

2. K-02 

3. K-03 

4. K-04 

5. K-05 

6. K-06 

7. K-07 

8. K-08 

9. K-09 

10. K-10 

11. K-11 

12. K-12 

13. K-13 

14. K-14 

15. K-15 

16. K-16 

17. K-17 

18. K-18 

19. K-19 

20. K-20 

21. K-21 

22. K-22 

23. K-23 

24. K-24 

25. K-25 

26. K-26 

27. K-27 

28. K-28 

29. K-29 

30. K-30 

31. K-31 

 

 

 

 

KELAS EKSPERIMEN 

(VIII A) 

No. Kode 

1. E-01 

2. E-02 

3. E-03 

4. E-04 

5. E-05 

6. E-06 

7. E-07 

8. E-08 

9. E-09 

10. E-10 

11. E-11 

12. E-12 

13. E-13 

14. E-14 

15. E-15 

16. E-16 

17. E-17 

18. E-18 

19. E-19 

20. E-20 

21. E-21 

22. E-22 

23. E-23 

24. E-24 

25. E-25 

26. E-26 

27. E-27 

28. E-28 

29. E-29 

30. E-30 

31. E-31 

32. E-32 

 

 

 

 

KELAS UJI COBA 

(VIII D) 

No. Kode 

1. U-01 

2. U-02 

3. U-03 

4. U-04 

5. U-05 

6. U-06 

7. U-07 

8. U-08 

9. U-09 

10. U-10 

11. U-11 

12. U-12 

13. U-13 

14. U-14 

15. U-15 

16. U-16 

17. U-17 

18. U-18 

19. U-19 

20. U-20 

21. U-21 

22. U-22 

23. U-23 

24. U-24 

25. U-25 

26. U-26 

27. U-27 

28. U-28 

29. U-29 

30. U-30 

31. U-31 

32. U-32 
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Lampiran 2 

KISI-KISI SOAL 

TES KEMAMPUAN AWAL MATEMATIS 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 18 Semarang 

Kelas  : VIII 

Materi Prasyarat : Segitiga dan Bentuk Akar 

Alokasi Waktu : 40 Menit 

 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Indikator Kemampuan 

Berpikir Kreatif 

Bentuk 

Soal 

Nomor 

Soal 

3.11 Mengaitkan rumus keliling dan 

luas untuk berbagai jenis 

segiempat (persegi, persegi 

panjang, belah ketupat, jajar 

genjang, trapesium, dan layang-

layang) dan segitiga. 

3.11.1 Peserta didik dapat menentukan luas 

bangun yang diarsir pada irisan bangun 

persegi dan segitiga menggunakan 

konsep luas bangun datar. 

Fluency, 

Flexibility,Originality, dan 

Elaboration 

Uraian 2 

4.11 Menyelesaikan masalah 

kontekstual yang berkaitan 

dengan luas dan keliling 

segiempat (persegi, persegi 

panjang, belah ketupat, jajar 

genjang, trapesium, dan layang-

layang) dan segitiga. 

4.11.1 Peserta didik dapat menyelesaikan 

masalah mengenai ukuran sudut pada 

segitiga jika diketahui salah satu ukuran 

sudutnya dan dapat menggambarkan 

segitiga yang diperoleh. 

Fluency dan Flexibility Uraian 1 

4.11.2 Peserta didik dapat menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan ukuran 

sisi bangun datar jika diketahui luasnya. 

Fluency dan Elaboration Uraian 3 

2
4
7
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Lampiran 3 

SOAL TES KEMAMPUAN AWAL MATEMATIS 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 18 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas   : VIII 

Waktu   : 40 Menit 

 

Petunjuk : 

1. Tulis identitas Anda dengan jelas dan lengkap. 

2. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar dan jawablah pada lembar jawab yang 

disediakan. 

3. Gunakan berbaga strategi atau cara penyelesesaian yang kalian ketahui. 

4. Kerjakan dengan jujur dan mandiri. 
 

Perhatikan Soal Berikut ! 

1. Ayah akan membuat kolam berbentuk segitiga namun ukurannya belum ditentukan oleh 

ayah. Jika ukuran salah satu sudut kolam tersebut adalah 30𝑥°, maka tentukan ukuran 

sudut yang lainnya dan gambarkan segitiga tersebut ! (Berikan lebih dari satu cara 

penyelesaian !) 

 

2. Perhatikan gambar berikut ! 
 

ABCD merupakan persegi dengan ukuran sisi 10 𝑐𝑚. 

Jika 𝐵𝐶 = 2𝐵𝐺 dan 𝐵𝐺 = 𝐸𝐹. Hitunglah luas bangun 

yang diarsir ! (Berikan lebih dari satu cara 

penyelesaian !) 

 

 

 

3. Suatu konveksi membeli kain dengan luas 576 𝑚2 seharga Rp8.000,00/𝑚2. Jika dalam 

sehari kain tersebut dapat dibuat karpet sebanyak 4 buah dan mendapat keuntungan sebesar 

10%. Tentukan ukuran sisi dari karpet dan besar keuntungan yang diperoleh ! 

 

*** Selamat Mengerjakan *** 

A 

B C 

D E 

F 

G 
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Lampiran 4 

KUNCI JAWABAN 

TES KEMAMPUAN AWAL MATEMATIS 

 

No. 

Butir 
Uraian Jawaban 

1. Alternatif 1 : 

Misalkan segitiga ABC dimana 𝑚∠𝐴 = 30𝑥° 

Misalkan 𝑥 = 1 

Maka 𝑚∠𝐴 = 30(1)° = 30° 

Kemungkinan segitiga : 

a. Jika segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku di B, maka : 

𝑚∠𝐵 = 90° sehingga diperoleh : 

𝑚∠𝐴 + 𝑚∠𝐵 + 𝑚∠𝐶 = 180° 

⟺ 30° + 90° + 𝑚∠𝐶 = 180° 

⟺ 120° + 𝑚∠𝐶 = 180° 

⟺  𝑚∠𝐶 = 180° − 120° 

⟺  𝑚∠𝐶 = 60° 
Diperoleh sudut-sudut dengan ukuran sebagai berikut : 

𝑚∠𝐴 = 30°, 𝑚∠𝐵 = 90°, 𝑚∠𝐶 = 60° 
Gambar segitiga : 

 

 

 

 

 

 

 
 

b. Jika segitiga yang terbentuk adalah segitiga sama kaki, maka : 

𝑚∠𝐵 = 𝑚∠𝐶 dan ukuran sudutnya adalah : 

𝑚∠𝐴 + 𝑚∠𝐵 + 𝑚∠𝐶 = 180° 

⟺ 30° + 𝑚∠𝐶 + 𝑚∠𝐶 = 180° 

⟺ 30° + 2 𝑚∠𝐶 = 180° 

⟺ 2 𝑚∠𝐶 = 180° − 30° 

⟺ 2 𝑚∠𝐶 = 150° 

⟺ 𝑚∠𝐶 = 75° = 𝑚∠𝐵 
Diperoleh sudut-sudut dengan ukuran sebagai berikut :  

𝑚∠𝐴 = 30°, 𝑚∠𝐵 = 75°, 𝑚∠𝐶 = 75° 
Gambar segitiga :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B A 

C 
60° 

30° 

A 

C B 

30° 

75° 75° 
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Alternatif 2 : 

Misalkan segitiga DEF dimana 𝑚∠𝐷 = 30𝑥° 

Misalkan 𝑥 = 2 

Maka 𝑚∠𝐷 = 30(2)° = 60° 

Kemungkinan segitiga : 

a. Jika segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku di E, maka : 

𝑚∠𝐸 = 90° sehingga diperoleh : 

𝑚∠𝐷 + 𝑚∠𝐸 + 𝑚∠𝐹 = 180° 

⟺ 60° + 90° + 𝑚∠𝐹 = 180° 

⟺ 150° + 𝑚∠𝐹 = 180° 

⟺  𝑚∠𝐹 = 180° − 150° 

⟺  𝑚∠𝐹 = 30° 
Diperoleh sudut-sudut dengan ukuran sebagai berikut : 

𝑚∠𝐷 = 60°, 𝑚∠𝐸 = 90°, 𝑚∠𝐹 = 30° 
Gambar segitiga : 

 

 

 

 

 

 

 
 

b. Jika segitiga yang terbentuk adalah segitiga sama sis, maka : 

𝑚∠𝐷 = 𝑚∠𝐸 = 𝑚∠𝐹 dan ukuran sudutnya adalah : 

𝑚∠𝐷 + 𝑚∠𝐸 + 𝑚∠𝐹 = 180° 

⟺ 60° + 𝑚∠𝐸 + 𝑚∠𝐹 = 180° 

⟺ 60° + 2 𝑚∠𝐸 = 180° 

⟺ 2 𝑚∠𝐸 = 180° − 60° 

⟺ 2 𝑚∠𝐸 = 120° 

⟺ 𝑚∠𝐸 = 60° = 𝑚∠𝐹 
Diperoleh sudut-sudut dengan ukuran sebagai berikut :  

𝑚∠𝐷 = 60°, 𝑚∠𝐸 = 60°, 𝑚∠𝐹 = 60° 
Gambar segitiga :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatif 3 : 

Misalkan segitiga GHI dimana 𝑚∠𝐺 = 30𝑥° 

Misalkan 𝑥 = 3 

Maka 𝑚∠𝐺 = 30(3)° = 90° 

Diperoleh bahwa ∠𝐺 merupakan sudut siku-siku sehingga : 

𝑚∠𝐺 + 𝑚∠𝐻 + 𝑚∠𝐼 = 180° 

E F 

D 
60° 

30° 

A 

C B 

60° 

60° 60° 
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⟺ 90° + 𝑚∠𝐻 + 𝑚∠𝐼 = 180° 

⟺ 𝑚∠𝐻 + 𝑚∠𝐼 = 180° − 90° 

⟺ 𝑚∠𝐻 + 𝑚∠𝐼 = 90° 

Salah satu kemungkinan adalah 𝑚∠𝐻 = 𝑚∠𝐼 

Sehingga 𝑚∠𝐻 + 𝑚∠𝐼 = 90° 

⟺ 2 𝑚∠𝐻 = 90° 

⟺ 𝑚∠𝐻 = 45° = 𝑚∠𝐼 
Diperoleh sudut-sudut dengan ukuran sebagai berikut : 

𝑚∠𝐺 = 90°, 𝑚∠𝐻 = 45°, 𝑚∠𝐼 = 45° 
Gambar segitiga : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Alternatif 1 : 

 

 

Diketahui : 

Panjang sisi persegi, 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ = 𝐶𝐷̅̅ ̅̅ =
𝐷𝐴̅̅ ̅̅ = 10 𝑐𝑚 

Panjang 𝐵𝐺̅̅ ̅̅ =
1

2
𝐵𝐶̅̅ ̅̅ = 5 𝑐𝑚 

Panjang 𝐸𝐹̅̅ ̅̅ = 𝐵𝐺̅̅ ̅̅ = 5 𝑐𝑚 

 

 

 

 

 

Penyelesaian : 

Luas daerah diarsir yaitu, 

= Luas persegi ABCD – Luas ∆𝐴𝐵𝐺 – Luas ∆𝐷𝐶𝐺 – Luas ∆𝐴𝐷𝐹 

= (10 𝑐𝑚 × 10 𝑐𝑚) − (
1

2
× 5 𝑐𝑚 × 10 𝑐𝑚) − (

1

2
× 5 𝑐𝑚 × 10 𝑐𝑚)

− (
1

2
× 10 𝑐𝑚 × 5 𝑐𝑚) 

= 100 𝑐𝑚2 − 25𝑐𝑚2 − 25𝑐𝑚2 − 25𝑐𝑚2 

= 100 𝑐𝑚2 − 75𝑐𝑚2 

= 25𝑐𝑚2 
 

Jadi luas daerah yang diarsir adalah 25𝑐𝑚2 

 

 

 

 

G H 

I 

45° 

45° 

A 

B C 

D E 

F 

G 
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Alternatif 2 : 

 

Diketahui : 

Panjang sisi persegi, 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ = 𝐶𝐷̅̅ ̅̅ = 𝐷𝐴̅̅ ̅̅ =
10 𝑐𝑚 

Panjang 𝐵𝐺̅̅ ̅̅ =
1

2
𝐵𝐶̅̅ ̅̅ = 5 𝑐𝑚 

Panjang 𝐸𝐹̅̅ ̅̅ = 𝐵𝐺̅̅ ̅̅ = 5 𝑐𝑚 

 

 

 

 

 

Penyelesaian : 

Perhatikan daerah yang diperoleh : 

 

Luas daerah diarsir yaitu, 

= Luas ∆𝐴𝐷𝐺 – Luas ∆𝐴𝐷𝐹 

= (
1

2
× 10 𝑐𝑚 × 10 𝑐𝑚)

− (
1

2
× 10 𝑐𝑚 × 5 𝑐𝑚) 

= 50𝑐𝑚2 − 25𝑐𝑚2 

= 25𝑐𝑚2 
 

Jadi luas daerah yang diarsir adalah 25𝑐𝑚2 

Alternatif 3 : 

 

Diketahui : 

Panjang sisi persegi, 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ = 𝐶𝐷̅̅ ̅̅ = 𝐷𝐴̅̅ ̅̅ =
10 𝑐𝑚 

Panjang 𝐵𝐺̅̅ ̅̅ =
1

2
𝐵𝐶̅̅ ̅̅ = 5 𝑐𝑚 

Panjang 𝐸𝐹̅̅ ̅̅ = 𝐵𝐺̅̅ ̅̅ = 5 𝑐𝑚 

 

Penyelesaian : 

Perhatikan daerah yang diperoleh : 

 

 

 

Luas setengah arsiran yaitu, 

= Luas ∆𝐸𝐷𝐺 – Luas ∆𝐸𝐷𝐹 

= (
1

2
× 5 𝑐𝑚 × 10 𝑐𝑚) − (

1

2
× 5 𝑐𝑚 × 5 𝑐𝑚) 

= 25𝑐𝑚2 − 12,5𝑐𝑚2 

= 12,5𝑐𝑚2 
 

Luas arsiran = 2 × 12,5𝑐𝑚2 = 25𝑐𝑚2 
 

Jadi luas daerah yang diarsir adalah 25𝑐𝑚2 

A 

B C 

D E 

F 

G 

A D E 

F 

G 

A 

B C 

D E 

F 

G 
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3. Diketahui : 

Luas kain = 576 𝑚2 

Harga kain tiap 𝑚2 = Rp8.000,00 

Persentase keuntungan = 10% 

 

Ditanya : 

Ukuran sisi karpet dan besar keuntungan ? 

 

Penyelesaian : 

Luas 1 buah karpet = 
576 𝑚2

4
 = 144𝑚2 

Ukuran sisi karpet = √144𝑚2 = 12 𝑚 

Harga kain = 576 𝑚2 × 𝑅𝑝8.000/𝑚2 = 𝑅𝑝4.608.000 

Besar keuntungan = 10% × 𝑅𝑝4.608.000 = 𝑅𝑝460.800 

Jadi ukuran sisi karpet adalah 12 𝑚 dan besar keuntungan yang diperoleh adalah 

𝑅𝑝460.800 
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Lampiran 5 

PEDOMAN PENSKORAN 

TES KEMAMPUAN AWAL MATEMATIS 

 

Aspek 

Kemampuan 

Berpikir Kreatif 

Skor Kriteria Penskoran 

Fluency 

0 Tidak memberikan jawaban. 

1 
Memberikan penyelesaian dengan proses yang kurang benar 

dan jawaban salah. 

2 
Memberikan penyelesaian dengan proses yang benar, tetapi 

jawaban kurang tepat. 

3 

Memberikan penyelesaian dengan relevan dan tepat sesuai 

jawaban yang diminta, tetapi proses penyelesaian kurang 

benar. 

4 
Memberikan penyelesaian dengan relevan dan tepat sesuai 

jawaban yang diminta, serta proses penyelesaian benar. 

Flexibility 

0 Tidak memberikan jawaban. 

1 
Memberikan satu strategi penyelesaian tetapi konsep ide yang 

digunakan kurang sesuai. 

2 
Memberikan satu strategi penyelesaian dengan konsep ide 

yang sesuai. 

3 
Memberikan lebih dari satu strategi penyelesaian tetapi 

konsep ide yang digunakan kurang sesuai. 

4 
Memberikan lebih dari satu strategi penyelesaian dan 

menggunakan konsep ide yang sesuai. 

Elaboration 

0 Tidak memberikan jawaban. 

1 
Memberikan jawaban dengan langkah-langkah penyelesaian 

yang tidak rinci dan tidak jelas. 

2 
Memberikan jawaban dengan langkah-langkah penyelesaian 

yang tidak rinci tetapi cukup jelas. 

3 
Memberikan jawaban dengan langkah-langkah penyelesaian 

yang cukup rinci tetapi kurang jelas. 

4 
Memberikan jawaban dengan langkah-langkah penyelesaian 

yang rinci dan jelas. 

Originality 

0 Tidak memberikan jawaban. 

1 
Memberikan jawaban dengan menggunakan cara yang sama 

dengan yang lain dan penyelesaian masih salah. 

2 
Memberikan jawaban dengan menggunakan cara yang sama 

dengan yang lain dan penyelesaian sudah benar. 

3 
Memberikan jawaban dengan menggunakan cara yang 

berbeda (unik) tetapi penyelesaian masih kurang sempurna. 

4 
Memberikan jawaban dengan menggunakan cara yang 

berbeda (unik) dan dengan penyelesaian yang benar. 
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Lampiran 6 

DAFTAR NILAI TES KEMAMPUAN AWAL MATEMATIS 

KELAS VIII TAHUN AJARAN 2019/2020 

 

KELAS KONTROL (VIII B) 

No. Kode Nilai 

1. K-01 58 

2. K-02 54 

3. K-03 48 

4. K-04 58 

5. K-05 56 

6. K-06 24 

7. K-07 72 

8. K-08 52 

9. K-09 24 

10. K-10 44 

11. K-11 42 

12. K-12 26 

13. K-13 38 

14. K-14 40 

15. K-15 76 

16. K-16 42 

17. K-17 34 

18. K-18 36 

19. K-19 46 

20. K-20 38 

21. K-21 56 

22. K-22 42 

23. K-23 48 

24. K-24 64 

25. K-25 48 

26. K-26 26 

27. K-27 30 

28. K-28 42 

29. K-29 20 

30. K-30 24 

31. K-31 52 

Jumlah 1.360 

Rata-rata 43,87 

Simpangan Baku 14,21 

 

 

 

 

 

KELAS EKSPERIMEN (VIII A) 

No. Kode Nilai 

1. E-01 42 

2. E-02 42 

3. E-03 48 

4. E-04 26 

5. E-05 76 

6. E-06 54 

7. E-07 56 

8. E-08 50 

9. E-09 72 

10. E-10 68 

11. E-11 20 

12. E-12 40 

13. E-13 24 

14. E-14 54 

15. E-15 56 

16. E-16 56 

17. E-17 54 

18. E-18 48 

19. E-19 38 

20. E-20 32 

21. E-21 72 

22. E-22 56 

23. E-23 48 

24. E-24 48 

25. E-25 62 

26. E-26 48 

27. E-27 32 

28. E-28 60 

29. E-29 64 

30. E-30 54 

31. E-31 60 

32. E-32 56 

Jumlah 1.616 

Rata-rata 50,50 

Simpangan Baku 13,84 
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Lampiran 7 

UJI NORMALITAS 

DATA KEMAMPUAN AWAL MATEMATIS KELAS KONTROL 

 

A. Hipotesis Statistik 

𝐻0 ∶ Data kemampuan awal matematis kelas kontrol berasal dari populasi yang   

        berdistribusi normal. 

𝐻1 ∶ Data kemampuan awal matematis kelas kontrol berasal dari populasi yang tidak  

        berdistribusi normal. 

 

B. Taraf Signifikan 

𝛼 = 5% 

 

C. Kriteria Pengujian 

Terima 𝐻0 jika 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

< 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 dimana 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

= 7,8147 

 

D. Langkah Pengujian 

Data Terbesar 76 

Data Terkecil 20 

Rentang 56 

Banyak Kelas 5,921 ≈ 6 

Panjang Kelas 9,333 ≈ 10 

Rata-rata 43,871 

Simpangan Baku 14,207 

 

Kelas Interval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelas f 

20-29 6 

30-39 5 

40-49 10 

50-59 7 

60-69 1 

70-79 2 

Jumlah 31 
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Rumus Uji Chi Kuadrat 

 

𝜒2 = ∑
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)

2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1
 

Tabel Perhitungan 

Batas 

Kelas 
𝑍𝑖 Luas 𝐿𝑖 𝐸𝑖 𝑂𝑖 𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 (𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)

2 𝜒2 

19,5 -1,72 0,4573             

29,5 -1,04 0,3508 0,1065 3,4080 6 2,592 6,718464 1,971380282 

39,5 -0,35 0,1368 0,2140 6,8480 5 -1,848 3,415104 0,498700935 

49,5 0,33 0,1293 0,2661 8,5152 10 1,485 2,204631 0,258905374 

59,5 1,02 0,3461 0,2168 6,9376 7 0,062 0,003894 0,000561255 

69,5 1,70 0,4554 0,1093 3,4976 1 -2,498 6,238006 1,783510339 

79,5 2,39 0,4916 0,0362 1,1584 2 0,842 0,708291 0,611438674 

∑ 𝜒2 5,124496860 

 

E. Kesimpulan 

Karena 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

= 5,124 < 7,8147 = 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 sehingga 𝐻0 diterima. 

Jadi data kemampuan awal matematis kelas kontrol berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 
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Lampiran 8 

UJI NORMALITAS 

DATA KEMAMPUAN AWAL MATEMATIS KELAS EKSPERIMEN 

 

A. Hipotesis Statistik 

𝐻0 ∶ Data kemampuan awal matematis kelas eksperimen berasal dari populasi yang   

        berdistribusi normal. 

𝐻1 ∶ Data kemampuan awal matematis kelas eksperimen berasal dari populasi yang  

     tidak berdistribusi normal. 

 

B. Taraf Signifikan 

𝛼 = 5% 

 

C. Kriteria Pengujian 

Terima 𝐻0 jika 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

< 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 dimana 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

= 7,8147 

 

D. Langkah Pengujian 

Data Terbesar 76 

Data Terkecil 20 

Rentang 56 

Banyak Kelas 5,966 ≈ 6 

Panjang Kelas 9,333 ≈ 10 

Rata-rata 50,5 

Simpangan Baku 13,838 

 

Kelas Interval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelas f 

20-29 3 

30-39 3 

40-49 8 

50-59 10 

60-69 5 

70-79 3 

Jumlah 32 
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Rumus Uji Chi Kuadrat 

 

𝜒2 = ∑
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)

2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1
 

 

Tabel Perhitungan 

Batas 

Kelas 
𝑍𝑖 Luas 𝐿𝑖 𝐸𝑖 𝑂𝑖 𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 (𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)

2 𝜒2 

19,5 -2,24 0,4875             

29,5 -1,52 0,4357 0,0518 1,6576 3 1,342 1,802038 1,087136680 

39,5 -0,79 0,2852 0,1505 4,816 3 -1,816 3,297856 0,684770764 

49,5 -0,07 0,0279 0,2573 8,2336 8 -0,234 0,054569 0,006627594 

59,5 0,65 0,2422 0,2701 8,6432 10 1,357 1,840906 0,212988967 

69,5 1,37 0,4147 0,1725 5,52 5 -0,520 0,270400 0,048985507 

79,5 2,10 0,4821 0,0674 2,1568 3 0,843 0,710986 0,329648665 

∑ 𝜒2 2,370158180 

 

E. Kesimpulan 

Karena 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

= 2,37 < 7,8147 = 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 sehingga 𝐻0 diterima. 

Jadi data kemampuan awal matematika kelas eksperimen berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 
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Lampiran 9 

UJI HOMOGENITAS 

DATA KEMAMPUAN AWAL MATEMATIS 

 

A. Hipotesis Statistik 

𝐻0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2, artinya data kelas eksperimen dan kelas kontrol homogen 

𝐻1 : 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2, artinya data kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak homogen 

 

B. Taraf Signifikan 

𝛼 = 5% 

 

C. Kriteria Pengujian 

Tolak 𝐻0 jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dimana 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,828  

 

D. Langkah Pengujian 

𝑿 𝒀 𝑿𝟐 𝒀𝟐 

42 58 1.764 3.364 

42 54 1.764 2.916 

48 48 2.304 2.304 

26 58 676 3.364 

76 56 5.776 3.136 

54 24 2.916 576 

56 72 3.136 5.184 

50 52 2.500 2.704 

72 24 5.184 576 

68 44 4.624 1.936 

20 42 400 1.764 

40 26 1.600 676 

24 38 576 1.444 

54 40 2.916 1.600 

56 76 3.136 5.776 

56 42 3.136 1.764 

54 34 2.916 1.156 

48 36 2.304 1.296 

38 46 1.444 2.116 

32 38 1.024 1.444 

72 56 5.184 3.136 

56 42 3.136 1.764 

48 48 2.304 2.304 

48 64 2.304 4.096 
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Rumus Uji Fisher 

𝑆𝑋
2 = √

𝑛 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2

𝑛(𝑛−1)
 ; 𝑆𝑌

2 = √
𝑛 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2

𝑛(𝑛−1)
 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑆𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑆𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Tabel Perhitungan 

𝑆𝑋
2
 13.8378 

𝑆𝑌
2
 15,9839 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 1,15509 

 

E. Kesimpulan 

Karena 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,155 < 1,828 = 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 diterima. 

Jadi data kelas eksperimen dan kelas kontrol homogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 48 3.844 2.304 

48 26 2.304 676 

32 30 1.024 900 

60 42 3.600 1.764 

64 20 4.096 400 

54 24 2.916 576 

60 52 3.600 2.704 

56  3.136  

∑=1.616 ∑=1.360 ∑=87.544 ∑=65.720 
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Lampiran 10 

UJI KESAMAAN RATA-RATA 

DATA KEMAMPUAN AWAL MATEMATIS 

 

A. Hipotesis Statistik 

𝐻0  : 𝜇1 = 𝜇2 , artinya rata- rata kemampuan awal matematis kelas eksperimen sama 

dengan rata-rata kemampuan awal matematis kelas kontrol. 

𝐻1 : 𝜇1 ≠ 𝜇2,  artinya rata- rata kemampuan awal matematis kelas eksperimen tidak 

sama dengan rata-rata kemampuan awal matematis kelas kontrol. 

 

B. Taraf Signifikan 

𝛼 = 5% 

 

C. Kriteria Pengujian 

Terima 𝐻0 jika −𝑡
1−

1

2
𝛼

< 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡
1−

1

2
𝛼

 dimana 𝑡
1−

1

2
𝛼

= 2,000 

 

D. Langkah Pengujian 

 Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Rata-rata 50,50 43,87 

Varians 191,484 201,849 

Simpangan Baku 13,837 14,207 

 

Rumus Uji Kesamaan Rata-rata Dua Pihak 

 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑥1̅̅̅ − 𝑥2̅̅ ̅

𝑠√
1

𝑛1
+

1
𝑛2

 

𝑠2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

 

Tabel Perhitungan 

𝑠2 196,67 

𝑠 14,02 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 1,89 
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E. Kesimpulan 

Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,89  dan memenuhi −𝑡
1−

1

2
𝛼

= 2,000 < 1,89 < 2,000 = 𝑡
1−

1

2
𝛼

 maka 

𝐻0 diterima. 

Jadi rata- rata kemampuan awal matematika kelas eksperimen sama dengan rata-rata 

kemampuan awal matematika kelas kontrol. 
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Lampiran 11 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 18 Semarang 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Materi  : Teorema Pythagoras 

Alokasi Waktu : 80 Menit 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Indikator Kemampuan 

Berpikir Kreatif 
Bentuk Soal Nomor Soal 

3.6   Menjelaskan dan 

membuktikan teorema 

Pythagoras dan tripel 

Pythagoras 

3.6.1    Peserta didik dapat menentukan 

panjang hipotenusa suatu segitiga 

siku-siku jika diketahui suatu gambar 

bangun datar gabungan. 

Elaboration Uraian 1a 

3.6.2    Peserta didik dapat menentukan luas 

bangun yang diarsir jika diketahui 

suatu gambar bangun datar gabungan. 

Fluency Uraian 1b 

3.6.3    Peserta didik dapat merancang paling 

sedikit dua daerah segitiga yang 

memiliki luas yang sama dengan 

gambar bangun datar gabungan yang 

diberikan, serta menentukan panjang 

dari hipotenusanya. 

Flexibility dan Originality Uraian 1c 

4.6.1    Peserta didik dapat menentukan 

panjang hipotenusa dari suatu 
Elaboration dan Originality Uraian 2a 

2
6
4
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4.6   Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

teorema Pythagoras dan 

tripel Pythagoras 

permasalahan mengenai permukaan 

tangga yang disajikan.. 

4.6.2    Peserta didik dapat merancang dua 

sketsa yang berbeda dari sketsa 

permukaan tangga yang telah 

diberikan.  

Fluency, Flexibility, dan 

Originality 
Uraian 2b 

4.6.3    Peserta didik dapat menyelesaikan 

permasalahan berkaitan dengan luas 

permukaan tangga jika diketahui 

harga cat dan wallpaper. 

Fluency dan Elaboration Uraian 2c 

4.6.4    Peserta didik dapat menentukan jenis 

segitiga berdasarkan panjang sisi-

sisinya menggunakan teorema 

Pythagoras. 

Elaboration dan Originality Uraian 3a 

4.6.5    Peserta didik dapat menyelesaikan 

maslaah yang berkaitan dengan tripel 

Pythagoras jika diketahui salah satu 

panjang sisi terpendeknya dengan 

menggunakan minimal dua cara. 

Flexibility dan Elaboration Uraian 3b 

2
6

5
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3 𝑐𝑚 C D 3 𝑐𝑚 

8 𝑐𝑚 

𝑥 

A B 

12 𝑐𝑚 

3 cm 3 cm 

8 cm 

12 cm 

Lampiran 12 

SOAL UJI COBA 

TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 18 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Waktu   : 80 Menit 

 

Petunjuk : 

5. Tulis identitas Anda dengan jelas dan lengkap. 

6. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar dan jawablah pada lembar jawab yang 

disediakan. 

7. Gunakan berbagai strategi atau cara penyelesaian yang kalian ketahui. 

8. Kerjakan dengan jujur dan mandiri. 

 

Perhatikan Soal Berikut ! 

1. Perhatikan gambar bangun di bawah ini ! 

 

a. Tentukan nilai dari x ! 

b. Hitunglah luas bangun yang diarsir dengan 

menggunakan dua cara yang berbeda ! 

c. Rancanglah paling sedikit dua daerah 

segitiga yang memiliki luas sama dengan 

daerah yang diarsir, kemudian hitunglah 

panjang dari hipotenusanya ! 

 

 

 

2. Seorang tukang bangunan membuat sketsa 

permukaan samping tangga seperti gambar 

di samping. Diketahui lebar tiap anak tangga 

adalah 40 cm dan tinggi permukaan tangga 

adalah 30 cm  lebih tinggi dari permukaan 

sebelumnya. Permukaan dari tangga tersebut 

akan didesain seperti gambar di samping, 

berupa cat abu-abu dan dikreasikan dengan 

wallpaper. 

 A B C D E F G H I 

Q 

P 

O 

N 

M 

L 

K 

J 
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a. Tentukan panjang dari IQ ! 

b. Buatlah dua desain yang berbeda dari desain sebelumnya menggunakan cat abu-abu, 

wallpaper, maupun kombinasi dari keduanya ! 

c. Dari sketsa yang telah dibuat tentukan luas permukaan samping tangga, kemudian 

tentukan biaya yang dibutuhkan oleh tukang bangunan tersebut jika cat abu-abu 

membutuhkan biaya Rp5.000/m2 dan wallpaper membutuhkan biaya Rp15.000/m2 ! 

 

3. Dua buah kapal yaitu Kapal Titanic dan Kapal Van der Wijk berlayar dari pelabuhan yang 

sama di titik A. Kemudian kapal Titanic berlayar menuju suatu pelabuhan di titik B, 

sedangkan kapal Van der Wijk berlayar menuju pelabuhan lain di titik C. Setelah berhenti 

berlayar, dari rute perjalanan kedua kapal tersebut digambarlah sketsa seperti pada gambar 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tentukan apakah rute kedua kapal tersebut membentuk segitiga siku-siku ! Jelaskan 

alasanmu ! 

b. Jika diketahui jarak dari kapal Titanic dan kapal Van der Wijk  setelah berhenti 

berlayar adalah 9 mil dan lintasan kedua kapal tersebut membentuk segitiga siku-siku. 

Gunakan dua cara untuk menentukan jarak yang ditempuh oleh masing-masing 

kapal ! 

 

 

 

*** Selamat Mengerjakan *** 

 

= 

= 

A 

B 

C 

12 mil 

9 mil 3 mil 
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3 𝑐𝑚 C D 3 𝑐𝑚 

8 𝑐𝑚 

𝑥 

A B 

12 𝑐𝑚 

E 

F 

G H 

3 𝑐𝑚 C D 3 𝑐𝑚 

8 𝑐𝑚 

A B 

12 𝑐𝑚 
I 

II III 

Lampiran 13 

KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA 

TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

No 

Soal  
Uraian Jawaban 

1.a Perhatikan persegi panjang BFEC ! 

EG = 8 𝑐𝑚 

AD = EF = 12 𝑐𝑚 

FG = EF – EG = 12 𝑐𝑚 − 8 𝑐𝑚 = 4 𝑐𝑚 

EC = GH = 3 𝑐𝑚 

 

Perhatikan segitiga siku-siku FGH !  

𝑥 = √𝐺𝐻2 + 𝐹𝐺2 

    = √32 + 42 

    = √9 + 16 

    = √25 

    = 5 𝑐𝑚 
 

Jadi nilai dari 𝑥 adalah 5 𝑐𝑚 

1.b Alternatif Jawaban 1 

 

Luas Bangun I 

Lebar persegi panjang, 

= 12 𝑐𝑚 − 3 𝑐𝑚 − 3 𝑐𝑚 

= 6 𝑐𝑚 
Maka, 

𝐿 = 12 𝑐𝑚 × 6 𝑐𝑚 

    = 72 𝑐𝑚2 
 

Luas Bangun II 

Panjang sisi alas = 3 𝑐𝑚 

Panjang sisi tegak = 12 𝑐𝑚 −
8 𝑐𝑚 = 4 𝑐𝑚 
 

Maka, 

𝐿 =
1

2
(3 𝑐𝑚 × 4 𝑐𝑚) 

    =
1

2
(12 𝑐𝑚2) 

    = 6 𝑐𝑚2 
 

Luas Bangun III 

Bangun III konguen dengan Bangun II, sehingga : 

𝐿 = 6 𝑐𝑚2 
 

Luas Daerah yang Diarsir 

L = Luas Bangun I + Luas Bangun II + Luas Bangun III 
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3 𝑐𝑚 C D 3 𝑐𝑚 

8 𝑐𝑚 

A B 

12 𝑐𝑚 

I 

II 

3 𝑐𝑚 C D 3 𝑐𝑚 

8 𝑐𝑚 

A B 

12 𝑐𝑚 I II 

III IV 

    = 72 𝑐𝑚2 + 6 𝑐𝑚2 + 6 𝑐𝑚2 

    = 84 𝑐𝑚2 
 

Jadi luas daerah yang diarsir adalah 84 𝑐𝑚2 

 

Alternatif Jawaban 2 

 

Luas Bangun I 

Lebar persegi panjang, 

= 12 𝑐𝑚 − 3 𝑐𝑚 − 3 𝑐𝑚 

= 6 𝑐𝑚 
Maka, 

𝐿 = 8 𝑐𝑚 × 6 𝑐𝑚 

    = 48 𝑐𝑚2 
 

Luas Bangun II 

Panjang sisi alas = 12 𝑐𝑚 

Panjang sisi atas = 6 𝑐𝑚 

Tinggi = 12 𝑐𝑚 − 8 𝑐𝑚 = 4 𝑐𝑚 

Maka, 

 

𝐿 =
(12 𝑐𝑚 + 6 𝑐𝑚) × 4 𝑐𝑚

2
 

    =
18 𝑐𝑚 × 4 𝑐𝑚

2
 

    =
72 𝑐𝑚2

2
 

      = 36 𝑐𝑚2 
 

Luas Daerah yang Diarsir 

L = Luas Bangun I + Luas Bangun II  

    = 48 𝑐𝑚2 + 36 𝑐𝑚2 

    = 84 𝑐𝑚2 
 

Jadi luas daerah yang diarsir adalah 84 𝑐𝑚2 

 

Alternatif Jawaban 3 
 

Luas Persegi 

𝐿 = 12 𝑐𝑚 × 12 𝑐𝑚 

    = 144 𝑐𝑚2 
 

Luas Bangun I 

𝐿 = 8 𝑐𝑚 × 3 𝑐𝑚 

    = 24 𝑐𝑚2 
 

Luas Bangun II 

Bangun II konguen dengan Bangun I, 

sehingga : 
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𝐿 = 24 𝑐𝑚2 
 

Luas Bangun III 

Panjang sisi alas = 3 𝑐𝑚 

Panjang sisi tegak = 12 𝑐𝑚 − 8 𝑐𝑚 = 4 𝑐𝑚 

Maka, 

𝐿 =
1

2
(3 𝑐𝑚 × 4 𝑐𝑚) 

    =
1

2
(12 𝑐𝑚2) 

    = 6 𝑐𝑚2 
 

Luas Bangun IV 

Bangun IV konguen dengan Bangun III, sehingga : 

𝐿 = 6 𝑐𝑚2 
 

Luas Bangun yang Diarsir 

L = Luas Persegi – (Luas Bangun I + Luas Bangun II + Luas Bangun III + Luas 

Bangun IV) 

    = 144 𝑐𝑚2 − (24 𝑐𝑚2 + 24 𝑐𝑚2 + 6 𝑐𝑚2 + 6 𝑐𝑚2) 

    = 144 𝑐𝑚2 − 60 𝑐𝑚2 

    = 84 𝑐𝑚2 
 

Jadi luas daerah yang diarsir adalah 84 𝑐𝑚2 

 

1.c Alternatif Jawaban 1 

 

𝐿 =
1

2
(8 𝑐𝑚 × 21 𝑐𝑚) 

    =
1

2
(168 𝑐𝑚2) 

    = 84 𝑐𝑚2 
 

Panjang hipotenusa, 

𝑥 = √82 + 212 

    = √64 + 441 

    = √505 𝑐𝑚 
 

 

Alternatif Jawaban 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 𝑐𝑚 

21 𝑐𝑚 

7 𝑐𝑚 

24 𝑐𝑚 
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𝐿 =
1

2
(7 𝑐𝑚 × 24 𝑐𝑚) 

    =
1

2
(168 𝑐𝑚2) 

    = 84 𝑐𝑚2 
 

Panjang hipotenusa, 

𝑥 = √72 + 242 

    = √49 + 576 

    = √625 

    = 25 𝑐𝑚 

2.a Diketahui : 

HI =  40 cm 

HJ = 30 cm 

 

Mencari panjang IJ : 

𝐼𝐽 = √𝐻𝐼2 + 𝐻𝐽2 

     = √402 + 302 

     = √1600 + 900 

     = √2500 

     = 50 cm 

 

Alternatif Jawaban 1 

Diketahui : 

IJ = 50 cm 

Maka, 

IQ = 8 × 50 cm 

      = 400 cm 

 

Alternatif Jawaban 2 

HI = 40 cm 

HJ = 30 cm 

Maka, 

AI = 8 × 40 cm 

     = 320 cm 

AQ = 8 × 30 cm 

       = 240 cm 

Mencari panjang IQ : 

𝐼𝑄 = √𝐴𝐼2 + 𝐴𝑄2 

     = √3202 + 2402 

     = √102.400 + 57.600 

     = √160.000 

     = 400 cm 
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2.b Alternatif Jawaban 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatif Jawaban 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatif Jawaban 3 

2.c Alternatif Jawaban 1 

Diketahui : 

Harga cat = Rp5.000/m2 

Harga wallpaper = Rp15.000/m2 

 

Perhatikan segitiga HIJ 

𝐿 =
1

2
× 40 × 30 

    = 600 𝑐𝑚2 
Perhatikan segitiga AIQ 
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𝐿 =
1

2
× 320 × 240 

    = 38.400 𝑐𝑚2 
 

Luas permukaan samping tangga : 

𝐿 = Luas segitiga AIQ − 8 × Luas segitiga HIJ 

    = 38.400 − (8 × 600) 

    = 33.600 𝑐𝑚2 
 

Luas daerah cat : 

𝐿 = (40 × 30) + (40 × 90) + (40 × 150) + (40 × 210) 

    = 1200 + 3600 + 6000 + 8400 

    = 19.200 𝑐𝑚2 

    = 1,92 𝑚2 

Biaya cat = 5.000 × 1,92 = Rp9.600 

 

Luas daerah wallpaper : 

𝐿 = (40 × 60) + (40 × 120) + (40 × 180) 

    = 2400 + 4800 + 7200 

    = 14.400 𝑐𝑚2 

    = 1,44 𝑚2 

Biaya wallpaper = 15.000 × 1,44 = Rp21.600 

 

Total Biaya = Rp9.600 + Rp21.600 = Rp31.200 

 

Alternatif Jawaban 2 

Diketahui : 

Harga cat = Rp5.000/m2 

 

Perhatikan segitiga HIJ 

𝐿 =
1

2
× 40 × 30 

    = 600 𝑐𝑚2 
Perhatikan segitiga AIQ 

𝐿 =
1

2
× 320 × 240 

    = 38.400 𝑐𝑚2 
 

Luas permukaan samping tangga : 

𝐿 = Luas segitiga AIQ − 8 × Luas segitiga HIJ 

    = 38.400 − (8 × 600) 

    = 33.600 𝑐𝑚2 
 

Luas daerah cat : 

𝐿 = (40 × 30) + (40 × 60) + (40 × 90) + (40 × 120) + (40 × 150)
+ (40 × 180) 

         +(40 × 210) 

    = 1200 + 2400 + 3600 + 4800 + 6000 + 7200 + 8400 

    = 33.600 𝑐𝑚2 

    = 3,36 𝑚2 
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Biaya cat = 5.000 × 3,36 = Rp16.800 

 

Alternatif Jawaban 3 

Diketahui : 

Harga cat = Rp5.000/m2 

 

Perhatikan segitiga HIJ 

𝐿 =
1

2
× 40 × 30 

    = 600 𝑐𝑚2 
Perhatikan segitiga AIQ 

𝐿 =
1

2
× 320 × 240 

    = 38.400 𝑐𝑚2 
 

Luas permukaan samping tangga : 

𝐿 = Luas segitiga AIQ − 8 × Luas segitiga HIJ 

    = 38.400 − (8 × 600) 

    = 33.600 𝑐𝑚2 
 

Luas daerah cat : 

𝐿 = (40 × 30) + (40 × 60) + (40 × 90) + (40 × 120) + (40 × 150)
+ (40 × 180) 

         +(40 × 210) 

    = 1200 + 2400 + 3600 + 4800 + 6000 + 7200 + 8400 

    = 33.600 𝑐𝑚2 

    = 3,36 𝑚2 

Biaya cat = 15.000 × 3,36 = Rp50.400 

 

3.a Diketahui : 
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Perhatikan Bangun I 

 

Diketahui : 

𝑋𝐶 = 3 𝑚𝑖𝑙 

𝑋𝐵 =
1

2
Panjang Persegi = 

1

2
× 12 𝑚𝑖𝑙 = 6 𝑚𝑖𝑙 

𝐵𝐶 = √𝑋𝐵2 + 𝑋𝐶2 

       = √32 + 62 

       = √9 + 36 

       = √45 𝑚𝑖𝑙 
 

 

 
 

Perhatikan Bangun II 

 

Diketahui : 

𝐴𝑌 = 12 𝑚𝑖𝑙 

𝑌𝐵 =
1

2
Panjang Persegi = 

1

2
× 12 𝑚𝑖𝑙

= 6 𝑚𝑖𝑙 

𝐴𝐵 = √𝑌𝐵2 + 𝐴𝑌2 

       = √62 + 122 

       = √36 + 144 

       = √180 𝑚𝑖𝑙 
 

Perhatikan Bangun III 

 

Diketahui : 

𝐴𝑍 = 12 𝑚𝑖𝑙 
𝐶𝑍 = 12 𝑚𝑖𝑙 − 3 𝑚𝑖𝑙 = 9 𝑚𝑖𝑙 

𝐴𝐶 = √𝐴𝑍2 + 𝐶𝑍2 

       = √122 + 92 

       = √144 + 81 

       = √225 𝑚𝑖𝑙 
 

 

 

 
 

Perhatikan Segitiga ABC, diperoleh : 

𝐴𝐵 = √180 𝑚𝑖𝑙, 𝐵𝐶 = √45 𝑚𝑖𝑙, dan 𝐴𝐶 = √225 𝑚𝑖𝑙 
𝐴𝐵2 + 𝐵𝐶2 = 180 + 45 = 225 

𝐴𝐶2 = 225 

Berlaku : 𝐴𝐶2 = 𝐴𝐵2 + 𝐵𝐶2 

Jadi segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku di B. 
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3.b Alternatif Jawaban 1 

Diketahui : 

Jarak kedua kapal = 9 𝑚𝑖𝑙 
Maka, bilangan terkecil dari tripel Pythagoras = 9 

 

Salah satu tripel Pythagoras dasar adalah = 3, 4, 5 

Dari tripel Pythagoras tersebut, diperoleh bahwa : 

Kelipatan bilangan terkecil = 
9

3
= 3 

Diperoleh 2 bilangan yang lain : 

1. 4 × 3 = 12 

2. 5 × 3 = 15 
 

Jadi, 

Jarak tempuh kapal Titanic = 12 𝑚𝑖𝑙 
Jarak tempuh kapal Van der Wijk = 15 𝑚𝑖𝑙 
 

Alternatif Jawaban 2 

Diketahui : 

Jarak kedua kapal = 9 𝑚𝑖𝑙 
Maka, bilangan terkecil dari tripel Pythagoras = 9 

Berdasarkan rumus : 

𝑀 =
𝑆2 − 1

2
 

Dimana : 

S : Panjang sisi terpendek segitiga siku-siku 

M : Panjang sisi tegak lainnya 

 

Jadi, S = 9 

Maka, M = 
92−1

2
 = 

81−1

2
 = 

80

2
 = 40 

Sehingga dalam segitiga siku-siku diperoleh : 

 

𝑥 = √402 + 92 

    = √1600 + 81 

    = √1681 

    = 41 
 

 

 

 

 

Jadi, 

Jarak tempuh kapal Titanic = 40 𝑚𝑖𝑙 
Jarak tempuh kapal Van der Wijk = 41 𝑚𝑖𝑙 

 

 

 

40 
𝑥 

9 
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Lampiran 14 

PEDOMAN PENSKORAN SOAL UJI COBA 

TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

 

Aspek 

Kemampuan 

Berpikir Kreatif 

Skor Kriteria Penskoran 

Fluency 

0 Tidak memberikan jawaban. 

1 
Memberikan penyelesaian dengan proses yang kurang benar 

dan jawaban salah. 

2 
Memberikan penyelesaian dengan proses yang benar, tetapi 

jawaban kurang tepat. 

3 

Memberikan penyelesaian dengan relevan dan tepat sesuai 

jawaban yang diminta, tetapi proses penyelesaian kurang 

benar. 

4 
Memberikan penyelesaian dengan relevan dan tepat sesuai 

jawaban yang diminta, serta proses penyelesaian benar. 

Flexibility 

0 Tidak memberikan jawaban. 

1 
Memberikan satu strategi penyelesaian tetapi konsep ide yang 

digunakan kurang sesuai. 

2 
Memberikan satu strategi penyelesaian dengan konsep ide 

yang sesuai. 

3 
Memberikan lebih dari satu strategi penyelesaian tetapi 

konsep ide yang digunakan kurang sesuai. 

4 
Memberikan lebih dari satu strategi penyelesaian dan 

menggunakan konsep ide yang sesuai. 

Elaboration 

0 Tidak memberikan jawaban. 

1 
Memberikan jawaban dengan langkah-langkah penyelesaian 

yang tidak rinci dan tidak jelas. 

2 
Memberikan jawaban dengan langkah-langkah penyelesaian 

yang tidak rinci tetapi cukup jelas. 

3 
Memberikan jawaban dengan langkah-langkah penyelesaian 

yang cukup rinci tetapi kurang jelas. 

4 
Memberikan jawaban dengan langkah-langkah penyelesaian 

yang rinci dan jelas. 

Originality 

0 Tidak memberikan jawaban. 

1 
Memberikan jawaban dengan menggunakan cara yang sama 

dengan yang lain dan penyelesaian masih salah. 

2 
Memberikan jawaban dengan menggunakan cara yang sama 

dengan yang lain dan penyelesaian sudah benar. 

3 
Memberikan jawaban dengan menggunakan cara yang 

berbeda (unik) tetapi penyelesaian masih kurang sempurna. 

4 
Memberikan jawaban dengan menggunakan cara yang 

berbeda (unik) dan dengan penyelesaian yang benar. 
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Lampiran 15 

HASIL UJI COBA 

TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

 

No. Kode 
Skor Butir Skor 

Total 1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 2.c 3.a 3.b 

1. U-01 8 9 3 4 4 10 10 0 48 

2. U-02 8 12 0 4 8 6 10 6 54 

3. U-03 8 9 3 4 6 10 8 0 48 

4. U-04 8 9 4 2 8 12 8 3 54 

5. U-05 8 8 4 2 8 12 8 0 50 

6. U-06 7 10 0 4 6 8 8 0 43 

7. U-07 7 12 4 4 6 12 11 4 60 

8. U-08 8 9 0 4 4 8 8 0 41 

9. U-09 4 9 4 4 0 2 8 0 31 

10. U-10 8 10 5 2 4 10 3 0 42 

11. U-12 7 12 6 4 6 7 12 0 54 

12. U-13 7 10 4 4 6 11 8 0 50 

13. U-14 8 12 6 4 8 12 12 4 66 

14. U-15 6 11 0 4 4 9 8 0 42 

15. U-16 8 12 6 4 4 6 10 0 50 

16. U-17 7 12 4 2 6 12 8 0 51 

17. U-18 7 11 2 4 8 4 8 0 44 

18. U-19 7 10 0 4 8 2 8 0 39 

19. U-20 8 12 7 4 8 12 10 4 65 

20. U-21 8 10 0 3 4 8 6 2 41 

21. U-22 8 12 6 4 4 7 11 5 57 

22. U-23 6 6 3 0 2 0 0 0 17 

23. U-24 7 10 0 2 4 4 8 0 35 

24. U-25 7 10 0 4 4 4 8 0 37 

25. U-26 4 9 0 2 4 4 6 0 29 

26. U-27 8 11 8 4 8 12 10 5 66 

27. U-28 8 8 5 3 6 12 0 0 42 

28. U-29 7 12 0 4 8 4 8 0 43 

29. U-30 8 8 3 0 2 0 0 0 21 

30. U-31 8 11 6 4 8 6 10 0 53 

31. U-32 8 10 2 4 4 8 8 2 46 

Jumlah 1.419 

Rata-rata 45,77 

Simpangan Baku 11,76 
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Lampiran 16 

PERHITUNGAN VALIDITAS 

SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

 

A. Rumus Validitas 

Validitas butir dapat diukur menggunakan rumus korelasi product moment. Menurut 

Arikunto (2018), rumus korelasi product moment dirumuskan sebagai berikut. 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁(Σ𝑋𝑌) − (Σ𝑋)(Σ𝑌)

√[𝑁(Σ𝑋2) − (Σ𝑋)2][𝑁(Σ𝑌2) − (Σ𝑌)2]
 

Keterangan : 

𝑟𝑋𝑌 : koefisien korelasi antara variabel 𝑋 dan 𝑌 

𝑁  : banyak peserta tes 

𝑋  : skor uji coba 

𝑌  : jumlah skor total 

 

B. Kriteria 

Koefisien korelasi dikatakan valid apabila 𝑟𝑋𝑌 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yang dilihat pada tabel product 

moment. Kriteria derajat validitas butir soal dapat menggunakan tolak ukur berdasarkan 

kriteria menurut Guilford dalam Lestari (2018) sebagai berikut. 

Kriteria Koefisien Korelasi Validitas Instrumen 

Koefisien Korelasi Korelasi 

0,90 ≤ 𝑟𝑥𝑦 ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,70 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,90 Tinggi 

0,40 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,70 Sedang 

0,20 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,40 Rendah 

𝑟𝑥𝑦 < 0,20 Sangat Rendah 

 

Berdasarkan tabel product moment, diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,355 
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C. Perhitungan 

1. Perhitungan Validitas Butir Soal Nomor 1.a 

 

Berdasarkan rumus : 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁(Σ𝑋𝑌) − (Σ𝑋)(Σ𝑌)

√[𝑁(Σ𝑋2) − (Σ𝑋)2][𝑁(Σ𝑌2) − (Σ𝑌)2]
 

𝑟𝑥𝑦 =
31(10.538) − (226)(1.419)

√[31(1.682) − (226)2][31(69.103) − (1.419)2]
 

𝑿 𝒀 𝑿𝟐 𝒀𝟐 𝑿𝒀 

8 48 64 2.304 384 

8 54 64 2.916 432 

8 48 64 2.304 384 

8 54 64 2.916 432 

8 50 64 2.500 400 

7 43 49 1.849 301 

7 60 49 3.600 420 

8 41 64 1.681 328 

4 31 16 961 124 

8 42 64 1.764 336 

7 54 49 2.916 378 

7 50 49 2.500 350 

8 66 64 4.356 528 

6 42 36 1.764 252 

8 50 64 2.500 400 

7 51 49 2.601 357 

7 44 49 1.936 308 

7 39 49 1.521 273 

8 65 64 4.225 520 

8 41 64 1.681 328 

8 57 64 3.249 456 

6 17 36 289 102 

7 35 49 1.225 245 

7 37 49 1.369 259 

4 29 16 841 116 

8 66 64 4.356 528 

8 42 64 1.764 336 

7 43 49 1.849 301 

8 21 64 441 168 

8 53 64 2.809 424 

8 46 64 2.116 368 

∑= 226 ∑= 1.419 ∑= 1.682 ∑= 69.103 ∑= 10.538 
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𝑟𝑥𝑦 = 0,51 

Diperoleh bahwa 𝑟𝑥𝑦 = 0,51 > 0,355 = 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Berdasarkan kriteria derajat validitas 

maka butir soal nomor 1.a tersebut valid dengan kriteria sedang. 

 

2. Perhitungan Validitas Butir Soal Nomor 1.b 

 

 

 

 

𝑿 𝒀 𝑿𝟐 𝒀𝟐 𝑿𝒀 

9 48 81 2.304 432 

12 54 144 2.916 648 

9 48 81 2.304 432 

9 54 81 2.916 486 

8 50 64 2.500 400 

10 43 100 1.849 430 

12 60 144 3.600 720 

9 41 81 1.681 369 

9 31 81 961 279 

10 42 100 1.764 420 

12 54 144 2.916 648 

10 50 100 2.500 500 

12 66 144 4.356 792 

11 42 121 1.764 462 

12 50 144 2.500 600 

12 51 144 2.601 612 

11 44 121 1.936 484 

10 39 100 1.521 390 

12 65 144 4.225 780 

10 41 100 1.681 410 

12 57 144 3.249 684 

6 17 36 289 102 

10 35 100 1.225 350 

10 37 100 1.369 370 

9 29 81 841 261 

11 66 121 4.356 726 

8 42 64 1.764 336 

12 43 144 1.849 516 

8 21 64 441 168 

11 53 121 2.809 583 

10 46 100 2.116 460 

∑= 316 ∑= 1.419 ∑= 3.294 ∑= 69.103 ∑= 14.850 
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Berdasarkan rumus : 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁(Σ𝑋𝑌) − (Σ𝑋)(Σ𝑌)

√[𝑁(Σ𝑋2) − (Σ𝑋)2][𝑁(Σ𝑌2) − (Σ𝑌)2]
 

𝑟𝑥𝑦 =
31(14.850) − (316)(1.419)

√[31(3.294) − (316)2][31(69.103) − (1.419)2]
 

𝑟𝑥𝑦 = 0,70 

Diperoleh bahwa 𝑟𝑥𝑦 = 0,70 > 0,355 = 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Berdasarkan kriteria derajat validitas 

maka butir soal nomor 1.b tersebut valid dengan kriteria tinggi. 

 

3. Perhitungan Validitas Butir Soal Nomor 1.c 

𝑿 𝒀 𝑿𝟐 𝒀𝟐 𝑿𝒀 

3 48 9 2.304 144 

0 54 0 2.916 0 

3 48 9 2.304 144 

4 54 16 2.916 216 

4 50 16 2.500 200 

0 43 0 1.849 0 

4 60 16 3.600 240 

0 41 0 1.681 0 

4 31 16 961 124 

5 42 25 1.764 210 

6 54 36 2.916 324 

4 50 16 2.500 200 

6 66 36 4.356 396 

0 42 0 1.764 0 

6 50 36 2.500 300 

4 51 16 2.601 204 

2 44 4 1.936 88 

0 39 0 1.521 0 

7 65 49 4.225 455 

0 41 0 1.681 0 

6 57 36 3.249 342 

3 17 9 289 51 

0 35 0 1.225 0 

0 37 0 1.369 0 

0 29 0 841 0 

8 66 64 4.356 528 

5 42 25 1.764 210 

0 43 0 1.849 0 

3 21 9 441 63 

6 53 36 2.809 318 
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Berdasarkan rumus : 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁(Σ𝑋𝑌) − (Σ𝑋)(Σ𝑌)

√[𝑁(Σ𝑋2) − (Σ𝑋)2][𝑁(Σ𝑌2) − (Σ𝑌)2]
 

𝑟𝑥𝑦 =
31(4.849) − (95)(1.419)

√[31(483) − (95)2][31(69.103) − (1.419)2]
 

𝑟𝑥𝑦 = 0,56 

Diperoleh bahwa 𝑟𝑥𝑦 = 0,56 > 0,355 = 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Berdasarkan kriteria derajat validitas 

maka butir soal nomor 1.c tersebut valid dengan kriteria sedang. 

 

4. Perhitungan Validitas Butir Soal Nomor 2.a 

2 46 4 2.116 92 

∑= 95 ∑= 1.419 ∑= 483 ∑= 69.103 ∑= 4.849 

𝑿 𝒀 𝑿𝟐 𝒀𝟐 𝑿𝒀 

4 48 16 2.304 192 

4 54 16 2.916 216 

4 48 16 2.304 192 

2 54 4 2.916 108 

2 50 4 2.500 100 

4 43 16 1.849 172 

4 60 16 3.600 240 

4 41 16 1.681 164 

4 31 16 961 124 

2 42 4 1.764 84 

4 54 16 2.916 216 

4 50 16 2.500 200 

4 66 16 4.356 264 

4 42 16 1.764 168 

4 50 16 2.500 200 

2 51 4 2.601 102 

4 44 16 1.936 176 

4 39 16 1.521 156 

4 65 16 4.225 260 

3 41 9 1.681 123 

4 57 16 3.249 228 

0 17 0 289 0 

2 35 4 1.225 70 

4 37 16 1.369 148 

2 29 4 841 58 

4 66 16 4.356 264 
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Berdasarkan rumus : 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁(Σ𝑋𝑌) − (Σ𝑋)(Σ𝑌)

√[𝑁(Σ𝑋2) − (Σ𝑋)2][𝑁(Σ𝑌2) − (Σ𝑌)2]
 

𝑟𝑥𝑦 =
31(4.919) − (102)(1.419)

√[31(378) − (102)2][31(69.103) − (1.419)2]
 

𝑟𝑥𝑦 = 0,60 

Diperoleh bahwa 𝑟𝑥𝑦 = 0,60 > 0,355 = 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Berdasarkan kriteria derajat validitas 

maka butir soal nomor 2.a tersebut valid dengan kriteria sedang. 

 

5. Perhitungan Validitas Butir Soal Nomor 2.b 

3 42 9 1.764 126 

4 43 16 1.849 172 

0 21 0 441 0 

4 53 16 2.809 212 

4 46 16 2.116 184 

∑= 102 ∑= 1.419 ∑= 378 ∑= 69.103 ∑= 4.919  

𝑿 𝒀 𝑿𝟐 𝒀𝟐 𝑿𝒀 

4 48 16 2.304 192 

8 54 64 2.916 432 

6 48 36 2.304 288 

8 54 64 2.916 432 

8 50 64 2.500 400 

6 43 36 1.849 258 

6 60 36 3.600 360 

4 41 16 1.681 164 

0 31 0 961 0 

4 42 16 1.764 168 

6 54 36 2.916 324 

6 50 36 2.500 300 

8 66 64 4.356 528 

4 42 16 1.764 168 

4 50 16 2.500 200 

6 51 36 2.601 306 

8 44 64 1.936 352 

8 39 64 1.521 312 

8 65 64 4.225 520 

4 41 16 1.681 164 

4 57 16 3.249 228 

2 17 4 289 34 
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Berdasarkan rumus : 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁(Σ𝑋𝑌) − (Σ𝑋)(Σ𝑌)

√[𝑁(Σ𝑋2) − (Σ𝑋)2][𝑁(Σ𝑌2) − (Σ𝑌)2]
 

𝑟𝑥𝑦 =
31(8.308) − (170)(1.419)

√[31(1.076) − (170)2][31(69.103) − (1.419)2]
 

𝑟𝑥𝑦 = 0,68 

Diperoleh bahwa 𝑟𝑥𝑦 = 0,68 > 0,355 = 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Berdasarkan kriteria derajat validitas 

maka butir soal nomor 2.b tersebut valid dengan kriteria sedang. 

 

6. Perhitungan Validitas Butir Soal Nomor 2.c 

4 35 16 1.225 140 

4 37 16 1.369 148 

4 29 16 841 116 

8 66 64 4.356 528 

6 42 36 1.764 252 

8 43 64 1.849 344 

2 21 4 441 42 

8 53 64 2.809 424 

4 46 16 2.116 184 

∑= 170 ∑= 1.419 ∑= 1.076 ∑= 69.103 ∑= 8.308 

𝑿 𝒀 𝑿𝟐 𝒀𝟐 𝑿𝒀 

10 48 100 2.304 480 

6 54 36 2.916 324 

10 48 100 2.304 480 

12 54 144 2.916 648 

12 50 144 2.500 600 

8 43 64 1.849 344 

12 60 144 3.600 720 

8 41 64 1.681 328 

2 31 4 961 62 

10 42 100 1.764 420 

7 54 49 2.916 378 

11 50 121 2.500 550 

12 66 144 4.356 792 

9 42 81 1.764 378 

6 50 36 2.500 300 

12 51 144 2.601 612 

4 44 16 1.936 176 

2 39 4 1.521 78 
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Berdasarkan rumus : 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁(Σ𝑋𝑌) − (Σ𝑋)(Σ𝑌)

√[𝑁(Σ𝑋2) − (Σ𝑋)2][𝑁(Σ𝑌2) − (Σ𝑌)2]
 

𝑟𝑥𝑦 =
31(11.735) − (234)(1.419)

√[31(2.204) − (234)2][31(69.103) − (1.419)2]
 

𝑟𝑥𝑦 = 0,76 

Diperoleh bahwa 𝑟𝑥𝑦 = 0,76 > 0,355 = 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Berdasarkan kriteria derajat validitas 

maka butir soal nomor 2.c tersebut valid dengan kriteria tinggi. 

 

7. Perhitungan Validitas Butir Soal Nomor 3.a 

12 65 144 4.225 780 

8 41 64 1.681 328 

7 57 49 3.249 399 

0 17 0 289 0 

4 35 16 1.225 140 

4 37 16 1.369 148 

4 29 16 841 116 

12 66 144 4.356 792 

12 42 144 1.764 504 

4 43 16 1.849 172 

0 21 0 441 0 

6 53 36 2.809 318 

8 46 64 2.116 368 

∑= 234 ∑= 1.419 ∑= 2.204 ∑= 69.103 ∑= 11.735 

𝑿 𝒀 𝑿𝟐 𝒀𝟐 𝑿𝒀 

10 48 100 2.304 480 

10 54 100 2.916 540 

8 48 64 2.304 384 

8 54 64 2.916 432 

8 50 64 2.500 400 

8 43 64 1.849 344 

11 60 121 3.600 660 

8 41 64 1.681 328 

8 31 64 961 248 

3 42 9 1.764 126 

12 54 144 2.916 648 

8 50 64 2.500 400 

12 66 144 4.356 792 

8 42 64 1.764 336 
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Berdasarkan rumus : 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁(Σ𝑋𝑌) − (Σ𝑋)(Σ𝑌)

√[𝑁(Σ𝑋2) − (Σ𝑋)2][𝑁(Σ𝑌2) − (Σ𝑌)2]
 

𝑟𝑥𝑦 =
31(11.865) − (241)(1.419)

√[31(2.171) − (241)2][31(69.103) − (1.419)2]
 

𝑟𝑥𝑦 = 0,75 

Diperoleh bahwa 𝑟𝑥𝑦 = 0,75 > 0,355 = 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Berdasarkan kriteria derajat validitas 

maka butir soal nomor 3.a tersebut valid dengan kriteria tinggi. 

 

8. Perhitungan Validitas Butir Soal Nomor 3.b 

10 50 100 2.500 500 

8 51 64 2.601 408 

8 44 64 1.936 352 

8 39 64 1.521 312 

10 65 100 4.225 650 

6 41 36 1.681 246 

11 57 121 3.249 627 

0 17 0 289 0 

8 35 64 1.225 280 

8 37 64 1.369 296 

6 29 36 841 174 

10 66 100 4.356 660 

0 42 0 1.764 0 

8 43 64 1.849 344 

0 21 0 441 0 

10 53 100 2.809 530 

8 46 64 2.116 368 

∑= 241 ∑= 1.419 ∑= 2.171 ∑= 69.103 ∑= 11.865 

𝑿 𝒀 𝑿𝟐 𝒀𝟐 𝑿𝒀 

0 48 0 2.304 0 

6 54 36 2.916 324 

0 48 0 2.304 0 

3 54 9 2.916 162 

0 50 0 2.500 0 

0 43 0 1.849 0 

4 60 16 3.600 240 

0 41 0 1.681 0 

0 31 0 961 0 

0 42 0 1.764 0 
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Berdasarkan rumus : 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁(Σ𝑋𝑌) − (Σ𝑋)(Σ𝑌)

√[𝑁(Σ𝑋2) − (Σ𝑋)2][𝑁(Σ𝑌2) − (Σ𝑌)2]
 

𝑟𝑥𝑦 =
31(2.039) − (35)(1.419)

√[31(151) − (35)2][31(69.103) − (1.419)2]
 

𝑟𝑥𝑦 = 0,64 

Diperoleh bahwa 𝑟𝑥𝑦 = 0,64 > 0,355 = 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Berdasarkan kriteria derajat validitas 

maka butir soal nomor 3.b tersebut valid dengan kriteria sedang. 

 

 

 

 

 

 

 

0 54 0 2.916 0 

0 50 0 2.500 0 

4 66 16 4.356 264 

0 42 0 1.764 0 

0 50 0 2.500 0 

0 51 0 2.601 0 

0 44 0 1.936 0 

0 39 0 1.521 0 

4 65 16 4.225 260 

2 41 4 1.681 82 

5 57 25 3.249 285 

0 17 0 289 0 

0 35 0 1.225 0 

0 37 0 1.369 0 

0 29 0 841 0 

5 66 25 4.356 330 

0 42 0 1.764 0 

0 43 0 1.849 0 

0 21 0 441 0 

0 53 0 2.809 0 

2 46 4 2.116 92 

∑= 35 ∑= 1.419 ∑= 151 ∑= 69.103 ∑= 2.039 



289 
 

 

 

Lampiran 17 

PERHITUNGAN RELIABILITAS 

SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

 

A. Rumus Reliabilitas 

Untuk mengukur reliabilitas pada soal berbentuk uraian, menurut Arikunto (2018) 

digunakan rumus Alfa sebagai berikut. 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2

) 

Keterangan : 

𝑟11  : reliabilitas 

∑ 𝜎𝑖
2 : jumlah varians skor tiap item 

𝜎𝑡
2 : varians total 

 

B. Kriteria 

Koefisien korelasi dikatakan valid apabila 𝑟11 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yang dilihat pada tabel product 

moment. Derajat reliabilitas dapat menggunakan tolak ukur berdasarkan kriteria menurut 

Guilford dalam Lestari (2018) sebagai berikut. 

Kriteria Korelasi Reliabilitas Instrumen 

Koefisien Korelasi Korelasi 

0,90 ≤ 𝑟𝑥𝑦 ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,70 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,90 Tinggi 

0,40 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,70 Sedang 

0,20 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,40 Rendah 

𝑟𝑥𝑦 < 0,20 Sangat Rendah 

 

Berdasarkan tabel product moment diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,355 

 

C. Perhitungan 

Berikut ini disajikan perhitungan reliabilitas soal uji coba tes kemampuan berpikir kreatif 

matematis. 
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𝜎1
2 =

∑ 𝑋1
2 −

(∑ 𝑋1)2

𝑁
𝑁

= 1,15 

𝜎2
2 =

∑ 𝑋2
2 −

(∑ 𝑋2)2

𝑁
𝑁

= 2,43 

𝜎3
2 =

∑ 𝑋3
2 −

(∑ 𝑋3)2

𝑁
𝑁

= 6,40 

𝜎4
2 =

∑ 𝑋4
2 −

(∑ 𝑋4)2

𝑁
𝑁

= 1,41 

𝜎5
2 =

∑ 𝑋5
2 −

(∑ 𝑋5)2

𝑁
𝑁

= 4,79 

𝜎6
2 =

∑ 𝑋6
2 −

(∑ 𝑋6)2

𝑁
𝑁

= 14,59 

𝜎7
2 =

∑ 𝑋7
2 −

(∑ 𝑋7)2

𝑁
𝑁

= 9,91 

𝜎8
2 =

∑ 𝑋8
2 −

(∑ 𝑋8)2

𝑁
𝑁

= 3,72 

 

∑ 𝜎𝑖
2 = 𝜎1

2 + 𝜎2
2 + 𝜎3

2 + 𝜎4
2 + 𝜎5

2 + 𝜎6
2 + 𝜎7

2 + 𝜎8
2 = 44,39 

 

Diperoleh : 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2

) 

𝑟11 = (
31

31 − 1
) (1 −

44,39

138,31
) 

𝑟11 = 0,702 

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan perhitungan, diperoleh 𝑟11 = 0,702 > 0,355 = 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Berdasarkan kriteria, 

maka soal uji coba tes kemampuan berpikir kreatif matematis reliabel dengan kriteria 

tinggi. 
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Lampiran 18 

PERHITUNGAN DAYA BEDA 

SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

 

A. Rumus Daya Beda 

Menurut Lestari (2018), rumus yang digunakan untuk menentukan indeks diskriminasi 

atau daya beda sebagai berikut. 

𝐷𝑃 =
�̅�𝐴 − 𝑋𝐵

̅̅̅̅

𝑆𝑀𝐼
 

Keterangan : 

𝐷𝑃 : Indeks diskriminasi atau daya beda 

�̅�  : Rata-rata skor 

SMI : Skor maksimul ideal 

 

B. Kriteria 

Nilai indeks diskriminasi atau daya beda digolongkan menjadi 5 (Lestari, 2018: 217) 

sebagai berikut. 

Kriteria Indeks Daya Pembeda Instrumen 

Indeks Diksriminasi 
 

Kriteria 

0,70 < 𝐷𝑃 ≤ 1,00 Sangat Baik 

0,40 < 𝐷𝑃 ≤ 0,70 Baik 

0,20 < 𝐷𝑃 ≤ 0,40 Cukup 

0,00 < 𝐷𝑃 ≤ 0,20 Buruk 

𝐷𝑃 ≤ 0,00 Sangat Buruk 

 

C. Perhitungan 

Skor peserta didik diurutkan dari terbesar sampai terkecil : 

Kode Skor 

U-14 66 

U-27 66 

U-20 64 

U-07 60 

U-22 57 

U-12 54 

U-02 54 
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U-04 54 

U-31 53 

U-17 51 

U-05 50 

U-13 50 

U-16 50 

U-01 48 

U-03 48 

U-32 46 

U-18 44 

U-06 43 

U-29 43 

U-10 42 

U-15 42 

U-28 42 

U-08 41 

U-21 41 

U-19 39 

U-25 37 

U-24 35 

U-09 31 

U-26 29 

U-30 21 

U-23 17 

 

Pembagian kelompok atas dan bawah : 

1. Kelompok Atas 

No. Kode Skor 

1. U-14 66 

2. U-27 66 

3. U-20 64 

4. U-07 60 

5. U-22 57 

6. U-12 54 

7. U-02 54 

8. U-04 54 

 

2. Kelompok Bawah 

No. Kode Skor 

1. U-21 41 

2. U-19 39 

3. U-25 37 

4. U-24 35 

5. U-09 31 
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6. U-26 29 

7. U-30 21 

8. U-23 17 

 

Rata-rata skor tiap butir soal : 

1. Kelompok Atas 

No. Kode 
Butir Soal 

1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 2.c 3.a 3.b 

1. U-14 8 12 6 4 8 12 12 4 

2. U-27 8 11 8 4 8 12 10 5 

3. U-20 7 12 7 4 8 12 10 4 

4. U-07 7 12 4 4 6 12 11 4 

5. U-22 8 12 6 4 4 7 11 5 

6. U-12 7 12 6 4 6 7 12 0 

7. U-02 8 12 0 4 8 6 10 6 

8. U-04 8 9 4 2 8 12 8 3 

Rata-rata (�̅�𝐴) 7,75 11,5 5,125 3,75 7 10 10,5 3,875 
 

2. Kelompok Bawah 

No. Kode 
Butir Soal 

1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 2.c 3.a 3.b 

1. U-21 8 10 0 3 4 8 6 2 

2. U-19 7 10 0 4 8 2 8 0 

3. U-25 7 10 0 4 4 4 8 0 

4. U-24 7 10 0 2 4 4 8 0 

5. U-09 4 9 4 4 0 2 8 0 

6. U-26 4 9 0 2 4 4 6 0 

7. U-30 8 8 3 0 2 0 0 0 

8. U-23 6 6 3 0 2 0 0 0 

Rata-rata (�̅�𝐵) 6,375 9 1,25 2,375 3,5 3 5,5 0,25 
 

Daya Pembeda 

 1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 2.c 3.a 3.b 

�̅�𝑨 7,75 11,5 5,125 3,75 7 10 10,5 3,875 

�̅�𝑩 6,375 9 1,25 2,375 3,5 3 5,5 0,25 

�̅�𝑨 − �̅�𝑩 1,375 2,5 3,875 1,375 3,5 7 5 3,625 

Skor Max 8 12 8 4 8 12 12 8 

Daya Beda 0,172 0,208 0,484 0,344 0,438 0,583 0,417 0,543 
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D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh : 

Butir Soal 1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 2.c 3.a 3.b 

Daya Beda 0,172 0,208 0,484 0,344 0,438 0,583 0,417 0,543 

Kriteria Buruk Cukup Baik Cukup Baik Baik Baik Baik 
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Lampiran 19 

PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN 

SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

 

A. Rumus Taraf Kesukaran 

Menurut Lestari (2018) dalam mengukur taraf kesukaran, digunakan rumus sebagai 

berikut. 

𝐼𝐾 =
�̅�

𝑆𝑀𝐼
 

Keterangan : 

𝐼𝐾  : Indeks taraf kesukaran 

�̅�  : Rata-rata skor item 

SMI : Skor maksimum ideal 

B. Kriteria 

Nilai taraf kesukaran digolongkan menjadi 5 (Lestari, 2018: 224) seperti pada tabel berikut. 

Kriteria Indeks Kesukaran Instrumen 

Indeks Taraf Kesukaran 
 

Kriteria 

𝐼𝐾 = 0,00 Terlalu Sukar 

0,00 < 𝐼𝐾 ≤ 0,30 Sukar 

0,30 < 𝐼𝐾 ≤ 0,70 Sedang 

0,70 < 𝐼𝐾 ≤ 1,00 Mudah 

𝐼𝐾 = 1,00 Terlalu Mudah 

 

C. Perhitungan 

Kode 
Butir Soal 

1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 2.c 3.a 3.b 

U-01 8 9 3 4 4 10 10 0 

U-02 8 12 0 4 8 6 10 6 

U-03 8 9 3 4 6 10 8 0 

U-04 8 9 4 2 8 12 8 3 

U-05 8 8 4 2 8 12 8 0 

U-06 7 10 0 4 6 8 8 0 

U-07 7 12 4 4 6 12 11 4 

U-08 8 9 0 4 4 8 8 0 

U-09 4 9 4 4 0 2 8 0 

U-10 8 10 5 2 4 10 3 0 

U-12 7 12 6 4 6 7 12 0 
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U-13 7 10 4 4 6 11 8 0 

U-14 8 12 6 4 8 12 12 4 

U-15 6 11 0 4 4 9 8 0 

U-16 8 12 6 4 4 6 10 0 

U-17 7 12 4 2 6 12 8 0 

U-18 7 11 2 4 8 4 8 0 

U-19 7 10 0 4 8 2 8 0 

U-20 8 12 7 4 8 12 10 4 

U-21 8 10 0 3 4 8 6 2 

U-22 8 12 6 4 4 7 11 5 

U-23 6 6 3 0 2 0 0 0 

U-24 7 10 0 2 4 4 8 0 

U-25 7 10 0 4 4 4 8 0 

U-26 4 9 0 2 4 4 6 0 

U-27 8 11 8 4 8 12 10 5 

U-28 8 8 5 3 6 12 0 0 

U-29 7 12 0 4 8 4 8 0 

U-30 8 8 3 0 2 0 0 0 

U-31 8 11 6 4 8 6 10 0 

U-32 8 10 2 4 4 8 8 2 

Skor Max 8 12 8 4 8 12 12 8 

Rata-rata 7,29 10,19 3,06 3,29 5,48 7,55 7,77 1,13 

Taraf Kesukaran 0,91 0,85 0,38 0,82 0,69 0,63 0,65 0,14 

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh : 

Butir Soal 1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 2.c 3.a 3.b 

Taraf 

Kesukaran 
0,91 0,85 0,38 0,82 0,69 0,63 0,65 0,14 

Kriteria Mudah Mudah Sedang Mudah Sedang Sedang Sedang Sukar 
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Lampiran 20 

REKAPITULASI HASIL ANALISIS 

SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

 

Butir Soal Validitas Reliabilitas Daya Beda 
Tingkat 

Kesukaran 
Keterangan 

1.a Sedang 

Tinggi 

Buruk Mudah Dibuang 

1.b Tinggi Cukup Mudah Dipakai 

1.c Sedang Baik Sedang Dipakai 

2.a Sedang Cukup Mudah Dipakai 

2.b Sedang Baik Sedang Dipakai 

2.c Tinggi Baik Sedang Dipakai 

3.a Tinggi Baik Sedang Dipakai 

3.b Sedang Baik Sukar Dipakai 
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Lampiran 21 

SILABUS KELAS EKSPERIMEN 
 

Sekolah  : SMP Negeri 18 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Alokasi Waktu : 10 Jam Pelajaran @40 Menit 

 

Kompetensi Inti 

KI 3 :  Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang/teori. 

 

Kompetensi Dasar 
Nilai 

Karakter 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

3.6   Menjelaskan 

dan 

membuktikan 

teorema 

Pythagoras 

dan tripel 

Pythagoras 

 

 

Religius, 

Nasionalis, 

Gotong 

Royong, 

Mandiri, 

Integritas 

3.6.1 

Menyebutkan 

secara lancar 

dan benar 

teorema 

Pythagoras. 

(Fluency) 
 

 

 

 

 

Memeriksa 

Kebenaran 

Teorema 

Pythagoras 

Peserta didik diberikan pengalaman belajar 

melalui model pembelajaran Means-Ends 

Analysis pendekatan Brainstroming dalam 

mengkaji pembuktian teorema Pythagoras 

dengan fase-fase sebagai berikut : 

1. Fase 1 : Penyajian masalah secara 

heuristik 

Peserta didik mengamati tentang teorema 

Pythagoras dan diberikan permasalahan 

mengenai pembuktian teorema 

Pythagoras. 

1. Sikap 

Lembar 

observasi 

keaktivan 

peserta didik 

 

2. Pengetahuan 

Soal kuis 

3 Jam 

Pelajaran 

@40 Menit 

1. Buku Guru 

Matematika 

SMP/MTs 

Kelas VIII 

Semester 2 

edisi revisi. 

2. Buku Siswa 

Matematika 

2
9
8
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4.6   Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan 

teorema 

Pythagoras dan 

tripel 

Pythagoras 

 

3.6.2 

Memeriksa 

kebenaran 

teorema 

Pythagoras 

menggunakan 

lebih dari satu 

cara 

pembuktian. 

(Fluency, 

Flexibility) 

4.6.1 

Menggunakan 

alat peraga 

untuk 

memeriksa 

kebenaran 

teorema 

Pythagoras 

berdasarkan 

pembuktian 

teorema 

Pythagoras 

yang ada. 

(Elaboration, 

Originality) 

Brainstorming : Background Reading 

Peserta didik membaca sumber referensi 

kemudian dibagi menjadi beberapa 

kelompok. 

2. Fase 2 : Memecah masalah menjadi 

sederhana 

Peserta didik mengerjakan LKPD dan 

LTPD. 

Brainstorming : Pre-Brainstorming Test 

Peserta didik dikondisikan agar 

memahami proses pembuktian teorema 

Pythagoras, kemudian diberikan stimulus 

mengenai materi prasyarat (scaffolding). 

3. Fase 3 : Mengidentifikasi perbedaan 

Peserta didik berdiskusi dalam 

mengerjakan LKPD serta menganalisis 

beberapa pembuktian teorema Pythagoras. 

Brainstorming : Brainstorming Activity 1 

Peserta didik menyusun pertanyaan yang 

berkaitan dengan pembuktian teorema 

Pythagoras. Kemudian peserta didik saling 

berdiskusi dari ide-ide yang disampaikan 

peserta didik lainnya. Setelah itu, secara 

berkelompok menyaring ide-ide untuk 

identifikasi masalah. 

4. Fase 4 : Menyusun sub-sub masalah 

dan strategi pemecahan masalah 

Peserta didik mempresentasikan hasil 

diskusinya dengan memperagakan alat 

peraga pembuktian teorema Pythagoras. 

Brainstorming : Brainstorming Activity 

2 

SMP/MTs 

Kelas VIII 

Semester 2 

edisi revisi. 

3. Cara 

Penggunaan 

Alat Peraga 

Manipulatif 

Pembelajar-

an 

Matematika 

Pendidikan 

Dasar. 

4. Bahan Ajar 

Teorema 

Pythagoras. 

2
9

9
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Kelompok lain dipersilahkan memberikan 

umpan balik agar terjadi curah pendapat. 

5. Fase 5 : Mengevaluasi dan 

menyimpulkan 

Peserta didik memilih strategi pembuktian 

dan dibimbing oleh guru dalam proses 

menyimpulkan. 

Brainstorming : Post-Brainstorming Test 

Peserta didik mengerjakan soal kuis yang 

berkaitan dengan pembuktian teorema 

Pythagoras. 

3.6.3.  

Menentukan 

panjang sisi 

segitiga siku-

siku jika 

panjang kedua 

sisi diketahui. 

(Fluency, 

Flexibility) 
 

3.6.4.  

Menentukan 

jenis segitiga 

berdasarkan 

panjang sisi-

sisi yang 

diketahui 

dengan 

menggunakan 

berbagai cara. 

Panjang Sisi 

Segitiga 

Siku-siku 

dan Jenis 

Segitiga 

Khusus 

Peserta didik diberikan pengalaman belajar 

melalui model pembelajaran Means-Ends 

Analysis pendekatan Brainstroming dalam 

mengkaji panjang sisi segitiga siku-siku dan 

jenis segitiga dengan fase-fase sebagai 

berikut : 

1. Fase 1 : Penyajian masalah secara 

heuristik 

Peserta didik mengamati tentang teorema 

Pythagoras dan diberikan permasalahan 

mengenai panjang sisi pada segitiga siku-

siku dan jenis segitiga. 

Brainstorming : Background Reading 

Peserta didik membaca sumber referensi 

kemudian dibagi menjadi beberapa 

kelompok. 

2. Fase 2 : Memecah masalah menjadi 

sederhana 

Peserta didik mengerjakan LKPD dan 

LTPD. 

Brainstorming : Pre-Brainstorming Test 

1. Sikap 

Lembar 

observasi 

keaktivan 

peserta didik 

 

2. Pengetahuan 

Soal kuis 

2 Jam 

Pelajaran 

@40 Menit 

1. Buku Guru 

Matematika 

SMP/MTs 

Kelas VIII 

Semester 2 

edisi revisi. 

2. Buku Siswa 

Matematika 

SMP/MTs 

Kelas VIII 

Semester 2 

edisi revisi. 

3. Bahan Ajar 

Teorema 

Pythagoras. 

3
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(Fluency, 

Flexibility) 
 

4.6.2.  

Menyelesaika

n masalah 

yang 

berkaitan 

dengan 

panjang sisi 

segitiga siku-

siku dengan 

berbagai cara. 

(Elaboration, 

Originality) 

Peserta didik dikondisikan agar 

memahami proses mencari panjang sisi 

suatu segitiga siku-siku dan 

menentukan jenis segitiga, kemudian 

diberikan stimulus mengenai materi 

prasyarat (scaffolding). 

3. Fase 3 : Mengidentifikasi perbedaan 

Peserta didik berdiskusi dalam 

mengerjakan LKPD serta menganalisis 

jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-

sisinya. 

Brainstorming : Brainstorming Activity 1 

Peserta didik menyusun pertanyaan yang 

berkaitan dengan panjang sisi suatu 

segitiga siku-siku dan jenis segitiga. 

Kemudian peserta didik saling berdiskusi 

dari ide-ide yang disampaikan peserta 

didik lainnya. Setelah itu, secara 

berkelompok menyaring ide-ide untuk 

identifikasi masalah. 

4. Fase 4 : Menyusun sub-sub masalah 

dan strategi pemecahan masalah 

Peserta didik mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas. 

Brainstorming : Brainstorming Activity 

2 

Kelompok lain dipersilahkan memberikan 

umpan balik agar terjadi curah pendapat. 

5. Fase 5 : Mengevaluasi dan 

menyimpulkan 3
0
1
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Peserta didik memilih strategi 

penyelesaian dan dibimbing oleh guru 

dalam proses menyimpulkan. 

Brainstorming : Post-Brainstorming Test 

Peserta didik mengerjakan soal kuis yang 

berkaitan dengan panjang sisi suatu 

segitiga siku-siku dan menentukan 

jenis segitiga. 

3.6.5.  

Menentukan 

lebih dari satu 

pasangan 

bilangan yang 

termasuk 

tripel 

Pythagoras 

dengan 

menggunakan 

berbagai cara. 

(Fluency, 

Flexibility) 
 

3.6.6.  

Menentukan 

model 

persamaan 

teorema 

Pythagoras 

dari 

permasalahan 

aplikasi 

teorema 

Tripel 

Pythagoras 

dan Aplikasi 

Teorema 

Pythagoras 

Peserta didik diberikan pengalaman belajar 

melalui model pembelajaran Means-Ends 

Analysis pendekatan Brainstroming dalam 

mengkaji tripel Pythagoras dan aplikasi 

teorema Pythagoras dengan fase-fase sebagai 

berikut : 

1. Fase 1 : Penyajian masalah secara 

heuristik 

Peserta didik mengamati tentang teorema 

Pythagoras dan diberikan permasalahan 

mengenai tripel Pythagoras. 

Brainstorming : Background Reading 

Peserta didik membaca sumber referensi 

kemudian dibagi menjadi beberapa 

kelompok. 

2. Fase 2 : Memecah masalah menjadi 

sederhana 

Peserta didik mengerjakan LKPD dan 

LTPD. 

Brainstorming : Pre-Brainstorming Test 

Peserta didik dikondisikan agar 

memahami proses menemukan tripel 

Pythagoras dan penyelesaian aplikasi 

teorema Pythagoras, kemudian diberikan 

1. Sikap 

Lembar 

observasi 

keaktivan 

peserta didik 

 

2. Pengetahuan 

Soal kuis 

3 Jam 

Pelajaran 

@40 Menit 

1. Buku Guru 

Matematika 

SMP/MTs 

Kelas VIII 

Semester 2 

edisi revisi. 

2. Buku Siswa 

Matematika 

SMP/MTs 

Kelas VIII 

Semester 2 

edisi revisi. 

3. Bahan Ajar 

Teorema 

Pythagoras. 

3
0
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Pythagoras. 

(Fluency, 

Flexibility, 

Elaboration, 

Originality) 
 

4.6.3.  

Menggunakan 

tripel 

Pythagoras 

dalam 

menyelesaika

n masalah 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

(Elaboration, 

Originality 
 

4.6.4.  

Menyelesaika

n masalah 

yang 

berkaitan 

dengan 

kehidupan 

nyata 

menggunakan 

teorema 

Pythagoras. 

(Elaboration, 

Originality) 

stimulus mengenai materi prasyarat 

(scaffolding). 

3. Fase 3 : Mengidentifikasi perbedaan 

Peserta didik berdiskusi dalam 

mengerjakan LKPD serta menganalisis 

tripel Pythagoras. 

Brainstorming : Brainstorming Activity 1 

Peserta didik menyusun pertanyaan yang 

berkaitan dengan tripel Pythagoras dan 

aplikasi teorema Pythagoras. Kemudian 

peserta didik saling berdiskusi dari ide-ide 

yang disampaikan peserta didik lainnya. 

Setelah itu, secara berkelompok 

menyaring ide-ide untuk identifikasi 

masalah. 

4. Fase 4 : Menyusun sub-sub masalah 

dan strategi pemecahan masalah 

Peserta didik mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas. 

Brainstorming : Brainstorming Activity 

2 

Kelompok lain dipersilahkan memberikan 

umpan balik agar terjadi curah pendapat. 

5. Fase 5 : Mengevaluasi dan 

menyimpulkan 

Peserta didik memilih strategi 

penyelesaian dan dibimbing oleh guru 

dalam proses menyimpulkan. 

Brainstorming : Post-Brainstorming Test 

Peserta didik mengerjakan soal kuis yang 

berkaitan dengan tripel Pythagoras dan 

aplikasi teorema Pythagoras. 

3
0
3
 



304 
 

 

 

3.6.7.  

Menentukan 

perbandingan 

sisi-sisi pada 

segitiga siku-

siku sama 

kaki. 

(Fluency, 

Flexibility) 

3.6.8.  

Menentukan 

perbandingan 

panjang sisi 

segitiga yang 

bersudut 

30° − 60° −
90°. 

(Fluency, 

Flexibility) 
 

4.6.5.  

Menyelesaik

an masalah 

yang 

berkaitan 

perbandingan 

panjang sisi 

pada suatu 

segitiga. 

(Elaboration

, Originality) 

Perbanding

an Sisi 

pada 

Segitiga 

Khusus 

Peserta didik diberikan pengalaman belajar 

melalui model pembelajaran Means-Ends 

Analysis pendekatan Brainstroming dalam 

mengkaji perbandingan sisi pada segitiga 

khusus dengan fase-fase sebagai berikut : 

1. Fase 1 : Penyajian masalah secara 

heuristik 

Peserta didik mengamati tentang teorema 

Pythagoras dan diberikan permasalahan 

mengenai perbandingan sisi pada segitiga 

khusus. 

Brainstorming : Background Reading 

Peserta didik membaca sumber referensi 

kemudian dibagi menjadi beberapa 

kelompok. 

2. Fase 2 : Memecah masalah menjadi 

sederhana 

Peserta didik mengerjakan LKPD dan 

LTPD. 

Brainstorming : Pre-Brainstorming Test 

Peserta didik dikondisikan agar 

memahami proses mencari perbandingan 

sisi pada segitiga khusus, kemudian 

diberikan stimulus mengenai materi 

prasyarat (scaffolding). 

 

3. Fase 3 : Mengidentifikasi perbedaan 

Peserta didik berdiskusi dalam 

mengerjakan LKPD serta menganalisis 

perbandingan sisi pada segitiga khusus. 

Brainstorming : Brainstorming Activity 1 

1. Sikap 

Lembar 

observasi 

keaktivan 

peserta didik 

 

2. Pengetahuan 

Soal kuis 

2 Jam 

Pelajaran 

@40 

Menit 

1. Buku Guru 

Matematika 

SMP/MTs 

Kelas VIII 

Semester 2 

edisi revisi. 

2. Buku Siswa 

Matematika 

SMP/MTs 

Kelas VIII 

Semester 2 

edisi revisi. 

3. Bahan Ajar 

Teorema 

Pythagoras. 

3
0
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Peserta didik menyusun pertanyaan yang 

berkaitan dengan perbandingan sisi pada 

segitiga khusus. Kemudian peserta didik 

saling berdiskusi dari ide-ide yang 

disampaikan peserta didik lainnya. Setelah 

itu, secara berkelompok menyaring ide-ide 

untuk identifikasi masalah. 

 

4. Fase 4 : Menyusun sub-sub masalah 

dan strategi pemecahan masalah 

Peserta didik mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas. 

Brainstorming : Brainstorming Activity 

2 

Kelompok lain dipersilahkan memberikan 

umpan balik agar terjadi curah pendapat. 

 

5. Fase 5 : Mengevaluasi dan 

menyimpulkan 

Peserta didik memilih strategi 

penyelesaian dan dibimbing oleh guru 

dalam proses menyimpulkan. 

Brainstorming : Post-Brainstorming Test 

Peserta didik mengerjakan soal kuis yang 

berkaitan dengan perbandingan sisi pada 

segitiga khusus. 

 

 

 3
0
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Semarang, 14 Januari 2020 

Mengetahui, 

Guru Matematika         Peneliti 

 

 

 

Al Makruf, S.Pd.         Oryz Amaldha 

NIP. 196907051991031005        NIM. 4101416074 
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Lampiran 22 

SILABUS KELAS KONTROL 
 

Sekolah  : SMP Negeri 18 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Alokasi Waktu : 10 Jam Pelajaran @40 Menit 

 

Kompetensi Inti 

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang/teori. 

 

Kompetensi Dasar 
Nilai 

Karakter 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

3.6   Menjelaskan 

dan 

membuktikan 

teorema 

Pythagoras 

dan tripel 

Pythagoras 

 

4.6   Menyelesaikan 

masalah yang 

Religius, 

Nasionalis, 

Gotong 

Royong, 

Mandiri, 

Integritas 

3.6.1 

Menyebutkan 

teorema 

Pythagoras.  
 

3.6.2 

Memeriksa 

kebenaran 

teorema 

Pythagoras 

Memeriksa 

Kebenaran 

Teorema 

Pythagoras 

Peserta didik diberikan pengalaman belajar 

melalui model pembelajaran Direct Instruction 

menggunakan pendekatan Saintifik dalam 

mengkaji pembuktian teorema Pythagoras 

dengan fase-fase sebagai berikut : 

1. Fase 1 : Orientasi 

Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari mengenai Teorema Pythagoras, 

kemudian menyampaikan kompetensi 

dasar, indikator, tujuan, dan manfaat, 

1. Sikap 

Lembar 

observasi 

keaktivan 

peserta didik 

 

2. Pengetahuan 

Soal kuis 

2 Jam 

Pelajaran 

@40 

Menit 

1. Buku Guru 

Matematika 

SMP/MTs 

Kelas VIII 

Semester 2 

edisi revisi. 

2. Buku Siswa 

Matematika 3
0
7
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berkaitan 

dengan 

teorema 

Pythagoras dan 

tripel 

Pythagoras 

menggunakan 

proses 

pembuktian.  

4.6.1 

Menggunakan 

alat peraga 

untuk 

memeriksa 

kebenaran 

teorema 

Pythagoras 

berdasarkan 

pembuktian 

teorema 

Pythagoras 

yang ada. 

serta pemberian apersepsi tentang 

segiempat, segitiga, dan akar kuadrat. 

2. Fase 2 : Presentasi 

Guru menjelaskan dengan rinci materi 

teorema Pythagoras dan peserta didik 

memperhatikan dengan seksama. Kemudian 

guru memperagakan alat peraga pembuktian 

teorema Pythagoras dengan jelas. 

3. Fase 3 : Praktik yang terstruktur 

Peserta didik dibagi menjadi beberapa 

kelompok secara heterogen kemudian 

dbagikan LKPD dan LTPD. Setelah itu 

peserta didik membaca buku referensi dan 

diberikan stimulus oleh guru agar mampu 

bertanya. Dalam kelompoknya peserta didik 

berdiskusi memecahkan permasalahan 

dalam LKPD. 

4. Fase 4 : Praktik di bawah bimbingan 

guru 

Peserta didik mempresentasikan hasil 

diskusinya didepan kelas. Kemudian guru 

memberikan umpan balik mengenai 

jawaban yang dipresentasikan peserta didik. 

5. Fase 5 : Praktik mandiri 

Guru memberikan kuis yang dikerjakan 

secara mandiri oleh peserta didik. 

SMP/MTs 

Kelas VIII 

Semester 2 

edisi revisi. 

3. Cara 

Penggunaan 

Alat Peraga 

Manipulatif 

Pembelajar-

an 

Matematika 

Pendidikan 

Dasar. 

4. Bahan Ajar 

Teorema 

Pythagoras. 

3.6.5.  

Menentukan 

panjang sisi 

segitiga siku-

siku jika 

Panjang Sisi 

Segitiga 

Siku-siku 

dan Jenis 

Segitiga 

Khusus 

Peserta didik diberikan pengalaman belajar 

melalui model pembelajaran Direct Instruction 

menggunakan pendekatan Saintifik dalam 

mengkaji panjang sisi segitiga siku-siku dan 

jenis segitiga dengan fase-fase sebagai berikut : 

1. Fase 1 : Orientasi 

3. Sikap 

Lembar 

observasi 

keaktivan 

peserta didik 

 

3 Jam 

Pelajaran 

@40 

Menit 

4. Buku Guru 

Matematika 

SMP/MTs 

Kelas VIII 

3
0
8
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panjang kedua 

sisi diketahui. 
 

3.6.6.  

Menentukan 

jenis segitiga 

berdasarkan 

panjang sisi-

sisi yang 

diketahui.  
 

4.6.3.  

Menyelesaika

n masalah 

yang 

berkaitan 

dengan 

panjang sisi 

segitiga siku-

siku.  

Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari mengenai Panjang Sisi Segitiga 

Siku-siku dan Jenis Segitiga Khusus, 

kemudian menyampaikan kompetensi 

dasar, indikator, tujuan, dan manfaat, 

serta pemberian apersepsi tentang 

teorema Pythagoras dan jenis-jenis 

segitiga. 

2. Fase 2 : Presentasi 

Guru menjelaskan dengan rinci materi 

panjang sisi segitiga siku-siku dan jenis 

segitiga dan peserta didik memperhatikan 

dengan seksama. 

3. Fase 3 : Praktik yang terstruktur 

Peserta didik dibagi menjadi beberapa 

kelompok secara heterogen kemudian 

dbagikan LKPD dan LTPD. Setelah itu 

peserta didik membaca buku referensi dan 

diberikan stimulus oleh guru agar mampu 

bertanya. Dalam kelompoknya peserta didik 

berdiskusi memecahkan permasalahan 

dalam LKPD. 

4. Fase 4 : Praktik di bawah bimbingan 

guru 

Peserta didik mempresentasikan hasil 

diskusinya didepan kelas. Kemudian guru 

memberikan umpan balik mengenai 

jawaban yang dipresentasikan peserta didik. 

5. Fase 5 : Praktik mandiri 

Guru memberikan kuis yang dikerjakan 

secara mandiri oleh peserta didik. 

4. Pengetahuan 

Soal kuis 

Semester 2 

edisi revisi. 

5. Buku Siswa 

Matematika 

SMP/MTs 

Kelas VIII 

Semester 2 

edisi revisi. 

6. Bahan Ajar 

Teorema 

Pythagoras. 

3
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3.6.7.  

Menentukan 

pasangan 

bilangan yang 

termasuk 

tripel 

Pythagoras.  
 

3.6.8.  

Menentukan 

luas suatu 

bangun datar 

menggunakan 

konsep 

teorema 

Pythagoras. 
 

4.6.5.  

Menggunakan 

tripel 

Pythagoras 

dalam 

menyelesaika

n masalah 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 
 

4.6.6.  

Menyelesaika

n masalah 

yang 

berkaitan 

dengan luas 

Tripel 

Pythagoras 

dan Aplikasi 

Teorema 

Pythagoras 

Peserta didik diberikan pengalaman belajar 

melalui model pembelajaran Direct Instruction 

menggunakan pendekatan Saintifik dalam 

mengkaji tripel Pythagoras dan aplikasi teorema 

Pythagoras dengan fase-fase sebagai berikut : 

1. Fase 1 : Orientasi 

Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari mengenai Tripel Pythagoras dan 

Aplikasi Teorema Pythagoras, kemudian 

menyampaikan kompetensi dasar, 

indikator, tujuan, dan manfaat, serta 

pemberian apersepsi tentang teorema 

Pythagoras. 

2. Fase 2 : Presentasi 

Guru menjelaskan dengan rinci materi tripel 

Pythagoras dan aplikasi teorema Pythagoras 

dan peserta didik memperhatikan dengan 

seksama. 

3. Fase 3 : Praktik yang terstruktur 

Peserta didik dibagi menjadi beberapa 

kelompok secara heterogen kemudian 

dbagikan LKPD dan LTPD. Setelah itu 

peserta didik membaca buku referensi dan 

diberikan stimulus oleh guru agar mampu 

bertanya. Dalam kelompoknya peserta didik 

berdiskusi memecahkan permasalahan 

dalam LKPD. 

4. Fase 4 : Praktik di bawah bimbingan 

guru 

Peserta didik mempresentasikan hasil 

diskusinya didepan kelas. Kemudian guru 

3. Sikap 

Lembar 

observasi 

keaktivan 

peserta didik 

 

4. Pengetahuan 

Soal kuis 

2 Jam 

Pelajaran 

@40 

Menit 

4. Buku Guru 

Matematika 

SMP/MTs 

Kelas VIII 

Semester 2 

edisi revisi. 

5. Buku Siswa 

Matematika 

SMP/MTs 

Kelas VIII 

Semester 2 

edisi revisi. 

6. Bahan Ajar 

Teorema 

Pythagoras. 

3
1
0
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bangun datar 

menggunakan 

teorema 

Pythagoras. 

memberikan umpan balik mengenai 

jawaban yang dipresentasikan peserta didik. 

5. Fase 5 : Praktik mandiri 

Guru memberikan kuis yang dikerjakan 

secara mandiri oleh peserta didik. 

3.6.9.  

Menentukan 

perbandingan 

sisi-sisi pada 

segitiga siku-

siku sama 

kaki. 
 

3.6.10.  

Menentukan 

perbandingan 

panjang sisi 

segitiga yang 

bersudut 

30° − 60° −
90°. 
 

4.6.6.  

Menyelesaik

an masalah 

yang 

berkaitan 

perbandingan 

panjang sisi 

pada suatu 

segitiga. 

Perbanding

an Sisi 

pada 

Segitiga 

Khusus 

Peserta didik diberikan pengalaman belajar 

melalui model pembelajaran Direct Instruction 

menggunakan pendekatan Saintifik dalam 

mengkaji perbandingan sisi pada segitiga 

khusus dengan fase-fase sebagai berikut : 

1. Fase 1 : Orientasi 

Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari mengenai Perbandingan Sisi pada 

Segitiga Khusus, kemudian menyampaikan 

kompetensi dasar, indikator, tujuan, dan 

manfaat, serta pemberian apersepsi 

tentang tripel Pythagoras dan teorema 

Pythagoras. 

2. Fase 2 : Presentasi 

Guru menjelaskan dengan rinci materi 

perbandingan sisi pada segitiga khusus dan 

peserta didik memperhatikan dengan 

seksama. 

3. Fase 3 : Praktik yang terstruktur 

Peserta didik dibagi menjadi beberapa 

kelompok secara heterogen kemudian 

dbagikan LKPD dan LTPD. Setelah itu 

peserta didik membaca buku referensi dan 

diberikan stimulus oleh guru agar mampu 

bertanya. Dalam kelompoknya peserta didik 

berdiskusi memecahkan permasalahan 

dalam LKPD. 

1. Sikap 

Lembar 

observasi 

keaktivan 

peserta didik 

 

2. Pengetahuan 

Soal kuis 

3 Jam 

Pelajara

n @40 

Menit 

1. Buku Guru 

Matematika 

SMP/MTs 

Kelas VIII 

Semester 2 

edisi revisi. 

2. Buku Siswa 

Matematika 

SMP/MTs 

Kelas VIII 

Semester 2 

edisi revisi. 

3. Bahan Ajar 

Teorema 

Pythagoras. 

3
1
1
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4. Fase 4 : Praktik di bawah bimbingan 

guru 

Peserta didik mempresentasikan hasil 

diskusinya didepan kelas. Kemudian guru 

memberikan umpan balik mengenai 

jawaban yang dipresentasikan peserta didik. 

5. Fase 5 : Praktik mandiri 

Guru memberikan kuis yang dikerjakan 

secara mandiri oleh peserta didik. 
 

 

Semarang, 14 Januari 2020 

Mengetahui, 

Guru Matematika         Peneliti 

 

 

 

Al Makruf, S.Pd.         Oryz Amaldha 

NIP. 196907051991031005        NIM. 4101416074 

 

 

3
1

2
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Lampiran 23 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN 1 

 

Satuan Pendidikan : SMP N 18 Semarang 

Mata Pelajaran : Metematika 

Kelas/Semester : VIII (Delapan) / 2 (Dua) 

Materi Pokok : Memeriksa Kebenaran Teorema Pythagoras 

Alokasi Waktu : 3 Jam Pelajaran @40 Menit 

 

A. Kompetensi Inti 

KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, 

gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan  lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya 

KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI-4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori 

 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

Indikator 

Kemampuan 

Berpikir Kreatif 

3.6 Menjelaskan dan 

membuktikan 

teorema Pythagoras 

dan tripel Pythagoras. 

3.6.1 Menyebutkan secara lancar dan 

benar teorema Pythagoras. 

Fluency 
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3.6.2 Memeriksa kebenaran teorema 

Pythagoras menggunakan lebih 

dari satu cara pembuktian. 

Fluency, Flexibility 

4.6 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

teorema Pythagoras 

dan tripel Pythagoras. 

4.6.1  Menggunakan alat peraga untuk 

memeriksa kebenaran teorema 

Pythagoras berdasarkan 

pembuktian teorema Pythagoras 

yang ada. 

Elaboration, 

Originality 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan 

Brainstorming berbasis 4C, literasi dan PPK, peserta  didik dapat : 

1. Menyebutkan teorema Pythagoras dengan benar, 

2. Membuktikan kebenaran teorema Pythagoras dengan berbagai cara pembuktian, 

3. Menggunakan alat peraga dalam memeriksa kebenaran teorema Pythagoras dengan 

tepat, 

4. Bersikap religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. 

 

D. Materi Pembelajaran 

Teorema Pythagoras : 

“Kuadrat panjang sisi miring (hipotenusa) pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah 

kuadrat panjang sisi-sisi yang lain.” 

Teorema Pythagoras dapat dituliskan sebagai berikut. 

 

𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2  

 

Keterangan : 

𝑐   = Sisi miring (hipotenusa) 

𝑎 dan 𝑏       = Dua sisi yang lain 

 

 

 

 

𝑎 

𝑏 

𝑐 
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Pembuktian Teorema Pythagoras 

Pembuktian ini dilakukan oleh Pythagoras sendiri dengan menggunakan konsep luas 

segitiga dan luas persegi seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikut. 

Pada gambar disamping, diperoleh bahwa: 

Luas persegi besar = Luas persegi kecil + Luas 4 

segitiga siku-siku 

Sehingga diperoleh hubungan : 

⟺ (𝑎 + 𝑏)2                         = 𝑐2 + 4 (
1

2
𝑎𝑏) 

⟺ 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2              = 𝑐2 + 2𝑎𝑏 

⟺ 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 − 2𝑎𝑏 = 𝑐2 + 2𝑎𝑏 − 2𝑎𝑏 

⟺ 𝑎2 + 𝑏2                           = 𝑐2 (Terbukti) 

 

E. Model, Pendekatan, dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran           :  Means-Ends Analysis    

       Sintaks : 

a) Fase 1 Penyajian masalah secara heuristik 

b) Fase 2 Memecah masalah menjadi sederhana 

c) Fase 3 Mengidentifikasi perbedaan 

d) Fase 4 Menyusun sub-sub masalah dan strategi 

pemecahan masalah 

e) Fase 5 Mengevaluasi dan menyimpulkan 

Pendekatan Pembelajaran : Brainstorming 

Metode Pembelajaran  : Diskusi dan tanya jawab 

 

F. Media Pembelajaran 

Media :  

 Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

 Lembar Tugas Peserta Didik (LTPD) 

𝑐 
𝑐 

𝑐 
𝑐 

𝑎 

𝑎 

𝑎 

𝑎 

𝑏 

𝑏 

𝑏 

𝑏 
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 Powerpoint (PPT) 

 Alat Peraga Teorema Pythagoras 

Alat/Bahan : 

 Buku tulis 

 Spidol, papan tulis, dan penggaris 

 Laptop & infocus 

 

G. Sumber Belajar 

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Guru Matematika 

SMP/MTs Kelas VIII Semester 2 edisi revisi. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Siswa Matematika 

SMP/MTs Kelas VIII Semester 2 edisi revisi. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

3. Hidayah, I. Sugiarto, & Dwijanto. 2016. Cara Penggunaan Alat Peraga 

Manipulatif Pembelajaran Matematika Pendidikan Dasar. Semarang: FMIPA 

UNNES. 

 

H. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Aktivitas 

Pendukung 

Pendahuluan 

(10 menit) 

1. Pembelajaran dimulai dengan tepat waktu. 

(integritas) 

2. Guru mengucapkan salam pembuka. 

(religius) 

3. Peserta didik diminta untuk berdoa sebelum 

memulai pelajaran. (religius) 

4. Guru menanyakan kabar peserta didik dengan 

dijawab melalui jawaban khas. 

5. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan 

meminta peserta didik untuk mempersiapkan 

perlengkapan dan peralatan yang diperlukan. 

(integritas) 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Aktivitas 

Pendukung 

6. Peserta didik menyiapkan kondisi fisik dan 

psikis yang dibantu oleh guru. 

7. Peserta didik menerima penjelasan guru 

mengenai langkah-langkah pembelajaran 

melalui model pembelajaran Means-Ends 

Analysis. 

8. Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari yaitu “Teorema Pythagoras”. 

9. Peserta didik menerima informasi tentang 

kompetensi dasar, indikator, tujuan, dan 

manfaat. 

10. Guru memberikan apersepsi berupa luas 

daerah segiempat dan segitiga, serta akar 

kuadrat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inti (90 menit) Fase 1. Penyajian masalah secara heuristik 

11. Peserta didik mengamati teorema Pythagoras 

yang diberikan oleh guru. 

12. Peserta didik diberikan masalah berbasis 

heuristik berkaitan dengan teorema 

Pythagoras. 

13. Brainstroming : Background Reading 

a. Peserta didik membaca bahan ajar dan 

Buku Siswa untuk menemukan ide 

pembuktian teorema Pythagoras. 

b. Peserta didik dibagi menjadi beberapa 

kelompok beranggotakan 4-6 anak secara 

heterogen. 

Fase 2. Memecah masalah menjadi sederhana 

14. Peserta didik diberikan Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD) dan Lembar Tugas Peserta 

Didik (LTPD). 

 

 

 

 

 

 

Literasi 

 

 

 

Collaborative 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Aktivitas 

Pendukung 

15. Tiap kelompok diberikan masalah 

pembuktian teorema Pythagoras yang 

berbeda. 

16. Brainstroming : Pre-Branstorming Test 

a. Peserta didik dikondisikan agar dapat 

memahami proses memeriksa kebenaran 

teorema Pythagoras. 

b. Peserta didik diberikan stimulus berupa 

materi prasyarat (scaffolding). 

Fase 3. Mengidentifikasi perbedaan 

17. Peserta didik melakukan diskusi dalam 

kelompok masing-masing berdasarkan 

petunjuk yang ada pada LKPD. (gotong 

royong) 

18. Guru berkeliling untuk membantu peserta 

didik dalam mengidentifikasi masalah. 

19. Brainstorming : Brainstorming Activity 1 

a. Peserta didik menyusun pertanyaan dan 

ide-ide yang telah diperoleh saat membaca 

referensi. 

b. Peserta didik menyampaikan gagasan 

serta ide berkaitan dengan pembuktian 

teorema Pythagoras. 

c. Peserta didik berdiskusi dalam kelompok 

untuk menyaring ide-ide yang ada untuk 

memperoleh hasil identifikasi. 

Fase 4. Menyusun sub-sub masalah dan 

strategi penyelesaian masalah 

20. Setelah peserta didik selesai berdiskusi dan 

menuliskan hasil diskusinya pada LKPD, 

beberapa perwakilan kelompok 

Creative   

Thinking 

 

 

 

 

 

Critical 

Thinking 

 

Collaborative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communicative 

 

 

 

 

 

 

 

Communicative 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Aktivitas 

Pendukung 

mengomunikasikan hasil diskusinya di depan 

kelas dengan memperagakan alat peraga 

pembuktian teorema Pythagoras. (integritas) 

21. Brainstorming : Brainstorming Activity 2 

a. Peserta didik yang lain dipersilakan 

memberikan umpan balik dan 

menanggapi hasil diskusi kelompok lain 

sehingga dapat terjadi proses curah 

pendapat. 

Fase 5. Mengevaluasi dan menyimpulkan 

22. Peserta didik memilih strategi pembuktian 

yang paling efisien untuk dapat diterapkan 

dalam menyelesaikan masalah. 

23. Peserta didik dibimbing oleh guru untuk 

menyimpulkan proses pembuktian teorema 

Pythagoras. 

24. Brainstorming : Post-Brainstorming Test 

a. Peserta didik mengerjakan kuis yang 

diberikan oleh guru secara mandiri. 

 

 

 

 

Critical 

Thinking 

 

 

 

 

 

Critical 

Thinking 

Penutup 

(20 menit) 

25. Peserta didik dibimbing guru untuk 

merangkum di buku masing-masing tentang 

teorema Pythagoras dan pembuktian teorema 

Pythagoras. (mandiri) 

26. Guru meminta peserta didik untuk melakukan 

refleksi dengan menyampaikan apa yang 

telah dipelajari pada pertemuan ini yaitu 

tentang teorema Pythagoras.  

27. Peserta didik mendengarkan arahan guru 

untuk materi pada pertemuan berikutnya 

yaitu tentang Panjang Sisi Segitiga Siku-siku 

dan Jenis-jenis Segitiga. 

  Literasi 

 

 

  Communicative 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Aktivitas 

Pendukung 

28. Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan 

mengucapkan salam. (religius) 

 

I. Penilaian 

1. Penilaian Sikap 

No. Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Butir 

Instrumen 

Waktu 

Pelaksanaan 
Keterangan 

1 Observasi Lembar 

observasi 

keaktivan 

peserta 

didik 

Lampiran 1 Saat pembelajaran 

berlangsung 

Penilaian untuk dan 

pencapaian 

pembelajaran 

(assessment for and 

of learning) 

 

2. Penilaian Pengetahuan 

No. Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Butir 

Instrumen 

Waktu Pelaksanaan Keterangan 

1 Tes Tertulis 

(Kuis) 

Soal Uraian Lampiran 2 Saat pembelajaran 

usai 

Penilaian untuk dan 

pencapaian 

pembelajaran 

(assessment for and 

of learning) 

 

3. Penilaian Keterampilan 

No. Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Butir 

Instrumen 

Waktu Pelaksanaan Keterangan 

1 Tes Tertulis 

(Kuis) 

Soal Uraian Lampiran 2 Saat pembelajaran 

usai 

Penilaian untuk dan 

pencapaian 

pembelajaran 

(assessment for and 
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2 Observasi Lembar 

Penilaian 

Keterampil-

an 

Lampiran 3 Saat pembelajaran 

berlangsung 

of learning) 

 

 

         Semarang, 14 Januari 2020 

Mengetahui, 

Guru Matematika              Peneliti 

 

 

 

Al Makruf, S.Pd.                   Oryz Amaldha 

NIP. 196907051991031005             NIM. 4101416074 
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Lampiran 24 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN 2 

 

Satuan Pendidikan : SMP N 18 Semarang 

Mata Pelajaran : Metematika 

Kelas/Semester : VIII (Delapan) / 2 (dua) 

Materi Pokok : Panjang Sisi Segitiga Siku-siku dan Jenis Segitiga Khusus 

Alokasi Waktu : 2 Jam Pelajaran @40 Menit 

 

A. Kompetensi Inti 

KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, 

gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan  lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya 

KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI-4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori 

 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

Indikator 

Kemampuan 

Berpikir Kreatif 

3.6 Menjelaskan dan 

membuktikan 

teorema Pythagoras 

dan tripel Pythagoras. 

3.6.3 Menentukan panjang sisi 

segitiga siku-siku jika panjang 

kedua sisi diketahui. 

Fluency, Flexibility 
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3.6.4 Menentukan jenis segitiga 

berdasarkan panjang sisi-sisi 

yang diketahui dengan 

menggunakan berbagai cara. 

Fluency, Flexibility 

4.6 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

teorema Pythagoras 

dan tripel Pythagoras. 

4.6.2 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan panjang sisi 

segitiga siku-siku dengan 

berbagai cara. 

Elaboration, 

Originality 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan 

Brainstorming berbasis 4C, literasi dan PPK, peserta  didik dapat : 

1. Menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang kedua sisi diketahui 

menggunakan berbagai pendekatan, 

2. Menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui dengan tepat, 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan panjang sisi segitiga siku-siku 

dengan benar, 

4. Bersikap religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. 

 

D. Materi Pembelajaran 

Teorema Pythagoras : 

 

𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2  

 

Keterangan : 

𝑐   = Sisi miring (hipotenusa) 

𝑎 dan 𝑏       = Dua sisi yang lain 

Mencari Panjang Sisi Segitiga Siku-siku 

Mencari panjang 𝑥 : 

Berdasarkan teorema Pythagoras, dapat 

dimisalkan : 

𝑎 = 12 𝑐𝑚 

𝑏 = 16 𝑐𝑚 

𝑎 

𝑏 

𝑐 

16 𝑐𝑚 

12 𝑐𝑚 
𝑥 
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Diperoleh hubungan : 

𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 ⟺ 𝑥2 = 122 + 162 

                          ⟺ 𝑥2 = 144 + 256 

                          ⟺ 𝑥2 = 400 

                          ⟺ 𝑥 = √400 = 20 𝑐𝑚 

Menentukan Jenis Segitiga 

 

 

 

 

     (i)           (ii)         (iii) 

Pada gambar tersebut diperoleh hubungan : 

a. 𝑎2 + 𝑏2 > 𝑐2 

b. 𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2 

c. 𝑎2 + 𝑏2 < 𝑐2 

Untuk ∆𝐴𝐶𝐵 dengan panjang sisi-sisinya 𝑎, 𝑏, dan  : 

a. Jika 𝑐2 < 𝑎2 + 𝑏2, maka ∆𝐴𝐶𝐵 merupakan segitiga lancip di 𝐶. Sisi 𝑐 dihadapan 

sudut 𝐶. 

b. Jika 𝑐2 > 𝑎2 + 𝑏2, maka ∆𝐴𝐶𝐵 merupakan segitiga tumpul di 𝐶. 

 

E. Model, Pendekatan, dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran           :  Means-Ends Analysis    

       Sintaks : 

a) Fase 1 Penyajian masalah secara heuristik 

b) Fase 2 Memecah masalah menjadi sederhana 

c) Fase 3 Mengidentifikasi perbedaan 

d) Fase 4 Menyusun sub-sub masalah dan strategi 

pemecahan masalah 
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e) Fase 5 Mengevaluasi dan menyimpulkan 

Pendekatan Pembelajaran : Brainstorming 

Metode Pembelajaran  : Diskusi dan tanya jawab 

F. Media Pembelajaran 

Media :  

 Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

 Lembar Tugas Peserta Didik (LTPD) 

 Powerpoint (PPT) 

Alat/Bahan : 

 Buku tulis 

 Spidol, papan tulis, dan penggaris 

 Laptop & infocus 

 

G. Sumber Belajar 

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Guru Matematika SMP/MTs 

Kelas VIII Semester 2 edisi revisi. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Siswa Matematika SMP/MTs 

Kelas VIII Semester 2 edisi revisi. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

 

H. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Aktivitas 

Pendukung 

Pendahuluan 

(10 menit) 

1. Pembelajaran dimulai dengan tepat waktu. 

(integritas) 

2. Guru mengucapkan salam pembuka. 

(religius) 

3. Peserta didik diminta untuk berdoa sebelum 

memulai pelajaran. (religius) 

4. Guru menanyakan kabar peserta didik dengan 

dijawab melalui jawaban khas. 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Aktivitas 

Pendukung 

5. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan 

meminta peserta didik untuk mempersiapkan 

perlengkapan dan peralatan yang diperlukan. 

(integritas) 

6. Peserta didik menyiapkan kondisi fisik dan 

psikis yang dibantu oleh guru. 

7. Peserta didik menerima penjelasan guru 

mengenai langkah-langkah pembelajaran 

melalui model pembelajaran Means-Ends 

Analysis. 

8. Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari yaitu “Panjang Sisi Segitiga Siku-

siku dan Jenis-jenis Segitiga”. 

9. Peserta didik menerima informasi tentang 

kompetensi dasar, indikator, tujuan, dan 

manfaat. 

10. Guru memberikan apersepsi berupa teorema 

Pythagoras dan jenis segitiga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inti (60 menit) Fase 1. Penyajian masalah secara heuristik 

11. Peserta didik mengamati teorema Pythagoras 

dan jenis segitiga yang diberikan oleh guru. 

12. Peserta didik diberikan masalah berbasis 

heuristik berkaitan dengan teorema 

Pythagoras dan jenis-jenis segitiga. 

13. Brainstroming : Background Reading 

a. Peserta didik membaca bahan ajar dan 

Buku Siswa untuk menemukan ide 

mencari panjang sisi segitiga siku-siku 

dan jenis segitiga berdasarkan panjang 

sisi-sisinya. 

b. Peserta didik dibagi menjadi beberapa 

 

 

 

 

 

 

 

Literasi 

 

 

 

 

Collaborative 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Aktivitas 

Pendukung 

kelompok beranggotakan 4-6 anak 

secara heterogen. 

Fase 2. Memecah masalah menjadi sederhana 

14. Peserta didik diberikan Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD) dan Lembar Tugas Peserta 

Didik (LTPD). 

15. Brainstroming : Pre-Branstorming Test 

a. Peserta didik dikondisikan agar dapat 

memahami proses mencari panjang sisi 

suatu segitiga siku-siku dan menentukan 

jenis segitiga. 

b. Peserta didik diberikan stimulus berupa 

materi prasyarat (scaffolding). 

Fase 3. Mengidentifikasi perbedaan 

16. Peserta didik melakukan diskusi dalam 

kelompok masing-masing berdasarkan 

petunjuk yang ada pada LKPD. (gotong 

royong) 

17. Guru berkeliling untuk membantu peserta 

didik dalam mengidentifikasi masalah. 

18. Brainstorming : Brainstorming Activity 1 

a. Peserta didik menyusun pertanyaan dan 

ide-ide yang telah diperoleh saat membaca 

referensi. 

b. Peserta didik menyampaikan gagasan serta 

ide berkaitan dengan mencari panjang sisi 

suatu segitiga siku-siku dan menentukan 

jenis segitiga. 

c. Peserta didik berdiskusi dalam kelompok 

untuk menyaring ide-ide yang ada untuk 

memperoleh hasil identifikasi. 

 

 

 

Creative   

Thinking 

 

 

 

 

 

 

Critical 

Thinking 

 

Collaborative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communicative 

 

 

 

Communicative 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Aktivitas 

Pendukung 

Fase 4. Menyusun sub-sub masalah startegi 

penyelesaian masalah 

19. Setelah peserta didik selesai berdiskusi dan 

menuliskan hasil diskusinya pada LKPD, 

beberapa perwakilan kelompok 

mengomunikasikan hasil diskusinya di depan 

kelas. (integritas) 

20. Brainstorming : Brainstorming Activity 2 

a. Peserta didik yang lain dipersilakan 

memberikan umpan balik dan menanggapi 

hasil diskusi kelompok lain sehingga dapat 

terjadi proses curah pendapat. 

Fase 5. Mengevaluasi dan menyimpulkan 

21. Peserta didik memilih strategi pemecahan 

masalah yang paling efektif untuk dapat 

diterapkan dalam menyelesaikan masalah. 

22. Peserta didik dibimbing oleh guru untuk 

menyimpulkan proses mencari panjang sisi 

suatu segitiga dan menentukan jenis segitiga. 

23. Brainstorming : Post-Brainstorming Test 

a. Peserta didik mengerjakan kuis yang 

diberikan oleh guru secara mandiri. 

 

 

Critical 

Thinking 

 

 

 

 

Critical 

Thinking 

Penutup 

(10 menit) 

24. Peserta didik dibimbing guru untuk 

merangkum di buku masing-masing tentang 

panjang sisi suatu segitiga siku-siku dan jenis 

segitiga. (mandiri)  

25. Guru meminta peserta didik untuk melakukan 

refleksi dengan menyampaikan apa yang 

telah dipelajari pada pertemuan ini yaitu 

tentang panjang sisi suatu segitiga siku-siku 

dan jenis segitiga.  

  Literasi 

 

 

 

 Communicative 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Aktivitas 

Pendukung 

26. Peserta didik mendengarkan arahan guru 

untuk materi pada pertemuan berikutnya 

yaitu tentang Tripel Pythagoras dan Luas 

Bangun Datar Menggunakan Teorema 

Pythagoras. 

27. Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan 

mengucapkan salam. (religius) 

 

   

 

I. Penilaian 

a. Penilaian Sikap 

No. Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Butir 

Instrumen 

Waktu 

Pelaksanaan 
Keterangan 

1 Observasi Lembar 

observasi 

keaktivan 

peserta 

didik 

Lampiran 1 Saat pembelajaran 

berlangsung 

Penilaian untuk dan 

pencapaian 

pembelajaran 

(assessment for and 

of learning) 

 

b. Penilaian Pengetahuan 

No. Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Butir 

Instrumen 

Waktu Pelaksanaan Keterangan 

1 Tes Tertulis 

(Kuis) 

Soal Uraian Lampiran 2 Saat pembelajaran 

usai 

Penilaian untuk dan 

pencapaian 

pembelajaran 

(assessment for and 

of learning) 
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c. Penilaian Keterampilan 

No. Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Butir 

Instrumen 

Waktu Pelaksanaan Keterangan 

1 Tes Tertulis 

(Kuis) 

Soal Uraian Lampiran 2 Saat pembelajaran 

usai 

Penilaian untuk dan 

pencapaian 

pembelajaran 

(assessment for and 

of learning) 

2 Observasi Lembar 

Penilaian 

Keterampil-

an 

Lampiran 3 Saat pembelajaran 

berlangsung 

 

 

         Semarang, 14 Januari 2020 

Mengetahui, 

Guru Matematika              Peneliti 

 

 

 

Al Makruf, S.Pd.                   Oryz Amaldha 

NIP. 196907051991031005             NIM. 4101416074 
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Lampiran 25 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN 3 

 

Satuan Pendidikan : SMP N 18 Semarang 

Mata Pelajaran : Metematika 

Kelas/Semester : VIII (Delapan) / 2 (dua) 

Materi Pokok : Tripel Pythagoras dan Aplikasi Teorema Pythagoras 

Alokasi Waktu : 3 Jam Pelajaran @40 Menit 

 

A. Kompetensi Inti 

KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, 

gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan  lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya 

KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI-4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori 

 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

Indikator 

Kemampuan 

Berpikir Kreatif 

3.6 Menjelaskan dan 

membuktikan 

teorema Pythagoras 

dan tripel Pythagoras. 

3.6.5 Menentukan lebih dari satu 

pasangan bilangan yang 

termasuk tripel Pythagoras 

Fluency, Flexibility 
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dengan menggunakan berbagai 

cara. 

3.6.6 Menentukan model persamaan 

teorema Pythagoras dari 

permasalahan aplikasi teorema 

Pythagoras. 

 

 

Fluency, 

Flexibility, 

Elaboration, 

Originality 

4.6 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

teorema Pythagoras 

dan tripel Pythagoras. 

4.6.3 Menggunakan tripel 

Pythagoras dalam 

menyelesaikan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4.6.4 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan kehidupan 

nyata menggunakan teorema 

Pythagoras. 

Elaboration, 

Originality 

 

 

Elaboration, 

Originality 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan 

Brainstorming berbasis 4C, literasi dan PPK, peserta  didik dapat : 

1. Menentukan lebih dari satu pasangan bilangan yang termasuk tripel Pythagoras 

dengan menggunakan berbagai cara, 

2. Menentukan model persamaan teorema Pythagoras dari permasalahan aplikasi 

teorema Pythagoras, 

3. Menggunakan tripel Pythagoras dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari, 

4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata menggunakan 

teorema Pythagoras, 

5. Bersikap religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. 

 

D. Materi Pembelajaran 

Tripel Pythagoras 

Tiga buah bilangan misalkan 𝑎, 𝑏, dan 𝑐 dimana 𝑐 > 𝑎 dan 𝑐 > 𝑏 dapat dikatakan tripel 

Pythagoras apabila ketiga bilangan tersebut memenuhi persamaan pada teorema 

Pythagoras yaitu : 

𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 
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Jika panjang sisi-sisi suatu segitiga memenuhi tripel Pythagoras, maka segitiga tersebut 

merupakan segitiga siku-siku. 

Menentukan Tripel Pythagoras 

 

Dalam menentukan tripel Pythagoras dapat digunakan 

rumus dengan panjang sisi adalah (𝑝2 + 𝑞2), (𝑝2 − 𝑞2), 

dan 2𝑝𝑞. 

 

Misalkan 𝑝 = 2 dan 𝑞 = 1, maka : 

(𝑝2 + 𝑞2) = (22 + 12) = 4 + 1 = 5 

(𝑝2 − 𝑞2) = (22 − 12) = 4 − 1 = 3 

2𝑝𝑞 = 2 × 2 × 1 = 4 

Diperoleh pasangan tripel Pythagoras = 5, 3, 4 

 

E. Model, Pendekatan, dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran           :  Means-Ends Analysis    

       Sintaks : 

a) Fase 1 Penyajian masalah secara heuristik 

b) Fase 2 Memecah masalah menjadi sederhana 

c) Fase 3 Mengidentifikasi perbedaan 

d) Fase 4 Menyusun sub-sub masalah dan strategi 

pemecahan masalah 

e) Fase 5 Mengevaluasi dan menyimpulkan 

Pendekatan Pembelajaran : Brainstorming 

Metode Pembelajaran  : Diskusi dan tanya jawab 

 

F. Media Pembelajaran 

Media :  

 Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

 Lembar Tugas Peserta Didik (LTPD) 

 Powerpoint (PPT) 
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Alat/Bahan : 

 Buku tulis 

 Spidol, papan tulis, dan penggaris 

 Laptop & infocus 

G. Sumber Belajar 

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Guru Matematika 

SMP/MTs Kelas VIII Semester 2 edisi revisi. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Siswa Matematika 

SMP/MTs Kelas VIII Semester 2 edisi revisi. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

 

H. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Aktivitas 

Pendukung 

Pendahuluan 

(10 menit) 

1. Pembelajaran dimulai dengan tepat waktu. 

(integritas) 

2. Guru mengucapkan salam pembuka. 

(religius) 

3. Peserta didik diminta untuk berdoa sebelum 

memulai pelajaran. (religius) 

4. Guru menanyakan kabar peserta didik dengan 

dijawab melalui jawaban khas. 

5. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan 

meminta peserta didik untuk mempersiapkan 

perlengkapan dan peralatan yang diperlukan. 

(integritas) 

6. Peserta didik menyiapkan kondisi fisik dan 

psikis yang dibantu oleh guru. 

7. Peserta didik menerima penjelasan guru 

mengenai langkah-langkah pembelajaran 

melalui model pembelajaran Means-Ends 

Analysis. 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Aktivitas 

Pendukung 

8. Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari yaitu “Tripel Pythagoras”. 

9. Peserta didik menerima informasi tentang 

kompetensi dasar, indikator, tujuan, dan 

manfaat. 

10. Guru memberikan apersepsi berupa teorema 

Pythagoras.  

 

 

 

 

 

Inti (90 menit) Fase 1. Penyajian masalah secara heuristik 

11. Peserta didik mengamati tripel Pythagoras 

yang diberikan oleh guru. 

12. Peserta didik diberikan masalah berbasis 

heuristik berkaitan dengan penerapan 

teorema Pythagoras. 

13. Brainstroming : Background Reading 

a. Peserta didik membaca bahan ajar dan 

Buku Siswa untuk menemukan ide 

penyelesaian tripel Pythagoras. 

b. Peserta didik dibagi menjadi beberapa 

kelompok beranggotakan 4-6 anak secara 

heterogen. 

Fase 2. Memecah masalah menjadi sederhana 

14. Peserta didik diberikan Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD) dan Lembar Tugas Peserta 

Didik (LTPD). 

15. Brainstroming : Pre-Branstorming Test 

a. Peserta didik dikondisikan agar dapat 

memahami proses menemukan tripel 

Pythagoras. 

b. Peserta didik diberikan stimulus berupa 

materi prasyarat (scaffolding). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literasi 

 

 

Collaborative 

 

 

 

Creative   

Thinking 

 

 

 

 

 

Critical 

Thinking 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Aktivitas 

Pendukung 

Fase 3. Mengidentifikasi perbedaan 

16. Peserta didik melakukan diskusi dalam 

kelompok masing-masing berdasarkan 

petunjuk yang ada pada LKPD. (gotong 

royong) 

17. Guru berkeliling untuk membantu peserta 

didik dalam mengidentifikasi masalah. 

18. Brainstorming : Brainstorming Activity 1 

a. Peserta didik menyusun pertanyaan dan 

ide-ide yang telah diperoleh saat membaca 

referensi. 

b. Peserta didik menyampaikan gagasan 

serta ide berkaitan dengan penemuan 

tripel Pythagoras. 

c. Peserta didik berdiskusi dalam kelompok 

untuk menyaring ide-ide yang ada untuk 

memperoleh hasil identifikasi. 

Fase 4. Menyusun sub-sub masalah startegi 

penyelesaian masalah 

19. Setelah peserta didik selesai berdiskusi dan 

menuliskan hasil diskusinya pada LKPD, 

beberapa perwakilan kelompok 

mengomunikasikan hasil diskusinya di depan 

kelas. (integritas) 

20. Brainstorming : Brainstorming Activity 2 

a. Peserta didik yang lain dipersilakan 

memberikan umpan balik dan 

menanggapi hasil diskusi kelompok lain 

sehingga dapat terjadi proses curah 

pendapat. 

 

 

Collaborative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communicative 

 

 

 

 

 

 

 

Communicative 

 

 

 

 

 

Critical 

Thinking 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Aktivitas 

Pendukung 

Fase 5. Mengevaluasi dan menyimpulkan 

21. Peserta didik memilih strategi penemuan 

tripel Pythagoras yang paling efektif untuk 

dapat diterapkan dalam menyelesaikan 

masalah. 

22. Peserta didik dibimbing oleh guru untuk 

menyimpulkan proses menemukan tripel 

Pythagoras. 

23. Brainstorming : Post-Brainstorming Test 

a. Peserta didik mengerjakan kuis yang 

diberikan oleh guru secara mandiri. 

 

Critical 

Thinking 

Penutup 

(20 menit) 

24. Peserta didik dibimbing guru untuk 

merangkum di buku masing-masing tentang 

tripel Pythagoras dan penerapan teorema 

Pythagoras. (mandiri) 

25. Guru meminta peserta didik untuk melakukan 

refleksi dengan menyampaikan apa yang 

telah dipelajari pada pertemuan ini yaitu 

tentang tripel Pythagoras.  

26. Peserta didik mendengarkan arahan guru 

untuk materi pada pertemuan berikutnya 

yaitu tentang Perbandingan Sisi-sisi pada 

Segitiga menggunakan Teorema Pythagoras. 

27. Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan 

mengucapkan salam. (religius) 

  Literasi 

 

 

  Communicative 
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I. Penilaian 

a. Penilaian Sikap 

No. Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Butir 

Instrumen 

Waktu 

Pelaksanaan 
Keterangan 

1 Observasi Lembar 

observasi 

keaktivan 

peserta 

didik 

Lampiran 1 Saat pembelajaran 

berlangsung 

Penilaian untuk dan 

pencapaian 

pembelajaran 

(assessment for and 

of learning) 

 

b. Penilaian Pengetahuan 

No. Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Butir 

Instrumen 

Waktu Pelaksanaan Keterangan 

1 Tes Tertulis 

(Kuis) 

Soal Uraian Lampiran 2 Saat pembelajaran 

usai 

Penilaian untuk dan 

pencapaian 

pembelajaran 

(assessment for and 

of learning) 

 

c. Penilaian Keterampilan 

No. Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Butir 

Instrumen 

Waktu Pelaksanaan Keterangan 

1 Tes Tertulis 

(Kuis) 

Soal Uraian Lampiran 2 Saat pembelajaran 

usai 

Penilaian untuk dan 

pencapaian 

pembelajaran 

(assessment for and 

of learning) 

2 Observasi Lembar 

Penilaian 

Keterampil-

an 

Lampiran 3 Saat pembelajaran 

berlangsung 
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         Semarang, 14 Januari 2020 

Mengetahui, 

Guru Matematika              Peneliti 

 

 

 

Al Makruf, S.Pd.                   Oryz Amaldha 

NIP. 196907051991031005             NIM. 4101416074 
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Lampiran 26 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN 4 

 

Satuan Pendidikan : SMP N 18 Semarang 

Mata Pelajaran : Metematika 

Kelas/Semester : VIII (Delapan) / 2 (dua) 

Materi Pokok : Perbandingan Sisi pada Segitiga Khusus 

Alokasi Waktu : 2 Jam Pelajaran @40 Menit 

 

A. Kompetensi Inti 

KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, 

gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan  lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya 

KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI-4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori 

 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

Indikator 

Kemampuan 

Berpikir Kreatif 

3.6 Menjelaskan dan 

membuktikan 

teorema Pythagoras 

dan tripel Pythagoras. 

3.6.7 Menentukan perbandingan 

sisi-sisi pada segitiga siku-siku 

sama kaki. 

Fluency, Flexibility 
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3.6.8 Menentukan perbandingan 

panjang sisi segitiga yang 

bersudut 30° − 60° − 90°. 

Fluency, Flexibility 

4.6 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

teorema Pythagoras 

dan tripel Pythagoras. 

4.6.5 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan perbandingan 

panjang sisi pada suatu 

segitiga. 

Elaboration, 

Originality 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan 

Brainstorming berbasis 4C, literasi dan PPK, peserta  didik dapat : 

1. Menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki, 

2. Menentukan perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut 30° − 60° − 90°, 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan perbandingan panjang sisi pada suatu segitiga, 

4. Bersikap religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. 

 

D. Materi Pembelajaran 

Perbandingan Sisi-sisi pada Segitiga Siku-siku Sama Kaki 

 

Segitiga siku-siku sama kaki merupakan salah satu segitiga 

khusus, karena ukuran dari ketiga sudutnya selalu tetap yaitu 

45° − 45° − 90°. Dimana setiap segitiga siku-siku sama kaki 

memiliki ukuran luas setengah dari ukuran luas persegi. 

 

Misalkan panjang 𝐾𝐿 = 𝐾𝑀 = 𝑥, maka panjang sisi hipotenusa (𝑀𝐿) : 

𝑀𝐿 = √𝑥2 + 𝑥2 = √2𝑥2 = 𝑥√2, untuk setiap 𝑥 bilangan real. 

Diperoleh perbandingan 𝐾𝐿 ∶  𝐾𝑀 ∶  𝑀𝐿 = 1 ∶  1 ∶  √2 
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Perbandingan Panjang Sisi pada Segitiga Bersudut 𝟑𝟎° − 𝟔𝟎° − 𝟗𝟎° 

Gambar disamping adalah segitiga sama sisi. 

Pada gambar segitiga disamping, diperoleh bahwa : 

𝑚∠𝐴𝐶𝐷 = 30°, 𝑚∠𝐶𝐴𝐷 = 60° 

𝑚∠𝐵𝐶𝐷 = 30°, 𝑚∠𝐶𝐵𝐷 = 60° 

 

Karena 𝐴𝐵 = 𝐵𝐶 = 𝐴𝐶, panjang 𝐴𝐷 =
1

2
𝐴𝐵 = 𝐵𝐷 

Selain itu, panjang 𝐵𝐷 =
1

2
𝐵𝐶 

Jadi, 𝐶𝐷 = √𝐵𝐶2 − 𝐵𝐷2 

                 = √𝐵𝐶2 − (
1

2
𝐵𝐶)

2

 

                 = √𝐵𝐶2 −
1

4
𝐵𝐶2 

                 = √
3

4
𝐵𝐶2 

                 =
1

2
𝐵𝐶√3 

Diperoleh perbandingan 𝐵𝐷 ∶ 𝐶𝐷 ∶  𝐵𝐶 = 1 ∶  √3 ∶ 2 

E. Model, Pendekatan, dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran           :  Means-Ends Analysis    

       Sintaks : 

a) Fase 1 Penyajian masalah secara heuristik 

b) Fase 2 Memecah masalah menjadi sederhana 

c) Fase 3 Mengidentifikasi perbedaan 

d) Fase 4 Menyusun sub-sub masalah dan strategi 

pemecahan masalah 
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e) Fase 5 Mengevaluasi dan menyimpulkan 

Pendekatan Pembelajaran : Brainstorming 

Metode Pembelajaran  : Diskusi dan tanya jawab 

 

F. Media Pembelajaran 

Media :  

 Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

 Lembar Tugas Peserta Didik (LTPD) 

 Powerpoint (PPT) 

Alat/Bahan : 

 Buku tulis 

 Spidol, papan tulis, dan penggaris 

 Laptop & infocus 

 

G. Sumber Belajar 

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Guru Matematika 

SMP/MTs Kelas VIII Semester 2 edisi revisi. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Siswa Matematika 

SMP/MTs Kelas VIII Semester 2 edisi revisi. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

 

H. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Aktivitas 

Pendukung 

Pendahuluan 

(10 menit) 

1. Pembelajaran dimulai dengan tepat waktu. 

(integritas) 

2. Guru mengucapkan salam pembuka. 

(religius) 

3. Peserta didik diminta untuk berdoa sebelum 

memulai pelajaran. (religius) 

4. Guru menanyakan kabar peserta didik dengan 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Aktivitas 

Pendukung 

dijawab melalui jawaban khas. 

5. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan 

meminta peserta didik untuk mempersiapkan 

perlengkapan dan peralatan yang diperlukan. 

(integritas) 

6. Peserta didik menyiapkan kondisi fisik dan 

psikis yang dibantu oleh guru. 

7. Peserta didik menerima penjelasan guru 

mengenai langkah-langkah pembelajaran 

melalui model pembelajaran Means-Ends 

Analysis. 

8. Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari yaitu “Perbandingan Panjang Sisi-

sisi Segitiga Khusus”. 

9. Peserta didik menerima informasi tentang 

kompetensi dasar, indikator, tujuan, dan 

manfaat. 

10. Guru memberikan apersepsi berupa teorema 

Pythagoras dan tripel Pythagoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inti (60 menit) Fase 1. Penyajian masalah secara heuristik 

11. Peserta didik mengamati segitiga siku-siku 

sama kaki dan segitiga sama sisi yang 

diberikan oleh guru. 

12. Peserta didik diberikan masalah berbasis 

heuristik berkaitan dengan panjang sisi pada 

segitiga khusus. 

13. Brainstroming : Background Reading 

a. Peserta didik membaca bahan ajar dan 

Buku Siswa untuk menemukan ide 

panjang sisi pada segitiga khusus. 

b. Peserta didik dibagi menjadi beberapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literasi 

 

 

Collaborative 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Aktivitas 

Pendukung 

kelompok beranggotakan 4-6 anak secara 

heterogen. 

Fase 2. Memecah masalah menjadi sederhana 

14. Peserta didik diberikan Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD) dan Lembar Tugas Peserta 

Didik (LTPD). 

15. Brainstroming : Pre-Branstorming Test 

a. Peserta didik dikondisikan agar dapat 

memahami ciri-ciri pada segitiga khusus 

terutama ukuran sudutnya. 

b. Peserta didik diberikan stimulus berupa 

materi prasyarat (scaffolding). 

Fase 3. Mengidentifikasi perbedaan 

16. Peserta didik melakukan diskusi dalam 

kelompok masing-masing berdasarkan 

petunjuk yang ada pada LKPD. (gotong 

royong) 

17. Guru berkeliling untuk membantu peserta 

didik dalam mengidentifikasi masalah. 

18. Brainstorming : Brainstorming Activity 1 

a. Peserta didik menyusun pertanyaan dan 

ide-ide yang telah diperoleh saat membaca 

referensi. 

b. Peserta didik menyampaikan gagasan 

serta ide berkaitan dengan perbandingan 

sisi-sisi pada segitiga khusus. 

c. Peserta didik berdiskusi dalam kelompok 

untuk menyaring ide-ide yang ada untuk 

memperoleh hasil identifikasi. 

 

 

 

 

 

Creative   

Thinking 

 

 

 

 

 

Critical 

Thinking 

 

Collaborative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communicative 

 

 

 

 

 

 

 



346 
 

 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Aktivitas 

Pendukung 

Fase 4. Menyusun sub-sub masalah startegi 

penyelesaian masalah 

19. Setelah peserta didik selesai berdiskusi dan 

menuliskan hasil diskusinya pada LKPD, 

beberapa perwakilan kelompok 

mengomunikasikan hasil diskusinya di depan 

kelas. (integritas) 

20. Brainstorming : Brainstorming Activity 2 

a. Peserta didik yang lain dipersilakan 

memberikan umpan balik dan 

menanggapi hasil diskusi kelompok lain 

sehingga dapat terjadi proses curah 

pendapat. 

Fase 5. Mengevaluasi dan menyimpulkan 

21. Peserta didik memilih strategi penyelesaian 

yang paling efektif untuk dapat diterapkan 

dalam menyelesaikan masalah. 

22. Peserta didik dibimbing oleh guru untuk 

menyimpulkan proses menemukan 

perbandingan siis pada segitiga khusus. 

23. Brainstorming : Post-Brainstorming Test 

a. Peserta didik mengerjakan kuis yang 

diberikan oleh guru secara mandiri. 

 

 

Communicative 

 

 

 

 

 

Critical 

Thinking 

 

 

 

 

Critical 

Thinking 

Penutup 

(10 menit) 

24. Peserta didik dibimbing guru untuk 

merangkum di buku masing-masing tentang 

perbandingan sisi pada segitiga khusus. 

(mandiri) 

25. Guru meminta peserta didik untuk melakukan 

refleksi dengan menyampaikan apa yang 

telah dipelajari pada pertemuan ini yaitu 

tentang perbandingan sisi pada segitiga 

  Literasi 

 

 

 Communicative 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Aktivitas 

Pendukung 

khusus.  

26. Peserta didik mendengarkan arahan guru 

bahwa pada pertemuan selanjutnya akan 

diadakan Tes Kemampuan Berpikir Kreatif 

tentang Bab Teorema Pythagoras. 

27. Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan 

mengucapkan salam. (religius) 

 

 

   

 

I. Penilaian 

a. Penilaian Sikap 

No. Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Butir 

Instrumen 

Waktu 

Pelaksanaan 
Keterangan 

1 Observasi Lembar 

observasi 

keaktivan 

peserta 

didik 

Lampiran 1 Saat pembelajaran 

berlangsung 

Penilaian untuk dan 

pencapaian 

pembelajaran 

(assessment for and 

of learning) 

 

b. Penilaian Pengetahuan 

No. Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Butir 

Instrumen 

Waktu Pelaksanaan Keterangan 

1 Tes Tertulis 

(Kuis) 

Soal Uraian Lampiran 2 Saat pembelajaran 

usai 

Penilaian untuk dan 

pencapaian 

pembelajaran 

(assessment for and 

of learning) 
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c. Penilaian Keterampilan 

No. Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Butir 

Instrumen 

Waktu Pelaksanaan Keterangan 

1 Tes Tertulis 

(Kuis) 

Soal Uraian Lampiran 2 Saat pembelajaran 

usai 

Penilaian untuk dan 

pencapaian 

pembelajaran 

(assessment for and 

of learning) 

2 Observasi Lembar 

Penilaian 

Keterampil-

an 

Lampiran 3 Saat pembelajaran 

berlangsung 

 

 

 

         Semarang, 14 Januari 2020 

Mengetahui, 

Guru Matematika              Peneliti 

 

 

 

Al Makruf, S.Pd.                   Oryz Amaldha 

NIP. 196907051991031005             NIM. 4101416074 
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Lampiran 27 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL PERTEMUAN 1 

 

Satuan Pendidikan : SMP N 18 Semarang 

Mata Pelajaran : Metematika 

Kelas/Semester : VIII (Delapan) / 2 (dua) 

Materi Pokok : Teorema Pythagoras 

Alokasi Waktu : 2 Jam Pelajaran @40 Menit 

 

A. Kompetensi Inti 

KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, 

gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan  lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya 

KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI-4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori 

 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.6 Menjelaskan dan membuktikan 

teorema Pythagoras dan tripel 

Pythagoras. 

3.6.3 Menyebutkan teorema Pythagoras. 

3.6.4 Memeriksa kebenaran teorema Pythagoras 

menggunakan proses pembuktian. 

4.6 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan teorema 

Pythagoras dan tripel 

Pythagoras. 

4.6.1  Menggunakan alat peraga untuk memeriksa 

kebenaran teorema Pythagoras berdasarkan 

pembuktian teorema Pythagoras yang ada. 
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C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran Direct Instruction menggunakan pendekatan Saintifik 

berbasis 4C, literasi dan PPK, peserta  didik dapat : 

1. Menyebutkan teorema Pythagoras dengan benar, 

2. Membuktikan kebenaran teorema Pythagoras dengan beberapa cara pembuktian, 

3. Menggunakan alat peraga dalam memeriksa kebenaran teorema Pythagoras dengan 

tepat, 

4. Bersikap religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. 

 

D. Materi Pembelajaran 

Teorema Pythagoras : 

“Kuadrat panjang sisi miring (hipotenusa) pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah 

kuadrat panjang sisi-sisi yang lain.” 

Teorema Pythagoras dapat dituliskan sebagai berikut. 

 

𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2  

 

Keterangan : 

𝑐   = Sisi miring (hipotenusa) 

𝑎 dan 𝑏       = Dua sisi yang lain 

Pembuktian Teorema Pythagoras 

Pembuktian ini dilakukan oleh Pythagoras sendiri dengan menggunakan konsep luas 

segitiga dan luas persegi seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikut. 

Pada gambar disamping, diperoleh bahwa: 

Luas persegi besar = Luas persegi kecil + Luas 4 

segitiga siku-siku 

Sehingga diperoleh hubungan : 

⟺ (𝑎 + 𝑏)2                         = 𝑐2 + 4 (
1

2
𝑎𝑏) 

⟺ 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2              = 𝑐2 + 2𝑎𝑏 

⟺ 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 − 2𝑎𝑏 = 𝑐2 + 2𝑎𝑏 − 2𝑎𝑏 

⟺ 𝑎2 + 𝑏2                           = 𝑐2 (Terbukti) 

𝑎 

𝑏 

𝑐 

𝑐 
𝑐 

𝑐 
𝑐 

𝑎 

𝑎 

𝑎 

𝑎 

𝑏 

𝑏 

𝑏 

𝑏 



351 
 

 

 

E. Model, Pendekatan, dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran           :  Direct Instruction    

       Sintaks : 

a) Fase 1 Orientasi 

b) Fase 2 Presentasi 

c) Fase 3 Praktik terstruktur 

d) Fase 4 Praktik di bawah bimbingan guru 

e) Fase 5 Praktik mandiri 

Pendekatan Pembelajaran : Saintifik 

Metode Pembelajaran  : Diskusi dan tanya jawab 

 

F. Media Pembelajaran 

Media :  

 Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

 Lembar Tugas Peserta Didik (LTPD) 

 Powerpoint (PPT) 

 Alat Peraga Teorema Pythagoras 

Alat/Bahan : 

 Buku tulis 

 Spidol, papan tulis, dan penggaris 

 Laptop & infocus 

 

G. Sumber Belajar 

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Guru Matematika 

SMP/MTs Kelas VIII Semester 2 edisi revisi. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Siswa Matematika 

SMP/MTs Kelas VIII Semester 2 edisi revisi. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

3. Hidayah, I. Sugiarto, & Dwijanto. 2016. Cara Penggunaan Alat Peraga 

Manipulatif Pembelajaran Matematika Pendidikan Dasar. Semarang: FMIPA 

UNNES. 
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H. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Aktivitas 

Pendukung 

Pendahuluan 

(10 menit) 

Fase 1. Orientasi 

1. Pembelajaran dimulai dengan tepat waktu. 

(integritas) 

2. Guru mengucapkan salam pembuka. 

(religius) 

3. Peserta didik diminta untuk berdoa sebelum 

memulai pelajaran. (religius) 

4. Guru menanyakan kabar peserta didik dengan 

dijawab melalui jawaban khas. 

5. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan 

meminta peserta didik untuk mempersiapkan 

perlengkapan dan peralatan yang diperlukan. 

(integritas) 

6. Peserta didik menyiapkan kondisi fisik dan 

psikis yang dibantu oleh guru. 

7. Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari yaitu “Teorema Pythagoras”. 

8. Peserta didik menerima penjelasan guru 

mengenai langkah-langkah pembelajaran 

melalui model pembelajaran Direct 

Instruction. 

9. Peserta didik menerima informasi tentang 

kompetensi dasar, indikator, tujuan, dan 

manfaat. 

10. Guru memberikan apersepsi berupa luas 

daerah segiempat dan segitiga, serta akar 

kuadrat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inti (50 menit) Fase 2. Presentasi 

11. Guru menjelaskan dengan rinci mengenai 

teorema Pythagoras. 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Aktivitas 

Pendukung 

12. Peserta didik mengamati teorema 

Pythagoras yang diberikan oleh guru. 

13. Guru memperagakan alat peraga pembuktian 

teorema Pythagoras. 

14. Peserta didik memperhatikan penjelasan guru 

mengenai pembuktian teorema Pythagoras. 

Fase 3. Praktik terstruktur 

15. Peserta didik dibagi menjadi beberapa 

kelompok beranggotakan 4-6 anak secara 

heterogen. 

16. Peserta didik diberikan Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD) dan Lembar Tugas Peserta 

Didik (LTPD). 

17. Peserta didik membaca bahan ajar untuk 

mengumpulkan informasi mengenai 

pembuktian teorema Pythagoras. 

18. Guru berkeliling untuk membantu peserta 

didik dalam berlatih membuktikan teorema 

Pythagoras. 

19. Peserta didik diberikan stimulus berupa 

materi prasyarat. (scaffolding) 

20. Peserta didik bertanya kepada guru apabila 

mengalami kesulitan. 

21. Peserta didik melakukan diskusi dalam 

kelompok masing-masing berdasarkan 

petunjuk yang ada pada LKPD. (gotong 

royong) 

Fase 4. Praktik di bawah bimbingan guru 

22. Setelah peserta didik selesai berdiskusi dan 

menuliskan hasil diskusinya pada LKPD, 

beberapa perwakilan kelompok 

Critical 

Thinking 

 

 

Critical 

Thinking 

 

Collaborative 

 

 

 

 

 

Literasi 

 

 

 

 

 

Creative   

Thinking 

Communicative 

 

Collaborative 

 

 

 

 

Communicative 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Aktivitas 

Pendukung 

mengomunikasikan hasil diskusinya di 

depan kelas. (integritas) 

23. Guru memberikan umpan balik mengenai 

hasil diskusi peserta didik. 

24. Peserta didik dibimbing oleh guru untuk 

menyimpulkan proses pembuktian teorema 

Pythagoras. 

Penutup 

(20 menit) 

Fase 5. Praktik mandiri 

25. Guru memberikan kuis yang berkaitan 

dengan teorema Pythagoras dan pembuktian 

teorema Pythagoras. (mandiri) 

26. Peserta didik dibimbing guru untuk 

merangkum di buku masing-masing tentang 

teorema Pythagoras dan pembuktian teorema 

Pythagoras. (mandiri) 

27. Guru meminta peserta didik untuk melakukan 

refleksi dengan menyampaikan apa yang 

telah dipelajari pada pertemuan ini yaitu 

tentang teorema Pythagoras.  

28. Peserta didik mendengarkan arahan guru 

untuk materi pada pertemuan berikutnya 

yaitu tentang Panjang Sisi Segitiga Siku-siku 

dan Jenis-jenis Segitiga. 

29. Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan 

mengucapkan salam. (religius) 

   

 

 

 

  Literasi 

 

 

  Communicative 
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I. Penilaian 

a. Penilaian Sikap 

No. Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Butir 

Instrumen 

Waktu 

Pelaksanaan 
Keterangan 

1 Observasi Lembar 

observasi 

keaktivan 

peserta 

didik 

Lampiran 1 Saat pembelajaran 

berlangsung 

Penilaian untuk dan 

pencapaian 

pembelajaran 

(assessment for and 

of learning) 

 

b. Penilaian Pengetahuan 

No. Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Butir 

Instrumen 

Waktu Pelaksanaan Keterangan 

1 Tes Tertulis 

(Kuis) 

Soal Uraian Lampiran 2 Saat pembelajaran 

usai 

Penilaian untuk dan 

pencapaian 

pembelajaran 

(assessment for and 

of learning) 

 

c. Penilaian Keterampilan 

No. Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Butir 

Instrumen 

Waktu Pelaksanaan Keterangan 

1 Tes Tertulis 

(Kuis) 

Soal Uraian Lampiran 2 Saat pembelajaran 

usai 

Penilaian untuk dan 

pencapaian 

pembelajaran 

(assessment for and 

of learning) 

2 Observasi Lembar 

Penilaian 

Keterampil-

an 

Lampiran 3 Saat pembelajaran 

berlangsung 
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        Semarang, 14 Januari 2020 

Mengetahui, 

Guru Matematika             Peneliti 

 

 

 

Al Makruf, S.Pd.             Oryz Amaldha 

NIP. 196907051991031005            NIM. 4101416074 
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Lampiran 28 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL PERTEMUAN 2 

 

Satuan Pendidikan : SMP N 18 Semarang 

Mata Pelajaran : Metematika 

Kelas/Semester : VIII (Delapan) / 2 (dua) 

Materi Pokok : Teorema Pythagoras 

Alokasi Waktu : 3 Jam Pelajaran @40 Menit 

 

A. Kompetensi Inti 

KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, 

gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan  lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya 

KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI-4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori 

 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.6 Menjelaskan dan membuktikan 

teorema Pythagoras dan tripel 

Pythagoras. 

3.6.5 Menentukan panjang sisi segitiga siku-

siku jika panjang kedua sisi diketahui. 

3.6.6 Menentukan jenis segitiga berdasarkan 

panjang sisi-sisi yang diketahui. 
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4.6 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan teorema 

Pythagoras dan tripel Pythagoras. 

4.6.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan panjang sisi segitiga siku-siku. 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran Direct Instruction menggunakan pendekatan Saintifik 

berbasis 4C, literasi dan PPK, peserta  didik dapat : 

1. Menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang kedua sisi diketahui 

menggunakan berbagai pendekatan, 

2. Menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui dengan tepat, 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan panjang sisi segitiga siku-siku dengan 

benar, 

4. Bersikap religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. 

 

D. Materi Pembelajaran 

Teorema Pythagoras : 

 

𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2  

 

Keterangan : 

𝑐   = Sisi miring (hipotenusa) 

𝑎 dan 𝑏       = Dua sisi yang lain 

Mencari Panjang Sisi Segitiga Siku-siku 

Mencari panjang 𝑥 : 

Berdasarkan teorema Pythagoras, dapat 

dimisalkan : 

𝑎 = 12 𝑐𝑚 

𝑏 = 16 𝑐𝑚 

Diperoleh hubungan : 

𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 ⟺ 𝑥2 = 122 + 162 

                          ⟺ 𝑥2 = 144 + 256 

𝑎 

𝑏 

𝑐 

16 𝑐𝑚 

12 𝑐𝑚 
𝑥 
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                          ⟺ 𝑥2 = 400 

                          ⟺ 𝑥 = √400 = 20 𝑐𝑚 

Menentukan Jenis Segitiga 

 

 

 

 

     (i)           (ii)         (iii) 

Pada gambar tersebut diperoleh hubungan : 

a. 𝑎2 + 𝑏2 > 𝑐2 

b. 𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2 

c. 𝑎2 + 𝑏2 < 𝑐2 

Untuk ∆𝐴𝐶𝐵 dengan panjang sisi-sisinya 𝑎, 𝑏, dan  : 

a. Jika 𝑐2 < 𝑎2 + 𝑏2, maka ∆𝐴𝐶𝐵 merupakan segitiga lancip di 𝐶. Sisi 𝑐 dihadapan 

sudut 𝐶. 

b. Jika 𝑐2 > 𝑎2 + 𝑏2, maka ∆𝐴𝐶𝐵 merupakan segitiga tumpul di 𝐶. 

 

E. Model, Pendekatan, dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran           :  Direct Instruction    

       Sintaks : 

a) Fase 1 Orientasi 

b) Fase 2 Presentasi 

c) Fase 3 Praktik terstruktur 

d) Fase 4 Praktik di bawah bimbingan guru 

e) Fase 5 Praktik mandiri 

Pendekatan Pembelajaran : Saintifik 

Metode Pembelajaran  : Diskusi dan tanya jawab 
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F. Media Pembelajaran 

Media :  

 Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

 Lembar Tugas Peserta Didik (LTPD) 

 Powerpoint (PPT) 

Alat/Bahan : 

 Buku tulis 

 Spidol, papan tulis, dan penggaris 

 Laptop & infocus 

 

G. Sumber Belajar 

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Guru Matematika SMP/MTs 

Kelas VIII Semester 2 edisi revisi. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Siswa Matematika SMP/MTs 

Kelas VIII Semester 2 edisi revisi. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

 

H. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Aktivitas 

Pendukung 

Pendahuluan 

(10 menit) 

Fase 1. Orientasi 

1. Pembelajaran dimulai dengan tepat waktu. 

(integritas) 

2. Guru mengucapkan salam pembuka. 

(religius) 

3. Peserta didik diminta untuk berdoa sebelum 

memulai pelajaran. (religius) 

4. Guru menanyakan kabar peserta didik dengan 

dijawab melalui jawaban khas. 

5. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan 

meminta peserta didik untuk mempersiapkan 

perlengkapan dan peralatan yang diperlukan. 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Aktivitas 

Pendukung 

(integritas) 

6. Peserta didik menyiapkan kondisi fisik dan 

psikis yang dibantu oleh guru. 

7. Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari yaitu “Panjang Sisi Segitiga Siku-

siku dan Jenis-jenis Segitiga”. 

8. Peserta didik menerima penjelasan guru 

mengenai langkah-langkah pembelajaran 

melalui model pembelajaran Direct 

Instruction. 

9. Peserta didik menerima informasi tentang 

kompetensi dasar, indikator, tujuan, dan 

manfaat. 

10. Guru memberikan apersepsi berupa teorema 

Pythagoras dan jenis segitiga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inti (90 menit) Fase 2. Presentasi 

11. Guru menjelaskan dengan rinci mengenai 

panjang sisi segitiga siku-siku dan jenis 

segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya. 

12. Peserta didik mengamati penjelasan guru 

mengenai panjang sisi segitiga siku-siku dan 

jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-

sisinya. 

Fase 3. Praktik terstruktur 

13. Peserta didik dibagi menjadi beberapa 

kelompok beranggotakan 4-6 anak secara 

heterogen. 

14. Peserta didik diberikan Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD) dan Lembar Tugas Peserta 

Didik (LTPD). 

15. Peserta didik membaca bahan ajar untuk 

 

 

 

 

Critical 

Thinking 

 

 

 

Collaborative 

 

 

 

 

 

Literasi 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Aktivitas 

Pendukung 

mengumpulkan informasi mengenai 

panjang sisi segitiga siku-siku dan jenis 

segitiga. 

16. Guru berkeliling untuk membantu peserta 

didik dalam berlatih menemukan panjang sisi 

segitiga siku-siku dan menentukan jenis 

segitiga. 

17. Peserta didik diberikan stimulus berupa 

materi prasyarat. (scaffolding) 

18. Peserta didik bertanya kepada guru apabila 

mengalami kesulitan. 

19. Peserta didik melakukan diskusi dalam 

kelompok masing-masing berdasarkan 

petunjuk yang ada pada LKPD. (gotong 

royong) 

Fase 4. Praktik di bawah bimbingan guru 

20. Setelah peserta didik selesai berdiskusi dan 

menuliskan hasil diskusinya pada LKPD, 

beberapa perwakilan kelompok 

mengomunikasikan hasil diskusinya di depan 

kelas. (integritas) 

21. Guru memberikan umpan balik mengenai 

hasil diskusi peserta didik. 

22. Peserta didik dibimbing oleh guru untuk 

menyimpulkan proses menemukan panjang 

sisi segitiga siku-siku dan menentukan jenis 

segitiga. 

 

 

 

 

 

 

 

Creative   

Thinking 

Communicative 

 

  Collaborative 

 

 

 

 

 Communicative 

 

 

Penutup 

(20 menit) 

Fase 5. Praktik mandiri 

23. Guru memberikan kuis yang berkaitan dengan 

panjang sisi segitiga siku-siku dan jenis 

segitiga. (mandiri) 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Aktivitas 

Pendukung 

24. Peserta didik dibimbing guru untuk 

merangkum di buku masing-masing tentang 

panjang sisi segitiga siku-siku dan jenis 

segitiga. (mandiri) 

25. Guru meminta peserta didik untuk melakukan 

refleksi dengan menyampaikan apa yang 

telah dipelajari pada pertemuan ini yaitu 

tentang panjang sisi segitiga siku-siku dan 

jenis segitiga.  

26. Peserta didik mendengarkan arahan guru 

untuk materi pada pertemuan berikutnya 

yaitu tentang Tripel Pythagoras dan Aplikasi 

Teorema Pythagoras. 

27. Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan 

mengucapkan salam. (religius) 

  Literasi 

 

 

  Communicative 

 

 

   

 

I. Penilaian 

a. Penilaian Sikap 

 

No. Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Butir 

Instrumen 

Waktu 

Pelaksanaan 
Keterangan 

1 Observasi Lembar 

observasi 

keaktivan 

peserta 

didik 

Lampiran 1 Saat pembelajaran 

berlangsung 

Penilaian untuk dan 

pencapaian 

pembelajaran 

(assessment for and 

of learning) 

 

 

 

 

 

 

 

 



364 
 

 

 

b. Penilaian Pengetahuan 

 

No. Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Butir 

Instrumen 

Waktu Pelaksanaan Keterangan 

1 Tes Tertulis 

(Kuis) 

Soal Uraian Lampiran 2 Saat pembelajaran 

usai 

Penilaian untuk dan 

pencapaian 

pembelajaran 

(assessment for and 

of learning) 

 

c. Penilaian Keterampilan 

 

No. Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Butir 

Instrumen 

Waktu Pelaksanaan Keterangan 

1 Tes Tertulis 

(Kuis) 

Soal Uraian Lampiran 2 Saat pembelajaran 

usai 

Penilaian untuk dan 

pencapaian 

pembelajaran 

(assessment for and 

of learning) 

2 Observasi Lembar 

Penilaian 

Keterampil-

an 

Lampiran 3 Saat pembelajaran 

berlangsung 

 

 
 

         Semarang, 14 Januari 2020 

Mengetahui, 

Guru Matematika             Peneliti 

 

 

 

Al Makruf, S.Pd.             Oryz Amaldha 

NIP. 196907051991031005            NIM. 4101416074 
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Lampiran 29 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL PERTEMUAN 3 

 

Satuan Pendidikan : SMP N 18 Semarang 

Mata Pelajaran : Metematika 

Kelas/Semester : VIII (Delapan) / 2 (dua) 

Materi Pokok : Teorema Pythagoras 

Alokasi Waktu : 2 Jam Pelajaran @40 Menit 

 

A. Kompetensi Inti 

KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, 

gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan  lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya 

KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI-4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori 

 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.6 Menjelaskan dan membuktikan 

teorema Pythagoras dan tripel 

Pythagoras. 

3.6.7 Menentukan pasangan bilangan yang 

termasuk tripel Pythagoras. 

3.6.8 Menentukan luas suatu bangun datar 

menggunakan konsep teorema Pythagoras. 
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4.6 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan teorema 

Pythagoras dan tripel 

Pythagoras. 

4.6.5 Menggunakan tripel Pythagoras dalam 

menyelesaikan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4.6.6 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan luas bangun datar menggunakan 

teorema Pythagoras. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran Direct Instruction menggunakan pendekatan Saintifik 

berbasis 4C, literasi dan PPK, peserta  didik dapat : 

1. Menentukan lebih dari satu pasangan bilangan yang termasuk tripel Pythagoras 

dengan menggunakan berbagai cara, 

2. Menentukan luas suatu bangun datar menggunakan konsep teorema Pythagoras, 

3. Menggunakan tripel Pythagoras dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari, 

4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas bangun datar menggunakan 

teorema Pythagoras, 

5. Bersikap religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. 

 

D. Materi Pembelajaran 

Tripel Pythagoras 

Tiga buah bilangan misalkan 𝑎, 𝑏, dan 𝑐 dimana 𝑐 > 𝑎 dan 𝑐 > 𝑏 dapat dikatakan tripel 

Pythagoras apabila ketiga bilangan tersebut memenuhi persamaan pada teorema 

Pythagoras yaitu : 

𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 

Jika panjang sisi-sisi suatu segitiga memenuhi tripel Pythagoras, maka segitiga tersebut 

merupakan segitiga siku-siku. 

 

Menentukan Tripel Pythagoras 

 

Dalam menentukan tripel Pythagoras dapat digunakan 

rumus dengan panjang sisi adalah (𝑝2 + 𝑞2), (𝑝2 − 𝑞2), 

dan 2𝑝𝑞. 
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Misalkan 𝑝 = 2 dan 𝑞 = 1, maka : 

(𝑝2 + 𝑞2) = (22 + 12) = 4 + 1 = 5 

(𝑝2 − 𝑞2) = (22 − 12) = 4 − 1 = 3 

2𝑝𝑞 = 2 × 2 × 1 = 4 

Diperoleh pasangan tripel Pythagoras = 5, 3, 4 

 

E. Model, Pendekatan, dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran           :  Direct Instruction    

       Sintaks : 

a) Fase 1 Orientasi 

b) Fase 2 Presentasi 

c) Fase 3 Praktik terstruktur 

d) Fase 4 Praktik di bawah bimbingan guru 

e) Fase 5 Praktik mandiri 

Pendekatan Pembelajaran : Saintifik 

Metode Pembelajaran  : Diskusi dan tanya jawab 

 

F. Media Pembelajaran 

Media :  

 Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

 Lembar Tugas Peserta Didik (LTPD) 

 Powerpoint (PPT) 

Alat/Bahan : 

 Buku tulis 

 Spidol, papan tulis, dan penggaris 

 Laptop & infocus 

 

G. Sumber Belajar 

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Guru Matematika SMP/MTs 

Kelas VIII Semester 2 edisi revisi. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 
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2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Siswa Matematika SMP/MTs 

Kelas VIII Semester 2 edisi revisi. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

 

H. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Aktivitas 

Pendukung 

Pendahuluan 

(10 menit) 

Fase 1. Orientasi 

1. Pembelajaran dimulai dengan tepat waktu. 

(integritas) 

2. Guru mengucapkan salam pembuka. 

(religius) 

3. Peserta didik diminta untuk berdoa sebelum 

memulai pelajaran. (religius) 

4. Guru menanyakan kabar peserta didik dengan 

dijawab melalui jawaban khas. 

5. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan 

meminta peserta didik untuk mempersiapkan 

perlengkapan dan peralatan yang diperlukan. 

(integritas) 

6. Peserta didik menyiapkan kondisi fisik dan 

psikis yang dibantu oleh guru. 

7. Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari yaitu “Tripel Pythagoras dan 

Aplikasi Teorema Pythagoras”. 

8. Peserta didik menerima penjelasan guru 

mengenai langkah-langkah pembelajaran 

melalui model pembelajaran Direct 

Instruction. 

9. Peserta didik menerima informasi tentang 

kompetensi dasar, indikator, tujuan, dan 

manfaat. 

10. Guru memberikan apersepsi berupa teorema 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Aktivitas 

Pendukung 

Pythagoras. 

Inti (50 menit) Fase 2. Presentasi 

11. Guru menjelaskan dengan rinci mengenai 

tripel Pythagoras dan aplikasi teorema 

Pythagoras. 

12. Peserta didik mengamati penjelasan guru 

mengenai tripel Pythagoras dan aplikasi 

teorema Pythagoras. 

Fase 3. Praktik terstruktur 

13. Peserta didik dibagi menjadi beberapa 

kelompok beranggotakan 4-6 anak secara 

heterogen. 

14. Peserta didik diberikan Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD) dan Lembar Tugas Peserta 

Didik (LTPD). 

15. Peserta didik membaca bahan ajar untuk 

mengumpulkan informasi mengenai tripel 

Pythagoras dan aplikasi teorema Pythagoras. 

16. Guru berkeliling untuk membantu peserta 

didik dalam berlatih menemukan tripel 

Pythagoras dan aplikasi teorema Pythagoras. 

17. Peserta didik diberikan stimulus berupa 

materi prasyarat. (scaffolding) 

18. Peserta didik bertanya kepada guru apabila 

mengalami kesulitan. 

19. Peserta didik melakukan diskusi dalam 

kelompok masing-masing berdasarkan 

petunjuk yang ada pada LKPD. (gotong 

royong) 

Fase 4. Praktik di bawah bimbingan guru 

20. Setelah peserta didik selesai berdiskusi dan 

 

 

 

 

Critical 

Thinking 

 

 

Collaborative 

 

 

 

 

 

Literasi 

 

 

 

 

 

Creative  

Thinking 

 Communicative 

 

Collaborative 

 

 

 

 

Communicative 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Aktivitas 

Pendukung 

menuliskan hasil diskusinya pada LKPD, 

beberapa perwakilan kelompok 

mengomunikasikan hasil diskusinya di depan 

kelas. (integritas) 

21. Guru memberikan umpan balik mengenai 

hasil diskusi peserta didik. 

22. Peserta didik dibimbing oleh guru untuk 

menyimpulkan proses menemukan tripel 

Pythagoras dan aplikasi teorema Pythagoras. 

 

 

Penutup 

(20 menit) 

Fase 5. Praktik mandiri 

23. Guru memberikan kuis yang berkaitan dengan 

tripel Pythagoras dan aplikasi teorema 

Pythagoras. (mandiri) 

24. Peserta didik dibimbing guru untuk 

merangkum di buku masing-masing tentang 

tripel Pythagoras dan aplikasi teorema 

Pythagoras. (mandiri) 

25. Guru meminta peserta didik untuk melakukan 

refleksi dengan menyampaikan apa yang telah 

dipelajari pada pertemuan ini yaitu tentang 

tripel Pythagoras dan aplikasi teorema 

Pythagoras.  

26. Peserta didik mendengarkan arahan guru 

untuk materi pada pertemuan berikutnya yaitu 

tentang Perbandingan Panjang Sisi-sisi pada 

Segitiga Khusus. 

27. Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan 

mengucapkan salam. (religius) 

   

   

 

  Literasi 

 

 

  Communicative 
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I. Penilaian 

a. Penilaian Sikap 

No. Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Butir 

Instrumen 

Waktu 

Pelaksanaan 
Keterangan 

1 Observasi Lembar 

observasi 

keaktivan 

peserta 

didik 

Lampiran 1 Saat pembelajaran 

berlangsung 

Penilaian untuk dan 

pencapaian 

pembelajaran 

(assessment for and 

of learning) 

 

b. Penilaian Pengetahuan 

No. Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Butir 

Instrumen 

Waktu Pelaksanaan Keterangan 

1 Tes Tertulis 

(Kuis) 

Soal Uraian Lampiran 2 Saat pembelajaran 

usai 

Penilaian untuk dan 

pencapaian 

pembelajaran 

(assessment for and 

of learning) 

 

c. Penilaian Keterampilan 

No. Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Butir 

Instrumen 

Waktu Pelaksanaan Keterangan 

1 Tes Tertulis 

(Kuis) 

Soal Uraian Lampiran 2 Saat pembelajaran 

usai 

Penilaian untuk dan 

pencapaian 

pembelajaran 

(assessment for and 

of learning) 

2 Observasi Lembar 

Penilaian 

Keterampil-

an 

Lampiran 3 Saat pembelajaran 

berlangsung 
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         Semarang, 14 Januari 2020 

Mengetahui, 

Guru Matematika             Peneliti 

 

 

 

Al Makruf, S.Pd.             Oryz Amaldha 

NIP. 196907051991031005            NIM. 4101416074 
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Lampiran 30 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL PERTEMUAN 4 

 

Satuan Pendidikan : SMP N 18 Semarang 

Mata Pelajaran : Metematika 

Kelas/Semester : VIII (Delapan) / 2 (dua) 

Materi Pokok : Teorema Pythagoras 

Alokasi Waktu : 3 Jam Pelajaran @40 Menit 

 

A. Kompetensi Inti 

KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, 

gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan  lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya 

KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI-4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori 

 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.6 Menjelaskan dan membuktikan 

teorema Pythagoras dan tripel 

Pythagoras. 

3.6.9 Menentukan perbandingan sisi-sisi pada 

segitiga siku-siku sama kaki. 

3.6.10 Menentukan perbandingan panjang sisi 

segitiga yang bersudut 30° − 60° − 90°. 
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4.6 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan teorema 

Pythagoras dan tripel Pythagoras. 

4.6.6 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

perbandingan panjang sisi pada suatu 

segitiga. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran Direct Instruction menggunakan pendekatan Saintifik 

berbasis 4C, literasi dan PPK, peserta  didik dapat : 

1. Menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki, 

2. Menentukan perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut 30° − 60° − 90°, 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan perbandingan panjang sisi pada suatu segitiga, 

4. Bersikap religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. 

 

D. Materi Pembelajaran 

Perbandingan Sisi-sisi pada Segitiga Siku-siku Sama Kaki 

 

Segitiga siku-siku sama kaki merupakan salah satu segitiga 

khusus, karena ukuran dari ketiga sudutnya selalu tetap yaitu 

45° − 45° − 90°. Dimana setiap segitiga siku-siku sama kaki 

memiliki ukuran luas setengah dari ukuran luas persegi. 

 

Misalkan panjang 𝐾𝐿 = 𝐾𝑀 = 𝑥, maka panjang sisi hipotenusa (𝑀𝐿) : 

𝑀𝐿 = √𝑥2 + 𝑥2 = √2𝑥2 = 𝑥√2, untuk setiap 𝑥 bilangan real. 

Diperoleh perbandingan 𝐾𝐿 ∶  𝐾𝑀 ∶  𝑀𝐿 = 1 ∶  1 ∶  √2 

 

Perbandingan Panjang Sisi pada Segitiga Bersudut 𝟑𝟎° − 𝟔𝟎° − 𝟗𝟎° 

Gambar disamping adalah segitiga sama sisi. 

Pada gambar segitiga disamping, diperoleh bahwa : 

𝑚∠𝐴𝐶𝐷 = 30°, 𝑚∠𝐶𝐴𝐷 = 60° 

𝑚∠𝐵𝐶𝐷 = 30°, 𝑚∠𝐶𝐵𝐷 = 60° 
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Karena 𝐴𝐵 = 𝐵𝐶 = 𝐴𝐶, panjang 𝐴𝐷 =
1

2
𝐴𝐵 = 𝐵𝐷 

Selain itu, panjang 𝐵𝐷 =
1

2
𝐵𝐶 

Jadi, 𝐶𝐷 = √𝐵𝐶2 − 𝐵𝐷2 

                 = √𝐵𝐶2 − (
1

2
𝐵𝐶)

2

 

                 = √𝐵𝐶2 −
1

4
𝐵𝐶2 

                 = √
3

4
𝐵𝐶2 

                 =
1

2
𝐵𝐶√3 

Diperoleh perbandingan 𝐵𝐷 ∶ 𝐶𝐷 ∶  𝐵𝐶 = 1 ∶  √3 ∶ 2 

 

E. Model, Pendekatan, dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran           :  Direct Instruction    

       Sintaks : 

a) Fase 1 Orientasi 

b) Fase 2 Presentasi 

c) Fase 3 Praktik terstruktur 

d) Fase 4 Praktik di bawah bimbingan guru 

e) Fase 5 Praktik mandiri 

Pendekatan Pembelajaran : Saintifik 

Metode Pembelajaran  : Diskusi dan tanya jawab 

 

F. Media Pembelajaran 

Media :  

 Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 
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 Lembar Tugas Peserta Didik (LTPD) 

 Powerpoint (PPT) 

Alat/Bahan : 

 Buku tulis 

 Spidol, papan tulis, dan penggaris 

 Laptop & infocus 

 

G. Sumber Belajar 

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Guru Matematika SMP/MTs 

Kelas VIII Semester 2 edisi revisi. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Siswa Matematika SMP/MTs 

Kelas VIII Semester 2 edisi revisi. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

 

H. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Aktivitas 

Pendukung 

Pendahuluan 

(10 menit) 

Fase 1. Orientasi 

1. Pembelajaran dimulai dengan tepat waktu. 

(integritas) 

2. Guru mengucapkan salam pembuka. 

(religius) 

3. Peserta didik diminta untuk berdoa sebelum 

memulai pelajaran. (religius) 

4. Guru menanyakan kabar peserta didik dengan 

dijawab melalui jawaban khas. 

5. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan 

meminta peserta didik untuk mempersiapkan 

perlengkapan dan peralatan yang diperlukan. 

(integritas) 

6. Peserta didik menyiapkan kondisi fisik dan 

psikis yang dibantu oleh guru. 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Aktivitas 

Pendukung 

7. Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari yaitu “Perbandingan Panjang Sisi-

sisi pada Segitiga Khusus”. 

8. Peserta didik menerima penjelasan guru 

mengenai langkah-langkah pembelajaran 

melalui model pembelajaran Direct 

Instruction. 

9. Peserta didik menerima informasi tentang 

kompetensi dasar, indikator, tujuan, dan 

manfaat. 

10. Guru memberikan apersepsi berupa teorema 

Pythagoras dan tripel Pythagoras.  

 

 

 

 

 

 

 

Inti (90 menit) Fase 2. Presentasi 

11. Guru menjelaskan dengan rinci mengenai 

perbandingan panjang sisi pada segitiga 

khusus. 

12. Peserta didik mengamati penjelasan guru 

mengenai perbandingan panjang sisi pada 

segitiga khusus. 

Fase 3. Praktik terstruktur 

13. Peserta didik dibagi menjadi beberapa 

kelompok beranggotakan 4-6 anak secara 

heterogen. 

14. Peserta didik diberikan Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD) dan Lembar Tugas Peserta 

Didik (LTPD). 

15. Peserta didik membaca bahan ajar untuk 

mengumpulkan informasi mengenai 

perbandingan panjang sisi pada segitiga 

khusus. 

16. Guru berkeliling untuk membantu peserta 

 

 

 

 

Critical 

Thinking 

 

 

Collaborative 

 

 

 

 

 

Literasi 

 

 

 

 



378 
 

 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Aktivitas 

Pendukung 

didik dalam berlatih menemukan 

perbandingan panjang sisi pada segitiga 

khusus. 

17. Peserta didik diberikan stimulus berupa 

materi prasyarat. (scaffolding) 

18. Peserta didik bertanya kepada guru apabila 

mengalami kesulitan. 

19. Peserta didik melakukan diskusi dalam 

kelompok masing-masing berdasarkan 

petunjuk yang ada pada LKPD. (gotong 

royong) 

Fase 4. Praktik di bawah bimbingan guru 

20. Setelah peserta didik selesai berdiskusi dan 

menuliskan hasil diskusinya pada LKPD, 

beberapa perwakilan kelompok 

mengomunikasikan hasil diskusinya di depan 

kelas. (integritas) 

21. Guru memberikan umpan balik mengenai 

hasil diskusi peserta didik. 

22. Peserta didik dibimbing oleh guru untuk 

menyimpulkan proses menemukan 

perbandingan panjang sisi pada segitiga 

khusus. 

 

 

 

Creative  

Thinking 

 Communicative 

 

Collaborative 

 

 

 

 

Communicative 

 

 

 

 

 

 

 

Penutup 

(20 menit) 

Fase 5. Praktik mandiri 

28. Guru memberikan kuis yang berkaitan dengan 

perbandingan panjang sisi pada segitiga 

khusus. (mandiri) 

29. Peserta didik dibimbing guru untuk 

merangkum di buku masing-masing tentang 

perbandingan panjang sisi pada segitiga 

khusus. (mandiri) 

   

 

 

  Literasi 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Aktivitas 

Pendukung 

30. Guru meminta peserta didik untuk melakukan 

refleksi dengan menyampaikan apa yang telah 

dipelajari pada pertemuan ini yaitu tentang 

perbandingan panjang sisi pada segitiga 

khusus.  

31. Peserta didik mendengarkan arahan guru 

untuk pertemuan berikutnya terdapat Tes 

Kemampuan Berpikir Kreatif pada bab 

Teorema Pythagoras. 

32. Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan 

mengucapkan salam. (religius) 

  Communicative 

 

 

 

   

 

I. Penilaian 

a. Penilaian Sikap 

No. Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Butir 

Instrumen 

Waktu 

Pelaksanaan 
Keterangan 

1 Observasi Lembar 

observasi 

keaktivan 

peserta 

didik 

Lampiran 1 Saat pembelajaran 

berlangsung 

Penilaian untuk dan 

pencapaian 

pembelajaran 

(assessment for and 

of learning) 

 

b. Penilaian Pengetahuan 

No. Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Butir 

Instrumen 

Waktu Pelaksanaan Keterangan 

1 Tes Tertulis 

(Kuis) 

Soal Uraian Lampiran 2 Saat pembelajaran 

usai 

Penilaian untuk dan 

pencapaian 

pembelajaran 

(assessment for and 

of learning) 
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c. Penilaian Keterampilan 

No. Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Butir 

Instrumen 

Waktu Pelaksanaan Keterangan 

1 Tes Tertulis 

(Kuis) 

Soal Uraian Lampiran 2 Saat pembelajaran 

usai 

Penilaian untuk dan 

pencapaian 

pembelajaran 

(assessment for and 

of learning) 

2 Observasi Lembar 

Penilaian 

Keterampil-

an 

Lampiran 3 Saat pembelajaran 

berlangsung 

 

 

         Semarang, 14 Januari 2020 

Mengetahui, 

Guru Matematika             Peneliti 

 

 

 

Al Makruf, S.Pd.             Oryz Amaldha 

NIP. 196907051991031005            NIM. 4101416074 
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PETUNJUK 

1. Bacalah dan ikuti setiap petunjuk yang diberikan! 

2. Diskusikan dengan kelompok mengenai pertanyaaan yang ada, kemudian 

jawablah pertanyaan tersebut! 

3. Tanyakan kepada guru jika mengalami kesulitan dalam mengerjakannya! 

 

 

Melalui kegiatan pada Lembar Kegiatan Peserta Didik ini, 

diharapkan peserta didik dapat menyebutkan secara lancar 

teorema Pythagoras dan mampu membuktikan kebenaran 

teorema Pythagoras mengunakan beragam cara 

pembuktian.  

Perhatikan Masalah Berikut ! 

  
Pada gambar tersebut seorang petugas akan 

menyelamatkan orang yang terjebak diatas balkon. 

Perhatikan tangga yang digunakan oleh petugas 

tersebut. Menurut kalian, bagaimanakah cara untuk 

mengetahui panjang tangga jika diketahui tinggi 

rumah dan jarak alas tangga dengan rumah 

tersebut ? 

Berdasarkan masalah tersebut, coba bacalah sumber referensi mengenai Teorema Pythagoras 

sebelum kalian belajar membuktikan teorema Pythagoras.  

MATA PELAJARAN : MATEMATIKA 

MATERI POKOK : MEMERIKSA KEBENARAN 

  TEOREMA PYTHAGORAS 

SEKOLAH  :  SMPN 18 Semarang 

KELAS / SEMESTER : VIII / GENAP 

ALOKASI WAKTU : 40 MENIT 

 

1. ………………………………... 

2. ………………………………... 

3. ………………………………... 

4. ………………………………... 

 

Anggota Kelompok : 
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Pembuktian Teorema 

Pythagoras 

𝑐 
𝑐 

𝑐 
𝑐 

𝑎 

𝑎 

𝑎 

𝑎 

𝑏 

𝑏 

𝑏 

𝑏 

Perhatikan gambar disamping ! 

Ada bangun apa saja pada gambar tersebut ? 

………………………….………………… 

Perhatikan bangun persegi besar ! 

Panjang sisinya adalah  ……… 

Jadi luasnya adalah : 

L = …… × …… 

   = ………… 

Perhatikan bangun segitiga siku-siku ! 

Apakah keempat segitiga tersebut memiliki luas yang sama ? (Ya/Tidak) 

Berapakah luasnya ? 

L = …………………… 

   = ……………………  

Perhatikan bangun persegi kecil ! 

Panjang sisinya adalah  ……… 

Jadi luasnya adalah : 

L = …… × …… 

   = ………… 

Apakah luas 4 daerah segitiga dan luas daerah persegi kecil memenuhi luas daerah persegi 

besar ? (Ya/Tidak) 

Telah diperoleh bahwa : 

Luas daerah persegi besar = …… 

Luas daerah persegi kecil = …… 

Luas daerah segitiga = …… 
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Teorema Pythagoras 

 

Jika …. adalah panjang sisi miring (hipotenusa) segitiga 

siku-siku, kemudian …. dan …. adalah panjang sisi siku-

siku. Maka berdasarkan teorema Pythagoras diperoleh 

hubungan : 

…2 = …2 + …2 

 

Pembuktian Teorema Pythagoras 

Pada gambar tersebut, diperoleh bahwa: 

Luas persegi …….. = Luas persegi …….. + Luas 

4 ……..…….. 

⟺ (. . . . + . . . . )2                     = . . . . +4(. . . . . . . . ) 

⟺  ……………………..     = …………………….. 

⟺  ……………………..     = …………………….. 

⟺  ……………………..     = …………………….. 

Jadi teorema Pythagoras telah terbukti.  

Kesimpulan 

𝑐 
𝑐 

𝑐 
𝑐 

𝑎 

𝑎 

𝑎 

𝑎 

𝑏 

𝑏 

𝑏 

𝑏 

𝑎 

𝑏 

𝑐 

Bagaimana hubungan antara luas daerah pada bangun tersebut ? Jelaskan alasan kalian ! 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Buatlah persamaan berikut ! 

Luas persegi besar = Luas persegi kecil + Luas 4 segitiga siku-siku 

⟺ (. . . . + . . . . )2                     = . . . . +4(. . . . . . . . ) 

⟺  ……………………..     = …………………….. 

⟺  ……………………..     = …………………….. 

⟺  ……………………..     = …………………….. 
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LEMBAR TUGAS PESERTA DIDIK 

MEMERIKSA KEBENARAN TEOREMA PYTHAGORAS 

Kerjakan soal berikut secara berkelompok 

Berdasarkan gambar tersebut, buktikan 

kebenaran teorema Pythagoras ! 

(Gunakan luas trapesium dan luas segitiga 

siku-siku)  
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𝑎 

𝑎 𝑏 

𝑏 
𝑐 

𝑐 

Penyelesaian 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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PETUNJUK 

4. Bacalah dan ikuti setiap petunjuk yang diberikan! 

5. Diskusikan dengan kelompok mengenai pertanyaaan yang ada, kemudian 

jawablah pertanyaan tersebut! 

6. Tanyakan kepada guru jika mengalami kesulitan dalam mengerjakannya! 

 

 

MATA PELAJARAN : MATEMATIKA 

MATERI POKOK : PANJANG SISI DAN JENIS 

SEGITIGA KHUSUS 

SEKOLAH  :  SMPN 18 Semarang 

KELAS / SEMESTER : VIII / GENAP 

ALOKASI WAKTU : 40 MENIT 

 

1. ………………………………... 

2. ………………………………... 

3. ………………………………... 

4. ………………………………... 

 

Anggota Kelompok : 

Melalui kegiatan pada Lembar Kegiatan Peserta Didik ini, 

diharapkan peserta didik dapat menentukan panjang sisi 

segitiga siku-siku jika panjang kedua sisi yang lain 

diketahui. Serta dapat menentukan jenis segitiga 

berdasarkan panjang sisi-sisinya.  

Perhatikan Masalah Berikut ! 

  
Pernahkah kalian mengikuti kegiatan kemah 

Pramuka ? Ketika kalian berkemah, tidak dapat 

terlepas dari bangunan bernama Tenda. Coba 

perhatikan gambar tenda disamping, salah satu 

unsur bangun yang ada dalam gambar tenda 

tersebut adalah bangun datar segitiga. 

Berdasarkan hal tersebut, pada pertemuan ini kalian akan membahas jenis-jenis segitiga 

berdasarkan panjang sisi-sisinya dengan menggunakan konsep teorema Pythagoras. Sekarang 

bukalah buku-buku referensi untuk mengumpulkan informasi. 
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Menentukan Panjang 

Sisi Segitiga 

Perhatikan gambar disamping ! 

Suatu kawat bubut dipasang pada suatu tiang listrik. Tiang 

listrik tersebut memiliki tinggi 16 𝑚 dan jarak alas kawat bubut 

dengan alas tiang adalah 6 𝑚 . Jika kawat bubut dipasang pada 

tengah-tengah tinggi tiang listrik. Berapakah panjang dari kawat 

bubut tersebut ? 

Penyelesaian : 

Berapakah tinggi tiang listrik ? 

………… 

Berapakah jarak alas kawat dengan alas tiang ? 

………… 

Jika kawat dipasang pada pertengahan tiang, jadi berapakah tinggi tiang yang terpasang 

ujung kawat ? 

………… 

Berdasarkan teorema Pythagoras, gambarlah segitiga yang memenuhi ! 

Teorema Pythagoras 

Teorema Pythagoras 

 

Jika …. adalah panjang sisi miring (hipotenusa) segitiga 

siku-siku, kemudian …. dan …. adalah panjang sisi siku-

siku. Maka berdasarkan teorema Pythagoras diperoleh 

hubungan : 

…2 = …2 + …2 

𝑎 

𝑏 

𝑐 
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Pada pembahasan sebelumnya, jika suatu segitiga memenuhi persamaan pada 

teorema Pythagoras, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku.  Lalu 

bagaimanakah jika panjang sisi-sisi segitiga tidak memenuhi persamaan pada teorema 

Pythagoras ? Bagamana cara menentukan jenis segitiga tersebut ? 

Perhatikan dua jenis segitiga di bawah ini ! 

 

 

 

 

(i) (ii) 

Segitiga (i) merupakan jenis segitiga ……….. 

Segitiga (ii) merupakan jenis segitiga ……….. 

Jika panjang sisi-sisi dari segitiga lancip adalah 𝑎 = 5 𝑐𝑚, 𝑏 = 7 𝑐𝑚, dan 𝑐 = 8 𝑐𝑚. Isilah 

titik-titik berikut ! 

𝑎2 = ……. 𝑐𝑚, 𝑏2 = ……. 𝑐𝑚, dan 𝑐2 = ……. 𝑐𝑚 

𝑎2 + 𝑏2 = ……. 𝑐𝑚 

 

Gambar Segitiga 
 

Berdasarkan gambar disamping, gunakan teorema 

Pythagoras : 

…2 = …2 + …2 

⟺  ……………………………… 

⟺  ……………………………… 

⟺  ……………………………… 

⟺  ……………………………… 

⟺  ……………………………… 

Jadi panjang kawat bubut adalah ……… 

Menentukan Jenis 

Segitiga 
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Jenis Segitiga Bersadarkan Panjang Sisi 

 

 

 

 

 

Segitiga (i) merupakan jenis segitiga ……….. 

Segitiga (ii) merupakan jenis segitiga ……….. 

Segitiga (iii) merupakan jenis segitiga ……….. 

Pada segitiga lancip berlaku hubungan 𝑐2 … 𝑎2 + 𝑏2 

Pada segitiga siku-siku berlaku hubungan 𝑐2 … 𝑎2 + 𝑏2 

Pada segitiga tumpul berlaku hubungan 𝑐2 … 𝑎2 + 𝑏2 

Kesimpulan 

Bagaimana hubungan antara 𝑎2 + 𝑏2 dan 𝑐2 ? 

𝑎2 + 𝑏2 Simbol 𝑐2 

   

 

Jika panjang sisi-sisi dari segitiga tumpul adalah 𝑎 = 4 𝑐𝑚, 𝑏 = 7 𝑐𝑚, dan 𝑐 = 9 𝑐𝑚. Isilah 

titik-titik berikut ! 

𝑎2 = ……. 𝑐𝑚, 𝑏2 = ……. 𝑐𝑚, dan 𝑐2 = ……. 𝑐𝑚 

𝑎2 + 𝑏2 = ……. 𝑐𝑚 

Bagaimana hubungan antara 𝑎2 + 𝑏2 dan 𝑐2 ? 

𝑎2 + 𝑏2 Simbol 𝑐2 
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Kerjakan soal berikut secara berkelompok. 

Pada suatu segitiga, diketahui panjang dua sisinya adalah 9 cm dan 12 cm. 

Tentukan : 

a. Panjang sisi yang lain agar membentuk segitiga lancip 

b. Panjang sisi yang lain agar membentuk segitiga siku-siku 

c. Panjang sisi yang lain agar membentuk segitiga tumpul 
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PETUNJUK 

7. Bacalah dan ikuti setiap petunjuk yang diberikan! 

8. Diskusikan dengan kelompok mengenai pertanyaaan yang ada, kemudian 

jawablah pertanyaan tersebut! 

9. Tanyakan kepada guru jika mengalami kesulitan dalam mengerjakannya! 

 

 

Melalui kegiatan pada Lembar Kegiatan Peserta Didik ini, 

diharapkan peserta didik dapat menentukan pasangan 

bilangan yang termasuk tripel Pythagoras dan dapat 

menggunakan teorema Pythagoras dalam menyelesaikan 

masalah kontekstual. 

MATA PELAJARAN : MATEMATIKA 

MATERI POKOK : TRIPEL PYTHAGORAS DAN 

APLIKASI PYTHAGORAS 

SEKOLAH  :  SMPN 18 Semarang 

KELAS / SEMESTER : VIII / GENAP 

ALOKASI WAKTU : 50 MENIT 

Perhatikan Masalah Berikut ! 

 

1. ………………………………... 

2. ………………………………... 

3. ………………………………... 

4. ………………………………... 

 

Anggota Kelompok : 

  
Seorang tukang bangunan mengukur bingkai jendela 

yang diperkirakan merupakan persegi panjang. Setelah 

diukur diperoleh bahwa tingginya 408 𝑐𝑚, panjangnya 

306 𝑐𝑚  dan diagonalnya 525 𝑐𝑚 . Bagaimana cara 

kalian membuktikan bahwa bingkai jelndela tersebut 

berbentuk persegi panjang ? 

Berdasarkan hal tersebut, pada pertemuan ini kalian 

akan membahas tripel Pythagoras dan aplikasi teorema  

Pythagoras. Sekarang bukalah buku-buku referensi untuk mengumpulkan informasi. 
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Teorema Pythagoras 

Menentukan Tripel 

Pythagoras 

Perhatikan gambar disamping ! 

Terdapat dua cara dalam menemukan pasangan tripel 

Pythagoras. Salah satunya adalah sebagai berikut : 

Berapakah panjang sisi segitiga disamping ? 

………………………………………… 

 

Isilah tabel berikut dengan sebarang bilangan asli 𝑝 dan 𝑞 dimana 𝑝 > 𝑞 

𝑝 𝑞 (𝑝2 + 𝑞2) (𝑝2 − 𝑞2) 2𝑝𝑞 Hubungan 
Tripel 

Pythagoras 

2 1 22 + 12 = 5 22 − 12 = 3 2 × 2 × 1 = 4 52 = 32 + 42 5, 3, 4 

3 1 32 + 12 = 10 32 − 12 = 8 2 × 3 × 1 = 6 102 = 82 + 62 5, 3, 4 

3 2      

4 1      

4 2      

4 3      
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Teorema Pythagoras 

 

Jika …. adalah panjang sisi miring (hipotenusa) segitiga 

siku-siku, kemudian …. dan …. adalah panjang sisi siku-

siku. Maka berdasarkan teorema Pythagoras diperoleh 

hubungan : 

…2 = …2 + …2 

𝑎 

𝑏 

𝑐 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seorang wasit 

memberikan aba-aba suara 

kepada atlet dan dapat 

didengar pada jarak 

maksimum 30 kaki. 

Berdasarkan posisi wasit 

dan atlet, apakah atlet dapat 

mendengar aba-aba dari 

wasit ? 

Berdasarkan masalah tersebut, dapat dibuat gambar : 

Jarak antara mulut wasit dan telinga atlet 

adalah ruas garis ……. 

Panjang AE dapat dicari dengan teorema 

Pythagoras : 

𝐴𝐸2 = ………………… 

⟺  𝐴𝐸2 =  ………………… 

⟺  …………………………. 

⟺  …………………………. 

Jadi jarak antara mulut wasit dan telinga atlet adalah ……. 

Karena ….2< 302, maka ………………………… 

 

 

 

 

 

A 

B C 

D 

E 
12 

24 

5 

Aplikasi Teorema 

Pythagoras 
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Menemukan Tripel Pythagoras 

Dengan menggunakan segitiga tersebut, dapat ditemukan 

tripel pythagoras yaitu dengan cara : 

1. Menentukan bilangan asli …. dan …. dimana ….>…. 

2. Menentukan panjang tiap sisi yaitu ……..…….… 

….…….……. 

3. Menentukan hubungan antar sisi hingga memenuhi 

…………………. 

4. Menentukan tripel Pythagoras. 

Kesimpulan 
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LEMBAR TUGAS PESERTA DIDIK 

TRIPEL PYTHAGORAS 

Kerjakan soal berikut secara berkelompok. 

Jika 32, 𝑥, 68 adalah tripel Pythagoras. Tentukan nilai 𝑥 dengan cara : 

a. Mencari tripel Pythagoras menggunakan rumus pada kegiatan sebelumnya. 

b. Mencari tripel Pythagoras menggunakan rumus pada Buku Siswa halaman 30. 
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Perhatikan Masalah Berikut ! 

  
Apakah kalian memiliki penggaris segitiga 

berbentuk siku-siku ? Perhatikan gambar 

disamping, gambar tersebut merupakan penggaris 

segitiga siku-siku. Jika panjang sisi alasnya adalah 

50 𝑐𝑚, dapatkah kalian menentukan panjang sisi-

sisi yang lainnya ? 

Berdasarkan hal tersebut, pada pertemuan ini kalian akan membahas perbandingan sisi-sisi 

pada segitiga khusus. Sekarang bukalah buku-buku referensi untuk mengumpulkan 

informasi. 

PETUNJUK 

10. Bacalah dan ikuti setiap petunjuk yang diberikan! 

11. Diskusikan dengan kelompok mengenai pertanyaaan yang ada, kemudian 

jawablah pertanyaan tersebut! 

12. Tanyakan kepada guru jika mengalami kesulitan dalam mengerjakannya! 

 

 

MATA PELAJARAN : MATEMATIKA 

MATERI POKOK : PERBANDINGAN SISI 

PADA SEGITIGA KHUSUS 

SEKOLAH  :  SMPN 18 Semarang 

KELAS / SEMESTER : VIII / GENAP 

ALOKASI WAKTU : 40 MENIT 

 

1. ………………………………... 

2. ………………………………... 

3. ………………………………... 

4. ………………………………... 

 

Anggota Kelompok : 

Melalui kegiatan pada Lembar Kegiatan Peserta Didik ini, 

diharapkan peserta didik dapat menentukan perbandingan 

sisi-sisi pada segitiga siku-siku dan menentukan 

perbandingan sisi-sisi pada segitiga yang bersudut 30° −

60° − 90°.  
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Perbandingan Sisi pada 

Segitiga Siku-siku 

Perhatikan gambar disamping ! 

Pada segitiga siku-siku sama kaki, 

𝐴𝐶 = 𝐴𝐵 

Jika diketahui 𝐴𝐶 = 𝐴𝐵 = 1 

Maka 𝐵𝐶 = ………….. 

= ………….. 

Segitiga Siku-siku Sama Kaki 

Pada segitiga siku-siku sama kaki, ukuran tiap-tiap sudutnya 

adalah ………………………………. 

Pada segitiga siku-siku sama kaki, ukuran luasnya adalah 

setengah dari luas daerah persegi. 

 

 

Segitiga Sama Sisi 

Berapakah ukuran masing-masing sudut pada 

segitiga sama sisi ? …….. 

 

Berapakah ukuran sudut-sudut ini ? 

∠𝐴𝐶𝐷 = …… ∠𝐴𝐷𝐶 = …… 

∠𝐵𝐶𝐷 = …… ∠𝐵𝐷𝐶 = …… 

Jenis Segitiga 

= 

=
 

A B D 

C 
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Perhatikan gambar segitiga sama sisi di samping ! 

a. Berapakah perbandingan panjang sisi 𝐵𝐷 dan  ? 

………………. 

b. Berapakah perbandingan panjang sisi 𝐵𝐷 dan  ? 

………………. 

c. Perhatikan ∆𝐵𝐷𝐶. Jika panjang sisi 𝐵𝐶 = 10 𝑐𝑚, 

maka : 

Panjang 𝐵𝐷 = ….. 

Panjang 𝐶𝐷 = ….. 

 

Perbandingan Sisi pada Segitiga 

Bersudut 𝟑𝟎° − 𝟔𝟎° − 𝟗𝟎° 

A B D 

C 

 

Gunakan teorema Pythagoras untuk melengkapi tabel berikut ! 

Panjang sisi siku-siku 1 2 3 4 5 6 … 10 … 𝑝 

Panjang hipotenusa       …  …  

 

Dari tabel diatas, 

Panjang sisi siku-siku = …… panjang hipotenusa 

Jika panjang sisi siku-siku adalah 𝑥, maka : 

Panjang hipotenusa =….. 

 

Mentukan rasio 𝐴𝐵 ∶ 𝐴𝐶 ∶ 𝐵𝐶 

Misalkan panjang 𝐴𝐶 = 𝐴𝐵 = 𝑥 

𝑚∠𝐴𝐵𝐶 = 𝑚∠𝐵𝐴𝐶 = ….. 

𝐵𝐶2 = …2 + …2 

 = …………… 

 = …………… 

𝐵𝐶  = …………… 

Perbandingan (rasio) pada ∆𝐴𝐵𝐶 adalah : 

𝐴𝐵 ∶ 𝐴𝐶 ∶ 𝐵𝐶 = …………… 

  = …………… 

 

401 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengkapi tabel berikut dengan menggunakan perbandingan pada segitiga sama sisi di atas ! 

 

Panjang sisi siku-siku 

terpendek 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Panjang hipotenusa           

Panjang sisi siku-siku yang lain           

 

Dari tabel sebelumnya, 

Panjang sisi terpendek = …… panjang hipotenusa 

Panjang sisi siku-siku yang lain = …… panjang sisi terpendek 

Jika panjang sisi siku-siku terpendek adalah 𝑝, maka : 

Panjang hipotenusa =….. 

Panjang sisi siku-siku yang lain = ….. 

 

Mentukan rasio 𝐴𝐵 ∶ 𝐴𝐶 ∶ 𝐵𝐶 

Misalkan panjang 𝐴𝐵 = 𝑎 dan 𝐵𝐶 = 2𝑎 

𝐵𝐶2 = …2 + …2 

…... = …………… 

…... = …………… 

𝐴𝐶2 = …………… 

𝐴𝐶  = …………… 

 

Perbandingan (rasio) pada ∆𝐴𝐵𝐶 adalah : 

𝐴𝐵 ∶ 𝐴𝐶 ∶ 𝐵𝐶 = …………… 

  = …………… 

A 

C 

B 

30° 

60° 
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Perbandingan Sisi pada Segitiga Siku-siku Sama Kaki 

 

Perbandingan (rasio) pada ∆𝐴𝐵𝐶 adalah : 

𝐴𝐵 ∶ 𝐴𝐶 ∶ 𝐵𝐶 = …………… 

 

 

 

 

Perbandingan Sisi pada Segitiga Bersudut 𝟑𝟎° − 𝟔𝟎° − 𝟗𝟎° 

 

Perbandingan (rasio) pada ∆𝐴𝐵𝐶 adalah : 

𝐴𝐵 ∶ 𝐴𝐶 ∶ 𝐵𝐶 = …………… 

 

Kesimpulan 

 

A 

C 

B 

30° 

60° 
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Kerjakan soal berikut secara berkelompok. 

Tentukan luas dan keliling persegi panjang berikut ! 

 

LEMBAR TUGAS PESERTA DIDIK 

PERBANDINGAN SISI PADA SEGITIGA KHUSUS 
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Pengetahuan Keterampilan 

Memahami dan menerapkan pengetahuan 

(faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

Mengolah, menyaji dan menalar dalam 

ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) 

dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

Kompetensi Dasar 

Kompetensi Inti 

3.6 Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras. 

4.6 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan tripel 

Pythagoras.  

Tokoh Matematika 

Indikator 

3.3.1 Menjelaskan pengertian fungsi 

3.3.2 Menyebutkan ciri-ciri suatu fungsi 

3.3.3 Menyebutkan contoh suatu fungsi 

3.3.4 Menyebutkan bukan contoh suatu fungsi 

3.3.5 Membedakan fungsi dan bukan fungsi 

3.3.6 Menyebutkan domain, kodomain, dan range suatu fungsi 

4.2.1 Menyelesaikan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang  

berkaitan dengan fungsi 
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Pythgoras lahir pada tahun 582 SM di Pulau Samos, daerah 

Ionia, Yunani Selatan. Ia meninggal di usia 86 tahun, yaitu 

pada tahun 496 SM. Hal yang paling terkenal dari 

Pythgaoras adalah teorema yang diambil dari namanya 

yaitu Teorema Pythagoras. Dalam teorema Pythagoras, 

disebutkan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-

siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. 

Teorema ini sebenarnya sudah ada jauh sebelum 

Pythagoras lahir, karena orang-orang Yunani sudah 

menggunakan teorema ini dalam melakukan perhitungan. 

Teorema ini dapat dikatakan teorema Pythagoras karena 

hanya Pythagoras yang mampu membuktikan teorema ini 

dengan menggunakan perhitungan secara matematis yaitu 

melalui pendekatan metode aljabar. 

PETA KONSEP 

Beberapa hikmah yang mungkin bisa kita petik antara lain sebagai berikut: 

1. Pythagoras adalah orang yang mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Walaupun 

teorema Pythagoras mengenai segitiga siku-siku sudah dikenal jauh sebelum ia lahir, 

Pythagoras tetap berusaha untuk membuktikan kebenaran teorema tersebut secara 

matematis. 

2. Setiap hal yang ada di Bumi ini memiliki banyak kaitan dengan ilmu matematika. Oleh 

karena itu kita perlu mempelajari matematika secara lebih mendalam, agar dapat 

menguak rahasia alam sekaligus menyadari betapa besarnya ciptaan Tuhan Yang Maha 

Esa. 

3. Matematika bukanlah ilmu yang sulit dan menakutkan seperti yang dikatakan sebagian 

orang. Hal ini karena dalam perkembangan sejarah, peran matematika sangat penting 

dalam memajukan peradaban manusia. Salah satu buktinya adalah melalui teorema 

Pythagoras yang banyak digunakan dalam mengembangkan ilmu geometri dan arsitektur. 
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Teorema 

Pythagoras 

Membuktikan 

Kebenaran Teorema 

Pythagoras 

Tripel Pythagoras 
Perbandingan Sisi 

Pada Segitiga Khusus 

Segitiga Siku-siku 

Sama Sisi 

Segitiga Dengan Sudut 

30° − 60° − 90° 

Aplikasi Teorema 

Pythagoras 

TEOREMA PYTHAGORAS 
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“Kuadrat panjang sisi miring (hipotenusa) pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah 

kuadrat panjang sisi-sisi yang lain.” 

Teorema Pythagoras dapat dituliskan sebagai berikut. 

 

𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2  

 

Keterangan : 

𝑐   = Sisi miring (hipotenusa) 

𝑎 dan 𝑏       = Dua sisi yang lain 

 

 

 

1. Pembuktian Oleh Pythagoras 

Pembuktian ini dilakukan oleh Pythagoras sendiri dengan menggunakan konsep luas 

segitiga dan luas persegi seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikut. 

Pada gambar disamping, diperoleh bahwa: 

Luas persegi besar = Luas persegi kecil + Luas 4 

segitiga siku-siku 

Sehingga diperoleh hubungan : 

⟺ (𝑎 + 𝑏)2                         = 𝑐2 + 4 (
1

2
𝑎𝑏) 

⟺ 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2              = 𝑐2 + 2𝑎𝑏 

⟺ 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 − 2𝑎𝑏 = 𝑐2 + 2𝑎𝑏 − 2𝑎𝑏 

⟺ 𝑎2 + 𝑏2                           = 𝑐2 (Terbukti) 

 

 

2. Pembuktian Oleh James Garfield 
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Teorema Pythagoras 

𝑎 

𝑏 

𝑐 

Pembuktian Teorema Pythagoras 

𝑐 
𝑐 

𝑐 
𝑐 

𝑎 

𝑎 

𝑎 

𝑎 

𝑏 

𝑏 

𝑏 

𝑏 



 

 

 

Pembuktian ini dicetuskan oleh James Garfield yang merupakan Presiden AS ke-20. 

Konsep yang digunakan adalah menggunakan luas trapesium dan luas segitiga siku-

siku seperti berikut. 

Dari gambar disamping diperoleh: 

Luas trapesium = Luas 3 segitiga siku-siku 

⟺
1

2
(𝑎 + 𝑏)(𝑎 + 𝑏)          =

1

2
𝑎𝑏 +

1

2
𝑐2 +

1

2
𝑎𝑏 

⟺
1

2
(𝑎 + 𝑏)2                      =

1

2
(2𝑎𝑏 + 𝑐2) 

⟺ (𝑎 + 𝑏)2                         = 2𝑎𝑏 + 𝑐2 

⟺ 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2              = 2𝑎𝑏 + 𝑐2 

⟺ 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 − 2𝑎𝑏 = 2𝑎𝑏 + 𝑐2 − 2𝑎𝑏 

⟺ 𝑎2 + 𝑏2                           = 𝑐2 (Terbukti) 

 

3. Pembuktian Oleh Bhaskara 

Pembuktian ini dilakukan oleh Bhaskara, seorang matematikawan asal India. Ia 

menggunakan teknik yang hampir sama dengan Pythagoras yaitu : 

Pada gambar disamping, diperoleh bahwa : 

Luas persegi besar = Luas 4 segitiga +  

          Luas persegi kecil 

⟺ 𝑐2 = 4 (
1

2
𝑎𝑏) + (𝑏 − 𝑎)2 

⟺ 𝑐2 = 2𝑎𝑏 + 𝑏2 − 2𝑎𝑏 + 𝑎2 

⟺ 𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 (Terbukti) 

 

 

 

 

Contoh 1 

Mencari panjang 𝑥 : 

Berdasarkan teorema Pythagoras, dapat 

dimisalkan : 

𝑎 = 12 𝑐𝑚 

𝑏 = 16 𝑐𝑚 

 

Diperoleh hubungan :  

Panjang Sisi Segitiga Siku-siku 

16 𝑐𝑚 

12 𝑐𝑚 
𝑥 
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𝑎 

𝑎 𝑏 

𝑏 
𝑐 

𝑐 

𝑐 

𝑏 

𝑎 



 

 

 

𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 ⟺ 𝑥2 = 122 + 162 

                          ⟺ 𝑥2 = 144 + 256 

                          ⟺ 𝑥2 = 400 

                          ⟺ 𝑥 = √400 = 20 𝑐𝑚 

Contoh 2 

Tentukan panjang dari ruas garis 𝐴𝐵 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian : 

Dari segi empat 𝐴𝐵𝐶𝐷 tersebut dapat dibagi menjadi 2 

segitiga yaitu segitiga 𝐴𝐵𝐷 dan segitiga 𝐶𝐵𝐷 : 

Pada segitiga 𝐶𝐵𝐷, 

𝐵𝐷2 = 𝐶𝐷2 + 𝐵𝐶2 

          = 42 + 72 

          = 16 + 49 = 65 

𝐵𝐷  = √65 𝑐𝑚 

Pada segitiga 𝐴𝐵𝐷, 

𝐵𝐷2 = 𝐴𝐷2 + 𝐴𝐵2 

65    = 62 + 𝐴𝐵2 

𝐴𝐵2 = 29 

𝐴𝐵  = √29 𝑐𝑚 

 

 

 

 

A B 

C 

D 

6
 𝑐

𝑚
 

A B 

C 

D 

6
 𝑐

𝑚
 

Jenis Segitiga Khusus 
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     (i)           (ii)         (iii) 

Pada gambar tersebut diperoleh hubungan : 

d. 𝑎2 + 𝑏2 > 𝑐2 

e. 𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2 

f. 𝑎2 + 𝑏2 < 𝑐2 

Untuk ∆𝐴𝐶𝐵 dengan panjang sisi-sisinya 𝑎, 𝑏, dan  : 

4. Jika 𝑐2 < 𝑎2 + 𝑏2, maka ∆𝐴𝐶𝐵 merupakan segitiga lancip di 𝐶. Sisi 𝑐 dihadapan 

sudut 𝐶. 

5. Jika 𝑐2 > 𝑎2 + 𝑏2, maka ∆𝐴𝐶𝐵 merupakan segitiga tumpul di 𝐶. 

Contoh 

Suatu segitiga memiliki ukuran sisi yaitu 4 𝑐𝑚, 11 𝑐𝑚, dan 16 𝑐𝑚. Apakah segitiga 

tersebut merupakan segitiga lancip ? 

Penyelesaian : 

Misalkan panjang dari sisi terpanjang adalah 𝑐, maka : 

𝑎 = 4 𝑐𝑚, 𝑏 = 11 𝑐𝑚, dan 𝑐 = 16 𝑐𝑚 

𝑐2 = 162 = 256 

𝑎2 + 𝑏2 = 42 + 112 = 16 + 121 = 137 

Diperoleh bahwa 𝑐2 > 𝑎2 + 𝑏2 

Jadi segitiga tersebut bukan segitiga lancip, tetapi segitiga tumpul. 

 

 

 

Tiga buah bilangan misalkan 𝑎, 𝑏, dan 𝑐 dimana 𝑐 > 𝑎 dan 𝑐 > 𝑏 dapat dikatakan tripel 

Pythagoras apabila ketiga bilangan tersebut memenuhi persamaan pada teorema 

Pythagoras yaitu : 

𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 

Tripel Pythagoras 



 

 

 

Jika panjang sisi-sisi suatu segitiga memenuhi tripel Pythagoras, maka segitiga tersebut 

merupakan segitiga siku-siku.  

 

Menentukan Tripel Pythagoras 

 

Dalam menentukan tripel Pythagoras dapat digunakan 

rumus dengan panjang sisi adalah (𝑝2 + 𝑞2), (𝑝2 − 𝑞2), 

dan 2𝑝𝑞. 

 

Misalkan 𝑝 = 2 dan 𝑞 = 1, maka : 

(𝑝2 + 𝑞2) = (22 + 12) = 4 + 1 = 5 

(𝑝2 − 𝑞2) = (22 − 12) = 4 − 1 = 3 

2𝑝𝑞 = 2 × 2 × 1 = 4 

Diperoleh pasangan tripel Pythagoras = 5, 3, 4 

 

Selain menggunakan cara tersebut, terdapat rumus dalam menentukan tripel Pythagoras 

yaitu : 

𝑀 =
𝑆2 − 1

2
 

Keterangan : 

S   = Panjang sisi terpendek 

M = Panjang sisi tegak lainnya 

 

Contoh 

Jika diketahui sisi terpendek dari tripel Pythagoras adalah 5. Tentukan 2 bilangan tripel 

Pythagoras lainnya ! 

Penyelesaian : 

Diketahui : 

S   = 5 

Menggunakan rumus : 

𝑀 =
𝑆2 − 1

2
 

     =
52 − 1

2
=

25 − 1

2
=

24

2
= 12 

Kemudian dicari panjang hipotenusa : 
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𝑐 = √52 + 122 = √25 + 144 = √169 = 13 

 

Jadi tripel Pythagoras adalah : 5, 12, 13 

 

 

 

Contoh 

Seorang penyelam dari tim SAR mengaitkan 

dirinya pada tali sepanjang 25 𝑚 untuk mencari sisa-

sisa bangkai pesawat di dasar laut. Laut yang 

diselami memiliki kedalaman 20 𝑚  dan dasarnya 

rata. Berapakah luas daerah yang mampu dijangkau 

oleh penyelam tersebut ? 

 

Penyelesaian : 

Daerah yang dijangkau oleh penyelam membentuk daerah lingkaran. 

Akan dicari jari-jari lingkaran : 

252 = 𝑟2 + 202 

⟺ 𝑟2 = 252 − 202 

⟺ 𝑟2 = 625 − 400 

⟺ 𝑟2 = 225 

⟺ 𝑟  = √225 = 15 𝑚 

 

Luas daerah lingkaran : 

𝐿 = 𝜋𝑟2 = 3,14 × 15 × 15 = 706,5 

Jadi luas daerah yang mampu dijangkau oleh penyelam adalah 706,5 𝑚2 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikasi Teorema Pythagoras 

Perbandingan Sisi pada Segitiga Khusus 
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Perbandingan Sisi-sisi pada Segitiga Siku-siku Sama Kaki 

 

Segitiga siku-siku sama kaki merupakan salah satu segitiga 

khusus, karena ukuran dari ketiga sudutnya selalu tetap yaitu 

45° − 45° − 90°. Dimana setiap segitiga siku-siku sama kaki 

memiliki ukuran luas setengah dari ukuran luas persegi. 

 

Misalkan panjang 𝐾𝐿 = 𝐾𝑀 = 𝑥, maka panjang sisi hipotenusa (𝑀𝐿) : 

𝑀𝐿 = √𝑥2 + 𝑥2 = √2𝑥2 = 𝑥√2, untuk setiap 𝑥 bilangan real. 

Diperoleh perbandingan 𝐾𝐿 ∶  𝐾𝑀 ∶  𝑀𝐿 = 1 ∶  1 ∶  √2 

 

Perbandingan Panjang Sisi pada Segitiga Bersudut 𝟑𝟎° − 𝟔𝟎° − 𝟗𝟎° 

Gambar disamping adalah segitiga sama sisi. 

Pada gambar segitiga disamping, diperoleh bahwa : 

𝑚∠𝐴𝐶𝐷 = 30°, 𝑚∠𝐶𝐴𝐷 = 60° 

𝑚∠𝐵𝐶𝐷 = 30°, 𝑚∠𝐶𝐵𝐷 = 60° 

 

 

Karena 𝐴𝐵 = 𝐵𝐶 = 𝐴𝐶, panjang 𝐴𝐷 =
1

2
𝐴𝐵 = 𝐵𝐷 

Selain itu, panjang 𝐵𝐷 =
1

2
𝐵𝐶 

Jadi, 𝐶𝐷 = √𝐵𝐶2 − 𝐵𝐷2 

                 = √𝐵𝐶2 − (
1

2
𝐵𝐶)

2

 

                 = √𝐵𝐶2 −
1

4
𝐵𝐶2 

                 = √
3

4
𝐵𝐶2 

                 =
1

2
𝐵𝐶√3 

Diperoleh perbandingan 𝐵𝐷 ∶ 𝐶𝐷 ∶  𝐵𝐶 = 1 ∶  √3 ∶ 2 

 

LATIHAN SOAL 
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1. Perhatikan gambar berikut ! 

 

Pada segitiga di samping, berlaku teorema 

Pythagoras yaitu 𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 

 

Buktikan teorema Pythagoras tersebut ! 

 

 

 

 

 

 

2. Tentukan nilai 𝑎 pada gambar berikut ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tentukan keliling segitiga berikut ! 

 
 

4. Pada suatu segitiga, diketahui panjang dua sisinya adalah 12 𝑐𝑚 dan 20 𝑐𝑚. Tentukan 

panjang sisi yang lain jika : 

a. Segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku 

b. Segitiga tersebut merupakan segitiga lancip 

c. Segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul 

 

𝑎 

𝑏 

𝑐 

3𝑎 + 4 

𝑎 + 4 

3𝑎 + 2 



 

 

 

5. Seorang pengusaha akan membuat suatu taman dengan 

bentuk seperti gambar di samping. Diketahui panjang 2 

sisi segitiga adalah 6 𝑚  dan 8 𝑚 . Daerah yang diarsir 

akan ditanami rumput hias dengan harga Rp10.000,00/

𝑚2  Berapakah dana yang dibutuhkan pengusaha untuk 

membeli rumput hias ? 

 

6. Seorang ahli tata ruang berencana membangun jalan 

setapak yang melintasi taman seperti pada gambar 

yang diarsir. Diketahui bahwa panjang ruas garis 

𝐴𝐸 = 𝐶𝐹 = 4 𝑚, 𝑚∠𝐴𝐸𝐷 = 𝑚∠𝐶𝐹𝐵 =

60°, 𝑚∠𝐴𝐷𝐸 = 𝑚∠𝐶𝐵𝐹 = 30°. Tentukan luas dari 

jalan setapak tersebut ! 

 

  

6 𝑚 

8 𝑚 

417 

A B 

C D 

E 

F 
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Lampiran 36 

KISI-KISI KUIS 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Sekolah  : SMP Negeri 18 Semarang 

Kelas/Semester : VIII A/Genap 

Materi   : Memeriksa Kebenaran Teorema Pythagoras 

Butir Soal  : 1 Butir 

Alokasi Waktu : 10 Menit 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Bentuk 

Soal 

No 

Butir 

Soal 

Indikator 

Kemampuan 

Berpikir Kreatif 

3.6  Menjelaskan dan 

membuktikan 

teorema Pythagoras 

dan tripel 

Pythagoras. 

 

4.6  Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

teorema Pythagoras 

dan tripel 

Pythagoras. 

Peserta didik dapat 

membuktikan 

teorema Pythagoras 

menggunakan lebih 

dari satu cara 

pembuktian. 

Uraian 1 Fluency, Flexibility, 

dan Elaboration 
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Lampiran 37 

KUIS 

“MEMERIKSA KEBENARAN TEOREMA PYTHAGORAS” 

SMP NEGERI 18 SEMARANG 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII A/Genap 

Hari/Tanggal : Selasa/14 Januari 2020 

Waktu  : 10 Menit 

 

Kerjakan soal berikut dengan cermat dan teliti. 

 

Perhatikan gambar berikut ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada segitiga di atas, berlaku teorema Pythagoras yaitu 𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 

 

Buktikan teorema Pythagoras tersebut menggunakan dua cara pembuktian yang berbeda ! 

 

 

 

 

 

*** Selamat Mengerjakan *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑎 

𝑏 

𝑐 
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Lampiran 38 

KUNCI JAWABAN 

KUIS “MEMERIKSA KEBENARAN TEOREMA PYTHAGORAS” 

 

No 

Soal  
Uraian Jawaban 

1. Alternatif Jawaban 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar tersebut, diperoleh bahwa: 

Luas persegi besar = Luas persegi kecil + Luas 4 segitiga siku-siku 

⟺ (𝑎 + 𝑏)2                         = 𝑐2 + 4 (
1

2
𝑎𝑏) 

⟺ 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2              = 𝑐2 + 2𝑎𝑏 

⟺ 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 − 2𝑎𝑏 = 𝑐2 + 2𝑎𝑏 − 2𝑎𝑏 

⟺ 𝑎2 + 𝑏2                           = 𝑐2 (Terbukti) 

 

Alternatif Jawaban 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar tersebut diperoleh: 

Luas trapesium = Luas 3 segitiga siku-siku 

𝑐 
𝑐 

𝑐 
𝑐 

𝑎 

𝑎 

𝑎 

𝑎 

𝑏 

𝑏 

𝑏 

𝑏 

𝑎 

𝑎 𝑏 

𝑏 
𝑐 

𝑐 
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⟺
1

2
(𝑎 + 𝑏)(𝑎 + 𝑏)          =

1

2
𝑎𝑏 +

1

2
𝑐2 +

1

2
𝑎𝑏 

⟺
1

2
(𝑎 + 𝑏)2                      =

1

2
(2𝑎𝑏 + 𝑐2) 

⟺ (𝑎 + 𝑏)2                         = 2𝑎𝑏 + 𝑐2 

⟺ 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2              = 2𝑎𝑏 + 𝑐2 

⟺ 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 − 2𝑎𝑏 = 2𝑎𝑏 + 𝑐2 − 2𝑎𝑏 

⟺ 𝑎2 + 𝑏2                           = 𝑐2 (Terbukti) 

 

Alternatif Jawaban 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar tersebut, diperoleh bahwa : 

Luas persegi besar = Luas 4 segitiga + Luas persegi kecil 

⟺ 𝑐2 = 4 (
1

2
𝑎𝑏) + (𝑏 − 𝑎)2 

⟺ 𝑐2 = 2𝑎𝑏 + 𝑏2 − 2𝑎𝑏 + 𝑎2 

⟺ 𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 (Terbukti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑐 

𝑏 

𝑎 
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Lampiran 39 

KISI-KISI KUIS 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Sekolah  : SMP Negeri 18 Semarang 

Kelas/Semester : VIII A/Genap 

Materi   : Panjang Sisi Segitiga Siku-siku dan Jenis Segitiga Khusus 

Butir Soal  : 2 Butir 

Alokasi Waktu : 10 Menit 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Bentuk 

Soal 

No 

Butir 

Soal 

Indikator 

Kemampuan 

Berpikir Kreatif 

3.6  Menjelaskan dan 

membuktikan 

teorema Pythagoras 

dan tripel 

Pythagoras. 

 

4.6  Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

teorema Pythagoras 

dan tripel 

Pythagoras. 

Peserta didik dapat 

menentukan jenis 

segitiga berdasarkan 

panjang dari sisi-

sisinya 

Uraian 1.a Fluency dan 

Elaboration 

Peserta didik dapat 

menentukan panjang 

sisi dari suatu segitiga 

siku-siku jika 

diketahui panjang sisi 

terpendeknya. 

Uraian 1.b Fluency dan 

Elaboration 
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Lampiran 40 

KUIS 

“PANJANG SISI SEGITIGA SIKU-SIKU DAN JENIS SEGITIGA KHUSUS” 

SMP NEGERI 18 SEMARANG 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII A/Genap 

Hari/Tanggal : Kamis/16 Januari 2020 

Waktu  : 10 Menit 

 

Kerjakan soal berikut dengan cermat dan teliti. 

 

1. Andi dan Budi berada dalam suatu ruangan dengan alas berbentuk persegi dan mereka 

berdua berjalan dari ujung ruangan di titik A. Andi berjalan menuju titik B dan Budi 

berjalan menuju titik C. Setelah itu, lintasan yang dilalui oleh Andi dan Budi digambarkan 

dalam sketsa berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Tentukan apakah lintasan segitiga yang terbentuk merupakan segitiga siku-siku ? 

d. Jika diketahui jarak antara Andi dan Budi setelah berlajan adalah 3 meter dan 

lintasannya membentuk segitiga siku-siku. Tentukan masing-masing jarak yang 

ditempuh oleh Andi dan Budi ! 

 

 

*** Selamat Mengerjakan *** 

 

 

 

 

 

A 

B 

8 

= 

= 

7 1 

C 
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Lampiran 41 

KUNCI JAWABAN 

KUIS “PANJANG SISI SEGITIGA SIKU-SIKU DAN JENIS SEGITIGA KHUSUS” 

 

No 

Soal  
Uraian Jawaban 

1.a Diketahui : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan Bangun I 

 

Diketahui : 

𝑋𝐴 = 8 𝑚 

𝑋𝐶 =
1

2
Panjang Persegi = 

1

2
× 8 𝑚

= 4 𝑚 

𝐴𝐶 = √𝑋𝐴2 + 𝑋𝐶2 

       = √82 + 42 

       = √64 + 16 

       = √80 𝑚 
 
 

Perhatikan Bangun II 

 

Diketahui : 

𝐴𝑌 = 8 𝑚 

𝑌𝐵 = 7 𝑚 

𝐴𝐵 = √𝑌𝐵2 + 𝐴𝑌2 

       = √72 + 82 

       = √49 + 64 

       = √113 𝑚𝑖𝑙 
 

 

 

 

Perhatikan Bangun III 

I 

II 

III 

C 

A X 

B 

A 

Y 

A 

B 

8 

= 

= 

7 1 

C 
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Diketahui : 

𝐵𝑍 = 1 𝑚 

𝐶𝑍 =
1

2
Panjang Persegi = 

1

2
× 8 𝑚 = 4 𝑚 

𝐵𝐶 = √𝐵𝑍2 + 𝐶𝑍2 

       = √12 + 42 

       = √1 + 16 

       = √17 𝑚𝑖𝑙 
 

 

 

 
 

Perhatikan Segitiga ABC, diperoleh : 

𝐴𝐵 = √113 𝑚, 𝐵𝐶 = √17 𝑚, dan 𝐴𝐶 = √80 𝑚 

𝐴𝐶2 + 𝐵𝐶2 = 80 + 17 = 97 

𝐴𝐵2 = 113 

Berlaku : 𝐴𝐶2 ≠ 𝐴𝐵2 + 𝐵𝐶2 

Jadi segitiga ABC bukan segitiga siku-siku. 

1.b Alternatif Jawaban 1 

Diketahui : 

Jarak Andi dan Budi = 3 𝑚 

Maka, bilangan terkecil dari tripel Pythagoras = 3 

 

Salah satu tripel Pythagoras dasar adalah = 3, 4, 5 

Dari tripel Pythagoras tersebut, diperoleh bahwa : 

Jarak tempuh Andi = 5 𝑚 

Jarak tempuh Budi = 4 𝑚 

 

Alternatif Jawaban 2 

Diketahui : 

Jarak Andi dan Budi = 3 𝑚 

Maka, bilangan terkecil dari tripel Pythagoras = 3 

Berdasarkan rumus : 

𝑀 =
𝑆2 − 1

2
 

Dimana : 

S : Panjang sisi terpendek segitiga siku-siku 

M : Panjang sisi tegak lainnya 

 

Jadi, S = 3 

Maka, M = 
32−1

2
 = 

9−1

2
 = 

8

2
 = 4 

Sehingga dalam segitiga siku-siku diperoleh : 

B Z 

C 
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𝑥 = √42 + 32 

    = √16 + 9 

    = √25 

    = 5 
 

 

 

 

 

Jadi, 

Jarak tempuh Andi = 5 𝑚 

Jarak tempuh Budi = 4 𝑚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
𝑥 

3 
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Lampiran 42 

KISI-KISI KUIS 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Sekolah  : SMP Negeri 18 Semarang 

Kelas/Semester : VIII A/Genap 

Materi   : Tripel Pythagoras dan Aplikasi Teorema Pythagoras 

Butir Soal  : 2 Butir 

Alokasi Waktu : 10 Menit 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Bentuk 

Soal 

No 

Butir 

Soal 

Indikator 

Kemampuan 

Berpikir Kreatif 

3.6  Menjelaskan dan 

membuktikan 

teorema Pythagoras 

dan tripel 

Pythagoras. 

 

4.6  Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

teorema Pythagoras 

dan tripel 

Pythagoras. 

Peserta didik dapat 

menentukan dua 

bilangan lain agar 

membentuk tripel 

Pythagoras jika 

diketahui panjang sisi 

terpendeknya dengan 

menggunakan lebih 

dari satu cara 

penyelesaian. 

Uraian 1 Fluency, Flexibility, 

Originality, dan 

Elaboration 

Peserta didik dapat 

menentukan luas 

suatu bangun datar 

menggunakan konsep 

teroema Pythagoras. 

Uraian 2 Fluency, 

Originality dan 

Elaboration 
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Lampiran 43 

KUIS 

“TRIPEL PYTHAGORAS DAN APLIKASI TEOREMA PYTHAGORAS” 

SMP NEGERI 18 SEMARANG 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII A/Genap 

Hari/Tanggal : Selasa/21 Januari 2020 

Waktu  : 10 Menit 

 

Kerjakan soal berikut dengan cermat dan teliti. 

 

1. Bilangan terkecil dari tripel Pythagoras adalah 15. Tentukan 2 bilangan lainnya agar 

terbentuk tripel Pythagoras ! (Gunakan minimal 2 cara) 

2. Seorang pengusaha akan membuat suatu taman dengan 

bentuk seperti gambar di samping. Diketahui panjang 2 

sisi segitiga adalah 6 𝑚  dan 8 𝑚 . Daerah yang diarsir 

akan ditanami rumput hias dengan harga Rp10.000,00/

𝑚2  Berapakah dana yang dibutuhkan pengusaha untuk 

membeli rumput hias ? 

 

*** Selamat Mengerjakan *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 𝑚 

8 𝑚 
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Lampiran 44 

KUNCI JAWABAN 

KUIS “TRIPEL PYTHAGORAS DAN APLIKASI TEOREMA PYTHAGORAS” 

 

No 

Soal  
Uraian Jawaban 

1. Alternatif Jawaban 1 

Diketahui : 

Bilangan terkecil dari tripel Pythagoras = 15 

 

Salah satu tripel Pythagoras dasar adalah = 3, 4, 5 

Dari tripel Pythagoras tersebut, diperoleh bahwa : 

Kelipatan bilangan terkecil = 
15

3
= 5 

Diperoleh 2 bilangan yang lain : 

1. 4 × 5 = 20 

2. 5 × 5 = 25 
 

Jadi diperoleh tripel Pythagoras yaitu : 15, 20, 25 

 

Alternatif Jawaban 2 

Diketahui : 

Bilangan terkecil dari tripel Pythagoras = 15 

 

Berdasarkan rumus : 

𝑀 =
𝑆2 − 1

2
 

Dimana : 

S : Panjang sisi terpendek segitiga siku-siku 

M : Panjang sisi tegak lainnya 

 

Jadi, S = 15 

Maka, M = 
152−1

2
 = 

225−1

2
 = 

224

2
 = 112 

Sehingga dalam segitiga siku-siku diperoleh : 

 

𝑥 = √1122 + 152 

    = √12544 + 225 

    = √12769 

    = 13 
 

Jadi, tripel Pythagoras yaitu 15, 112, 113 

 

 

 

 

 

112 

15 

𝑥 
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2. Diketahui : 

Harga rumput hias : Rp10.000,00/𝑚2 

Panjang sisi segitiga : 6 𝑚 dan 8 𝑚 

 

Mencari panjang sisi hipotenusa : 

𝑥 = √62 + 82 

    = √36 + 64 

    = √100 

    = 10 𝑚 
 

Luas setengah lingkaran : 

𝐿 =
1

2
𝜋𝑟2 

    =
1

2
× 3,14 × 5 × 5 

    =
78,5

2
= 39,25 𝑐𝑚2 

 

Harga rumput hias = 10.000 × 39,25 

= 392.500 
Jadi uang yang dibutuhkan untuk membeli rumput hias adalah Rp392.500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 𝑚 

8 𝑚 
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Lampiran 45 

KISI-KISI KUIS 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Sekolah  : SMP Negeri 18 Semarang 

Kelas/Semester : VIII A/Genap 

Materi   : Perbandingan Sisi pada Segitiga Khusus 

Butir Soal  : 1 Butir 

Alokasi Waktu : 10 Menit 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Bentuk 

Soal 

No 

Butir 

Soal 

Indikator 

Kemampuan 

Berpikir Kreatif 

3.6  Menjelaskan dan 

membuktikan 

teorema Pythagoras 

dan tripel 

Pythagoras. 

 

4.6  Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

teorema Pythagoras 

dan tripel 

Pythagoras. 

Peserta didik dapat 

menentukan luas dari 

suatu bangun datar 

jika diketahui ukuran 

sudutnya mengguna-

kan perbandingan sisi 

pada segitiga khusus. 

Uraian 1 Fluency, 

Originality dan 

Elaboration 
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Lampiran 46 

KUIS 

“PERBANDINGAN SISI PADA SEGITIGA KHUSUS” 

SMP NEGERI 18 SEMARANG 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII A/Genap 

Hari/Tanggal : Kamis/23 Januari 2020 

Waktu  : 10 Menit 

 

Kerjakan soal berikut dengan cermat dan teliti. 

 

 

Seorang ahli tata ruang berencana 

membangun jalan setapak yang melintasi taman 

seperti pada gambar yang diarsir. Diketahui bahwa 

panjang ruas garis 𝐴𝐸 = 𝐶𝐹 = 4 𝑚, 𝑚∠𝐴𝐸𝐷 =

𝑚∠𝐶𝐹𝐵 = 60°, 𝑚∠𝐴𝐷𝐸 = 𝑚∠𝐶𝐵𝐹 = 30° . 

Tentukan luas dari jalan setapak tersebut ! 

 

 

 

 

 

 

*** Selamat Mengerjakan *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C D 

E 

F 
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Lampiran 47 

KUNCI JAWABAN 

KUIS “PERBANDINGAN SISI PADA SEGITIGA KHUSUS” 

 

No 

Soal  
Uraian Jawaban 

1.a Alternatif Jawaban 1 

 

Diketahui : 

𝐴𝐸 = 𝐶𝐹 = 4 𝑚 

𝑚∠𝐴𝐸𝐷 = 𝑚∠𝐶𝐹𝐵 = 60° 

𝑚∠𝐴𝐷𝐸 = 𝑚∠𝐶𝐵𝐹 = 30° 
 

Ditanya : 

Luas daerah yang diarsir = … ? 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian : 

Dari gambar tersebut, dapat dibagi menjadi beberapa daerah yaitu : 

1. Segitiga 𝐴𝐷𝐸 

Pada segitiga tersebut, berlaku rasio : 

𝐴𝐸 ∶ 𝐷𝐸 ∶ 𝐴𝐷 = 1 ∶ 2 ∶  √3 

Karena 𝐴𝐸 = 4 𝑚, diperoleh : 

a. 𝐴𝐸 ∶ 𝐷𝐸 = 1 ∶ 2 

⟺
4

𝐷𝐸
=

1

2
⟺ 𝐷𝐸 = 4 × 2 = 8 𝑚 

b. 𝐴𝐸 ∶ 𝐴𝐷 = 1 ∶ √3 

⟺
4

𝐴𝐷
=

1

√3
⟺ 𝐴𝐷 = 4 × √3 = 4√3 𝑚 

Luas Segitiga 𝐴𝐷𝐸 yaitu : 

𝐿 =
1

2
× 𝑎 × 𝑡 

    =
1

2
× 4 × 4√3 

    = 8√3 𝑚2 
 

2. Segitiga 𝐶𝐵𝐹 

Karena ∆𝐶𝐵𝐹 ≅ ∆𝐴𝐷𝐸, maka Luas ∆𝐶𝐵𝐹 = ∆𝐴𝐷𝐸 = 8√3 𝑚2 

 

 

3. Persegi 𝐴𝐵𝐶𝐷 

A B 

C D 

E 

F 
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Dari perhitungan segitiga 𝐴𝐷𝐸, diperoleh panjang sisi persegi adalah 4√3 𝑚 

Luas persegi 𝐴𝐵𝐶𝐷 yaitu : 

𝐿 = 𝑠 × 𝑠 

    = 4√3 × 4√3 

    = 48 𝑚2 
 

Luas daerah yang diarsir yaitu : 

𝐿 = 𝐿persegi − 2 × 𝐿segitiga 

    = 48 𝑚2 − 2 × 8√3 𝑚2 

    = 48 𝑚2 − 16√3 𝑚2 

    = (48 − 16√3) 𝑚2 

 

Jadi luas jalan setapak adalah (48 − 16√3) 𝑚2 

 

Alternatif Jawaban 2 

 

Diketahui : 

𝐴𝐸 = 𝐶𝐹 = 4 𝑚 

𝑚∠𝐴𝐸𝐷 = 𝑚∠𝐶𝐹𝐵 = 60° 

𝑚∠𝐴𝐷𝐸 = 𝑚∠𝐶𝐵𝐹 = 30° 
 

Ditanya : 

Luas daerah yang diarsir = … ? 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian : 

Dari gambar tersebut, dapat dibagi menjadi beberapa daerah yaitu : 

1. Segitiga 𝐴𝐷𝐸 

Pada segitiga tersebut, berlaku rasio : 

𝐴𝐸 ∶ 𝐷𝐸 ∶ 𝐴𝐷 = 1 ∶ 2 ∶  √3 

Karena 𝐴𝐸 = 4 𝑚, diperoleh : 

a. 𝐴𝐸 ∶ 𝐷𝐸 = 1 ∶ 2 

⟺
4

𝐷𝐸
=

1

2
⟺ 𝐷𝐸 = 4 × 2 = 8 𝑚 

b. 𝐴𝐸 ∶ 𝐴𝐷 = 1 ∶ √3 

⟺
4

𝐴𝐷
=

1

√3
⟺ 𝐴𝐷 = 4 × √3 = 4√3 𝑚 

 

Luas Segitiga 𝐴𝐷𝐸 yaitu : 

𝐿 =
1

2
× 𝑎 × 𝑡 

    =
1

2
× 4 × 4√3 

A B 

C D 

E 

F 
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    = 8√3 𝑚2 
 

2. Trapesium 𝐴𝐵𝐹𝐷 

Panjang sisi alas (𝑏) = 4√3 𝑚2 

Panjang sisi atas (𝑎) = (4√3 − 4) 𝑚2 

Luas trapesium 𝐴𝐵𝐹𝐷 yaitu : 

𝐿 =
1

2
× (𝑎 + 𝑏) × 𝑡 

    =
1

2
× (4√3 − 4 + 4√3) × 4√3 

    = 2√3 × (8√3 − 4) 

    = (48 − 8√3) 𝑚2 

 

Luas daerah yang diarsir yaitu : 

𝐿 = 𝐿trapesium − 𝐿segitiga 

    = (48 − 8√3) 𝑚2 − 8√3 𝑚2 

    = 48 𝑚2 − 16√3 𝑚2 

    = (48 − 16√3) 𝑚2 

 

Jadi luas jalan setapak adalah (48 − 16√3) 𝑚2 

 

Alternatif Jawaban 3 

 

Diketahui : 

𝐴𝐸 = 𝐶𝐹 = 4 𝑚 

𝑚∠𝐴𝐸𝐷 = 𝑚∠𝐶𝐹𝐵 = 60° 

𝑚∠𝐴𝐷𝐸 = 𝑚∠𝐶𝐵𝐹 = 30° 
 

Ditanya : 

Luas daerah yang diarsir = … ? 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian : 

Dari gambar tersebut, daerah yang diarsir merupakan bangun jajar genjang : 

1. Segitiga 𝐴𝐷𝐸 

Pada segitiga tersebut, berlaku rasio : 

𝐴𝐸 ∶ 𝐷𝐸 ∶ 𝐴𝐷 = 1 ∶ 2 ∶  √3 

Karena 𝐴𝐸 = 4 𝑚, diperoleh : 

a. 𝐴𝐸 ∶ 𝐷𝐸 = 1 ∶ 2 

⟺
4

𝐷𝐸
=

1

2
⟺ 𝐷𝐸 = 4 × 2 = 8 𝑚 

b. 𝐴𝐸 ∶ 𝐴𝐷 = 1 ∶ √3 

A B 

C D 

E 

F 
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⟺
4

𝐴𝐷
=

1

√3
⟺ 𝐴𝐷 = 4 × √3 = 4√3 𝑚 

 

 

2. Jajar Genjang 𝐸𝐵𝐹𝐷 

Panjang sisi alas (𝑎) = (4√3 − 4) 𝑚2 

Luas jajar genjang 𝐸𝐵𝐹𝐷 yaitu : 

𝐿 = 𝑎 × 𝑡 

    = (4√3 − 4) × 4√3 

    = (48 − 16√3) 𝑚2 

 

Jadi luas jalan setapak adalah (48 − 16√3) 𝑚2 
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Lampiran 48 

PEDOMAN PENSKORAN KUIS 

 

Aspek 

Kemampuan 

Berpikir Kreatif 

Skor Kriteria Penskoran 

Fluency 

0 Tidak memberikan jawaban. 

1 
Memberikan penyelesaian dengan proses yang kurang benar 

dan jawaban salah. 

2 
Memberikan penyelesaian dengan proses yang benar, tetapi 

jawaban kurang tepat. 

3 

Memberikan penyelesaian dengan relevan dan tepat sesuai 

jawaban yang diminta, tetapi proses penyelesaian kurang 

benar. 

4 
Memberikan penyelesaian dengan relevan dan tepat sesuai 

jawaban yang diminta, serta proses penyelesaian benar. 

Flexibility 

0 Tidak memberikan jawaban. 

1 
Memberikan satu strategi penyelesaian tetapi konsep ide yang 

digunakan kurang sesuai. 

2 
Memberikan satu strategi penyelesaian dengan konsep ide 

yang sesuai. 

3 
Memberikan lebih dari satu strategi penyelesaian tetapi 

konsep ide yang digunakan kurang sesuai. 

4 
Memberikan lebih dari satu strategi penyelesaian dan 

menggunakan konsep ide yang sesuai. 

Elaboration 

0 Tidak memberikan jawaban. 

1 
Memberikan jawaban dengan langkah-langkah penyelesaian 

yang tidak rinci dan tidak jelas. 

2 
Memberikan jawaban dengan langkah-langkah penyelesaian 

yang tidak rinci tetapi cukup jelas. 

3 
Memberikan jawaban dengan langkah-langkah penyelesaian 

yang cukup rinci tetapi kurang jelas. 

4 
Memberikan jawaban dengan langkah-langkah penyelesaian 

yang rinci dan jelas. 

Originality 

0 Tidak memberikan jawaban. 

1 
Memberikan jawaban dengan menggunakan cara yang sama 

dengan yang lain dan penyelesaian masih salah. 

2 
Memberikan jawaban dengan menggunakan cara yang sama 

dengan yang lain dan penyelesaian sudah benar. 

3 
Memberikan jawaban dengan menggunakan cara yang 

berbeda (unik) tetapi penyelesaian masih kurang sempurna. 

4 
Memberikan jawaban dengan menggunakan cara yang 

berbeda (unik) dan dengan penyelesaian yang benar. 
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Lampiran 49 

KISI-KISI 

TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 18 Semarang 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Materi  : Teorema Pythagoras 

Alokasi Waktu : 80 Menit 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Indikator Kemampuan 

Berpikir Kreatif 
Bentuk Soal Nomor Soal 

3.6   Menjelaskan dan 

membuktikan teorema 

Pythagoras dan tripel 

Pythagoras 

3.6.1    Peserta didik dapat menentukan luas 

bangun yang diarsir jika diketahui 

suatu gambar bangun datar gabungan. 

Fluency, Flexibility dan 

Elaboration 
Uraian 1a 

3.6.2    Peserta didik dapat merancang paling 

sedikit dua daerah segitiga yang 

memiliki luas yang sama dengan 

gambar bangun datar gabungan yang 

diberikan, serta menentukan 

Flexibility dan Originality Uraian 1b 

4.6   Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

teorema Pythagoras dan 

tripel Pythagoras 

4.6.1    Peserta didik dapat menentukan 

panjang hipotenusa dari suatu 

permasalahan mengenai permukaan 

tangga yang disajikan.. 

Fluency Uraian 2a 

4.6.2    Peserta didik dapat merancang dua 

sketsa yang berbeda dari sketsa 
Flexibility, dan Originality Uraian 2b 

4
3
8
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permukaan tangga yang telah 

diberikan.  

4.6.3    Peserta didik dapat menyelesaikan 

permasalahan berkaitan dengan luas 

permukaan tangga jika diketahui 

harga cat dan wallpaper. 

Fluency, Flexibility, dan 

Elaboration 
Uraian 2c 

4.6.4    Peserta didik dapat menentukan jenis 

segitiga berdasarkan panjang sisi-

sisinya menggunakan teorema 

Pythagoras. 

Fluency, Elaboration dan 

Originality 
Uraian 3a 

4.6.5    Peserta didik dapat menyelesaikan 

maslaah yang berkaitan dengan tripel 

Pythagoras jika diketahui salah satu 

panjang sisi terpendeknya dengan 

menggunakan minimal dua cara. 

Flexibility dan Elaboration Uraian 3b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4
3
9
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3 𝑐𝑚 C D 3 𝑐𝑚 

8 𝑐𝑚 

𝑥 

A B 

12 𝑐𝑚 

3 cm 3 cm 

8 cm 

12 cm 

Lampiran 50 

SOAL 

TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 
 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 18 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Waktu   : 80 Menit 
 

Petunjuk : 

9. Tulis identitas Anda dengan jelas dan lengkap. 

10. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar dan jawablah pada lembar jawab yang 

disediakan. 

11. Gunakan berbagai strategi atau cara penyelesaian yang kalian ketahui. 

12. Kerjakan dengan jujur dan mandiri. 

 

Perhatikan Soal Berikut ! 
 

4. Perhatikan gambar bangun di bawah ini ! 

Diketahui ABCD merupakan persegi dengan panjang sisi 12 cm. 

 

d. Hitunglah luas bangun yang diarsir dengan 

menggunakan dua cara yang berbeda ! 

e. Rancanglah paling sedikit dua daerah 

segitiga siku-siku yang luasnya sama 

dengan daerah yang diarsir pada 1.a, 

kemudian hitunglah panjang dari 

hipotenusanya ! 

 
 

5. Seorang tukang bangunan membuat sketsa 

permukaan samping tangga seperti gambar 

di samping. Diketahui lebar tiap anak tangga 

adalah 40 cm dan tinggi permukaan tangga 

adalah 30 cm  lebih tinggi dari permukaan 

sebelumnya. Permukaan dari tangga tersebut 

akan didesain seperti gambar di samping, 

berupa cat abu-abu dan dikreasikan dengan 

wallpaper. 

 A B C D E F G H I 
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d. Tentukan panjang dari IQ ! 

e. Buatlah dua desain yang berbeda dari desain sebelumnya menggunakan cat abu-abu, 

wallpaper, maupun kombinasi dari keduanya ! 

f. Dari sketsa yang telah dibuat pada 2.b, tentukan luas permukaan samping tangga, 

kemudian tentukan biaya yang dibutuhkan oleh tukang bangunan tersebut jika cat abu-

abu membutuhkan biaya Rp5.000/m2 dan wallpaper membutuhkan biaya 

Rp15.000/m2 ! 

 

6. Dua buah kapal yaitu Kapal Titanic dan Kapal Van der Wijk berlayar dari pelabuhan yang 

sama di titik A. Kemudian kapal Titanic berlayar menuju suatu pelabuhan di titik B, 

sedangkan kapal Van der Wijk berlayar menuju pelabuhan lain di titik C. Setelah berhenti 

berlayar, dari rute perjalanan kedua kapal tersebut digambarlah sketsa seperti pada gambar 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Tentukan apakah rute kedua kapal tersebut membentuk segitiga siku-siku ! Jelaskan 

alasanmu ! 

f. Jika diketahui jarak dari kapal Titanic dan kapal Van der Wijk  setelah berhenti 

berlayar adalah 9 mil dan lintasan kedua kapal tersebut membentuk segitiga siku-siku. 

Gunakan dua cara untuk menentukan jarak yang ditempuh oleh masing-masing 

kapal ! 

 

 

 

*** Selamat Mengerjakan *** 

= 

= 

A 

B 

C 

12 mil 

9 mil 3 mil 
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3 𝑐𝑚 C D 3 𝑐𝑚 

8 𝑐𝑚 

A B 

12 𝑐𝑚 
I 

II III 

Lampiran 51 

KUNCI JAWABAN 

TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

No 

Soal  
Uraian Jawaban 

1.a Alternatif Jawaban 1 

 

Luas Bangun I 

Lebar persegi panjang, 

= 12 𝑐𝑚 − 3 𝑐𝑚 − 3 𝑐𝑚 

= 6 𝑐𝑚 
Maka, 

𝐿 = 12 𝑐𝑚 × 6 𝑐𝑚 

    = 72 𝑐𝑚2 
 

Luas Bangun II 

Panjang sisi alas = 3 𝑐𝑚 

Panjang sisi tegak = 12 𝑐𝑚 −
8 𝑐𝑚 = 4 𝑐𝑚 
 

Maka, 

𝐿 =
1

2
(3 𝑐𝑚 × 4 𝑐𝑚) 

    =
1

2
(12 𝑐𝑚2) 

    = 6 𝑐𝑚2 
 

Luas Bangun III 

Bangun III konguen dengan Bangun II, sehingga : 

𝐿 = 6 𝑐𝑚2 
 

Luas Daerah yang Diarsir 

L = Luas Bangun I + Luas Bangun II + Luas Bangun III 

    = 72 𝑐𝑚2 + 6 𝑐𝑚2 + 6 𝑐𝑚2 

    = 84 𝑐𝑚2 
 

Jadi luas daerah yang diarsir adalah 84 𝑐𝑚2 
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3 𝑐𝑚 C D 3 𝑐𝑚 

8 𝑐𝑚 

A B 

12 𝑐𝑚 

I 

II 

3 𝑐𝑚 C D 3 𝑐𝑚 

8 𝑐𝑚 

A B 

12 𝑐𝑚 I II 

III IV 

 

Alternatif Jawaban 2 

 

Luas Bangun I 

Lebar persegi panjang, 

= 12 𝑐𝑚 − 3 𝑐𝑚 − 3 𝑐𝑚 

= 6 𝑐𝑚 
Maka, 

𝐿 = 8 𝑐𝑚 × 6 𝑐𝑚 

    = 48 𝑐𝑚2 
 

Luas Bangun II 

Panjang sisi alas = 12 𝑐𝑚 

Panjang sisi atas = 6 𝑐𝑚 

Tinggi = 12 𝑐𝑚 − 8 𝑐𝑚 = 4 𝑐𝑚 

Maka, 

 

𝐿 =
(12 𝑐𝑚 + 6 𝑐𝑚) × 4 𝑐𝑚

2
 

    =
18 𝑐𝑚 × 4 𝑐𝑚

2
 

    =
72 𝑐𝑚2

2
 

      = 36 𝑐𝑚2 
 

Luas Daerah yang Diarsir 

L = Luas Bangun I + Luas Bangun II  

    = 48 𝑐𝑚2 + 36 𝑐𝑚2 

    = 84 𝑐𝑚2 
 

Jadi luas daerah yang diarsir adalah 84 𝑐𝑚2 

 

Alternatif Jawaban 3 
 

Luas Persegi 

𝐿 = 12 𝑐𝑚 × 12 𝑐𝑚 

    = 144 𝑐𝑚2 
 

Luas Bangun I 

𝐿 = 8 𝑐𝑚 × 3 𝑐𝑚 

    = 24 𝑐𝑚2 
 

Luas Bangun II 

Bangun II konguen dengan Bangun I, 

sehingga : 

𝐿 = 24 𝑐𝑚2 
 

Luas Bangun III 

Panjang sisi alas = 3 𝑐𝑚 

Panjang sisi tegak = 12 𝑐𝑚 − 8 𝑐𝑚 = 4 𝑐𝑚 
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Maka, 

𝐿 =
1

2
(3 𝑐𝑚 × 4 𝑐𝑚) 

    =
1

2
(12 𝑐𝑚2) 

    = 6 𝑐𝑚2 
 

Luas Bangun IV 

Bangun IV konguen dengan Bangun III, sehingga : 

𝐿 = 6 𝑐𝑚2 
 

Luas Bangun yang Diarsir 

L = Luas Persegi – (Luas Bangun I + Luas Bangun II + Luas Bangun III + Luas 

Bangun IV) 

    = 144 𝑐𝑚2 − (24 𝑐𝑚2 + 24 𝑐𝑚2 + 6 𝑐𝑚2 + 6 𝑐𝑚2) 

    = 144 𝑐𝑚2 − 60 𝑐𝑚2 

    = 84 𝑐𝑚2 
 

Jadi luas daerah yang diarsir adalah 84 𝑐𝑚2 

 

1.b Alternatif Jawaban 1 

 

𝐿 =
1

2
(8 𝑐𝑚 × 21 𝑐𝑚) 

    =
1

2
(168 𝑐𝑚2) 

    = 84 𝑐𝑚2 
 

Panjang hipotenusa, 

𝑥 = √82 + 212 

    = √64 + 441 

    = √505 𝑐𝑚 
 

 

Alternatif Jawaban 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐿 =
1

2
(7 𝑐𝑚 × 24 𝑐𝑚) 

    =
1

2
(168 𝑐𝑚2) 

    = 84 𝑐𝑚2 
 

8 𝑐𝑚 

21 𝑐𝑚 

7 𝑐𝑚 

24 𝑐𝑚 
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Panjang hipotenusa, 

𝑥 = √72 + 242 

    = √49 + 576 

    = √625 

    = 25 𝑐𝑚 

2.a Diketahui : 

HI =  40 cm 

HJ = 30 cm 

 

Mencari panjang IJ : 

𝐼𝐽 = √𝐻𝐼2 + 𝐻𝐽2 

     = √402 + 302 

     = √1600 + 900 

     = √2500 

     = 50 cm 

 

Alternatif Jawaban 1 

Diketahui : 

IJ = 50 cm 

Maka, 

IQ = 8 × 50 cm 

      = 400 cm 

 

Alternatif Jawaban 2 

HI = 40 cm 

HJ = 30 cm 

Maka, 

AI = 8 × 40 cm 

     = 320 cm 

AQ = 8 × 30 cm 

       = 240 cm 

Mencari panjang IQ : 

𝐼𝑄 = √𝐴𝐼2 + 𝐴𝑄2 

     = √3202 + 2402 

     = √102.400 + 57.600 

     = √160.000 

     = 400 cm 
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2.b Alternatif Jawaban 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatif Jawaban 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatif Jawaban 3 

2.c Alternatif Jawaban 1 

Diketahui : 

Harga cat = Rp5.000/m2 

Harga wallpaper = Rp15.000/m2 

 

Perhatikan segitiga HIJ 

𝐿 =
1

2
× 40 × 30 

    = 600 𝑐𝑚2 
Perhatikan segitiga AIQ 

 

A B C D E F G H I 

Q 

P 

O 

N 
M 

L 

K 
J 

A B C D E F G H I 

Q 

P 

O 

N 
M 

L 

K 
J 

A B C D E F G H I 

Q 

P 

O 

N 
M 

L 

K 
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𝐿 =
1

2
× 320 × 240 

    = 38.400 𝑐𝑚2 
 

Luas permukaan samping tangga : 

𝐿 = Luas segitiga AIQ − 8 × Luas segitiga HIJ 

    = 38.400 − (8 × 600) 

    = 33.600 𝑐𝑚2 
 

Luas daerah cat : 

𝐿 = (40 × 30) + (40 × 90) + (40 × 150) + (40 × 210) 

    = 1200 + 3600 + 6000 + 8400 

    = 19.200 𝑐𝑚2 

    = 1,92 𝑚2 

Biaya cat = 5.000 × 1,92 = Rp9.600 

 

Luas daerah wallpaper : 

𝐿 = (40 × 60) + (40 × 120) + (40 × 180) 

    = 2400 + 4800 + 7200 

    = 14.400 𝑐𝑚2 

    = 1,44 𝑚2 

Biaya wallpaper = 15.000 × 1,44 = Rp21.600 

 

Total Biaya = Rp9.600 + Rp21.600 = Rp31.200 

 

Alternatif Jawaban 2 

Diketahui : 

Harga cat = Rp5.000/m2 

 

Perhatikan segitiga HIJ 

𝐿 =
1

2
× 40 × 30 

    = 600 𝑐𝑚2 
Perhatikan segitiga AIQ 

𝐿 =
1

2
× 320 × 240 

    = 38.400 𝑐𝑚2 
 

Luas permukaan samping tangga : 

𝐿 = Luas segitiga AIQ − 8 × Luas segitiga HIJ 

    = 38.400 − (8 × 600) 

    = 33.600 𝑐𝑚2 
 

Luas daerah cat : 

𝐿 = (40 × 30) + (40 × 60) + (40 × 90) + (40 × 120) + (40 × 150)
+ (40 × 180) 

         +(40 × 210) 

    = 1200 + 2400 + 3600 + 4800 + 6000 + 7200 + 8400 

    = 33.600 𝑐𝑚2 

    = 3,36 𝑚2 
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Biaya cat = 5.000 × 3,36 = Rp16.800 

 

Alternatif Jawaban 3 

Diketahui : 

Harga cat = Rp5.000/m2 

 

Perhatikan segitiga HIJ 

𝐿 =
1

2
× 40 × 30 

    = 600 𝑐𝑚2 
Perhatikan segitiga AIQ 

𝐿 =
1

2
× 320 × 240 

    = 38.400 𝑐𝑚2 
 

Luas permukaan samping tangga : 

𝐿 = Luas segitiga AIQ − 8 × Luas segitiga HIJ 

    = 38.400 − (8 × 600) 

    = 33.600 𝑐𝑚2 
 

Luas daerah cat : 

𝐿 = (40 × 30) + (40 × 60) + (40 × 90) + (40 × 120) + (40 × 150)
+ (40 × 180) 

         +(40 × 210) 

    = 1200 + 2400 + 3600 + 4800 + 6000 + 7200 + 8400 

    = 33.600 𝑐𝑚2 

    = 3,36 𝑚2 

Biaya cat = 15.000 × 3,36 = Rp50.400 

 

3.a Diketahui : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 

= 

A 

B 

C 

12 

9 3 

I 

II 

III 

A B C D E F G H I 

Q 

P 

O 

N 
M 

L 

K 
J 



449 
 

 

 

Perhatikan Bangun I 

 

Diketahui : 

𝑋𝐶 = 3 𝑚𝑖𝑙 

𝑋𝐵 =
1

2
Panjang Persegi = 

1

2
× 12 𝑚𝑖𝑙 = 6 𝑚𝑖𝑙 

𝐵𝐶 = √𝑋𝐵2 + 𝑋𝐶2 

       = √32 + 62 

       = √9 + 36 

       = √45 𝑚𝑖𝑙 
 

 

 
 

Perhatikan Bangun II 

 

Diketahui : 

𝐴𝑌 = 12 𝑚𝑖𝑙 

𝑌𝐵 =
1

2
Panjang Persegi = 

1

2
× 12 𝑚𝑖𝑙

= 6 𝑚𝑖𝑙 

𝐴𝐵 = √𝑌𝐵2 + 𝐴𝑌2 

       = √62 + 122 

       = √36 + 144 

       = √180 𝑚𝑖𝑙 
 

Perhatikan Bangun III 

 

Diketahui : 

𝐴𝑍 = 12 𝑚𝑖𝑙 
𝐶𝑍 = 12 𝑚𝑖𝑙 − 3 𝑚𝑖𝑙 = 9 𝑚𝑖𝑙 

𝐴𝐶 = √𝐴𝑍2 + 𝐶𝑍2 

       = √122 + 92 

       = √144 + 81 

       = √225 𝑚𝑖𝑙 
 

 

 

 
 

Perhatikan Segitiga ABC, diperoleh : 

𝐴𝐵 = √180 𝑚𝑖𝑙, 𝐵𝐶 = √45 𝑚𝑖𝑙, dan 𝐴𝐶 = √225 𝑚𝑖𝑙 
𝐴𝐵2 + 𝐵𝐶2 = 180 + 45 = 225 

𝐴𝐶2 = 225 

Berlaku : 𝐴𝐶2 = 𝐴𝐵2 + 𝐵𝐶2 

Jadi segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku di B. 

 

 

 

B 

C X 

B 

A Y 

C 
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3.b Alternatif Jawaban 1 

Diketahui : 

Jarak kedua kapal = 9 𝑚𝑖𝑙 
Maka, bilangan terkecil dari tripel Pythagoras = 9 

 

Salah satu tripel Pythagoras dasar adalah = 3, 4, 5 

Dari tripel Pythagoras tersebut, diperoleh bahwa : 

Kelipatan bilangan terkecil = 
9

3
= 3 

Diperoleh 2 bilangan yang lain : 

3. 4 × 3 = 12 

4. 5 × 3 = 15 
 

Jadi, 

Jarak tempuh kapal Titanic = 12 𝑚𝑖𝑙 
Jarak tempuh kapal Van der Wijk = 15 𝑚𝑖𝑙 
 

Alternatif Jawaban 2 

Diketahui : 

Jarak kedua kapal = 9 𝑚𝑖𝑙 
Maka, bilangan terkecil dari tripel Pythagoras = 9 

Berdasarkan rumus : 

𝑀 =
𝑆2 − 1

2
 

Dimana : 

S : Panjang sisi terpendek segitiga siku-siku 

M : Panjang sisi tegak lainnya 

 

Jadi, S = 9 

Maka, M = 
92−1

2
 = 

81−1

2
 = 

80

2
 = 40 

Sehingga dalam segitiga siku-siku diperoleh : 

 

𝑥 = √402 + 92 

    = √1600 + 81 

    = √1681 

    = 41 
 

 

 

 

 

Jadi, 

Jarak tempuh kapal Titanic = 40 𝑚𝑖𝑙 
Jarak tempuh kapal Van der Wijk = 41 𝑚𝑖𝑙 

 

 

 

40 
𝑥 

9 
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Lampiran 52 

PEDOMAN PENSKORAN 

TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

 

Aspek 

Kemampuan 

Berpikir Kreatif 

Skor Kriteria Penskoran 

Fluency 

0 Tidak memberikan jawaban. 

1 
Memberikan penyelesaian dengan proses yang kurang benar 

dan jawaban salah. 

2 
Memberikan penyelesaian dengan proses yang benar, tetapi 

jawaban kurang tepat. 

3 

Memberikan penyelesaian dengan relevan dan tepat sesuai 

jawaban yang diminta, tetapi proses penyelesaian kurang 

benar. 

4 
Memberikan penyelesaian dengan relevan dan tepat sesuai 

jawaban yang diminta, serta proses penyelesaian benar. 

Flexibility 

0 Tidak memberikan jawaban. 

1 
Memberikan satu strategi penyelesaian tetapi konsep ide yang 

digunakan kurang sesuai. 

2 
Memberikan satu strategi penyelesaian dengan konsep ide 

yang sesuai. 

3 
Memberikan lebih dari satu strategi penyelesaian tetapi 

konsep ide yang digunakan kurang sesuai. 

4 
Memberikan lebih dari satu strategi penyelesaian dan 

menggunakan konsep ide yang sesuai. 

Elaboration 

0 Tidak memberikan jawaban. 

1 
Memberikan jawaban dengan langkah-langkah penyelesaian 

yang tidak rinci dan tidak jelas. 

2 
Memberikan jawaban dengan langkah-langkah penyelesaian 

yang tidak rinci tetapi cukup jelas. 

3 
Memberikan jawaban dengan langkah-langkah penyelesaian 

yang cukup rinci tetapi kurang jelas. 

4 
Memberikan jawaban dengan langkah-langkah penyelesaian 

yang rinci dan jelas. 

Originality 

0 Tidak memberikan jawaban. 

1 
Memberikan jawaban dengan menggunakan cara yang sama 

dengan yang lain dan penyelesaian masih salah. 

2 
Memberikan jawaban dengan menggunakan cara yang sama 

dengan yang lain dan penyelesaian sudah benar. 

3 
Memberikan jawaban dengan menggunakan cara yang 

berbeda (unik) tetapi penyelesaian masih kurang sempurna. 

4 
Memberikan jawaban dengan menggunakan cara yang 

berbeda (unik) dan dengan penyelesaian yang benar. 
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Lampiran 53 

DAFTAR NILAI 

TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

 

KELAS KONTROL (VIII B) 

No. Kode Nilai 

1. K-01 72 

2. K-02 67 

3. K-03 72 

4. K-04 69 

5. K-05 47 

6. K-06 75 

7. K-07 59 

8. K-08 55 

9. K-09 64 

10. K-10 59 

11. K-11 77 

12. K-12 52 

13. K-13 64 

14. K-14 47 

15. K-15 45 

16. K-16 63 

17. K-17 67 

18. K-18 64 

19. K-19 75 

20. K-20 61 

21. K-21 78 

22. K-22 69 

23. K-23 67 

24. K-24 70 

25. K-25 61 

26. K-26 67 

27. K-27 59 

28. K-28 67 

29. K-29 67 

30. K-30 56 

31. K-31 52 

Jumlah 1.967 

Rata-rata 63,46 

Simpangan Baku 8,83 

 

KELAS EKSPERIMEN (VIII A) 

No. Kode Nilai 

1. E-01 89 

2. E-02 67 

3. E-03 89 

4. E-04 75 

5. E-05 91 

6. E-06 64 

7. E-07 73 

8. E-08 73 

9. E-09 89 

10. E-10 73 

11. E-11 84 

12. E-12 78 

13. E-13 75 

14. E-14 63 

15. E-15 77 

16. E-16 77 

17. E-17 77 

18. E-18 83 

19. E-19 80 

20. E-20 66 

21. E-21 70 

22. E-22 52 

23. E-23 81 

24. E-24 80 

25. E-25 84 

26. E-26 88 

27. E-27 73 

28. E-28 84 

29. E-29 83 

30. E-30 75 

31. E-31 70 

32. E-32 80 

Jumlah 2.463 

Rata-rata 76,95 

Simpangan Baku 8,81 
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Lampiran 54 

PENGKATEGORIAN 

TINGKAT KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS PESERTA DIDIK 

 

No. 
Kode Peserta 

Didik 

Indikator 
Kesimpulan 

Fluency Flexibility Originality 

1. E-01 √ √ √ TKBK-4 

2. E-02 - - - TKBK-0 

3. E-03 √ √ √ TKBK-4 

4. E-04 √ √ - TKBK-3 

5. E-05 √ √ √ TKBK-4 

6. E-06 √ - - TKBK-1 

7. E-07 √ √ - TKBK-3 

8. E-08 - √ √ TKBK-2 

9. E-09 √ √ √ TKBK-4 

10. E-10 √ √ - TKBK-3 

11. E-11 √ √ √ TKBK-4 

12. E-12 - √ - TKBK-2 

13. E-13 √ √ - TKBK-3 

14. E-14 √ - - TKBK-1 

15. E-15 √ √ - TKBK-3 

16. E-16 √ √ - TKBK-3 

17. E-17 √ √ - TKBK-3 

18. E-18 √ √ √ TKBK-4 

19. E-19 √ √ - TKBK-3 

20. E-20 √ - - TKBK-1 

21. E-21 - √ - TKBK-2 

22. E-22 - - - TKBK-0 

23. E-23 √ √ - TKBK-3 

24. E-24 √ √ - TKBK-3 

25. E-25 √ √ √ TKBK-4 

26. E-26 √ √ √ TKBK-4 

27. E-27 - √ - TKBK-2 

28. E-28 √ √ √ TKBK-4 

29. E-29 √ √ √ TKBK-4 

30. E-30 √ √ - TKBK-3 

31. E-31 √ - - TKBK-1 

32. E-32 √ √ - TKBK-3 
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Lampiran 55 

PEKERJAAN PESERTA DIDIK SUBJEK S-01 

TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 
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Lampiran 56 

PEKERJAAN PESERTA DIDIK SUBJEK S-02 

TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 
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Lampiran 57 

PEKERJAAN PESERTA DIDIK SUBJEK S-03 

TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 
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Lampiran 58 

PEKERJAAN PESERTA DIDIK SUBJEK S-04 

TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 
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Lampiran 59 

PEKERJAAN PESERTA DIDIK SUBJEK S-05 

TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 
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Lampiran 60 

PEKERJAAN PESERTA DIDIK SUBJEK S-06 

TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 
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Lampiran 61 

PEKERJAAN PESERTA DIDIK SUBJEK S-07 

TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



466 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



467 
 

 

 

Lampiran 62 

PEKERJAAN PESERTA DIDIK SUBJEK S-08 

TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 
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Lampiran 63 

PEKERJAAN PESERTA DIDIK SUBJEK S-09 

TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 
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Lampiran 64 

PEKERJAAN PESERTA DIDIK SUBJEK S-10 

TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 
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Lampiran 65 

KISI-KISI ANGKET 

SKALA LOCUS OF CONTROL 

 

Berikut ini adalah kisi-kisi angket skala locus of control yang dikembangkan berdasarkan 

3 dimensi oleh Levenson dalam Azwar (2019). 

Dimensi 

Locus of 

Control 

Indikator Butir Pernyataan 
Nomor 

Butir 

Internal 

Locus of 

Control (I) 

Menjadi seorang 

pemimpin 

Saya menjadi seorang pemimpin 

tergantung pada kemampuan saya. 
1 

Mengalami kecelakaan 

berkendara 

Saya mengalami kecelakaan dalam 

berkendara karena saya tidak dapat 

mengemudikanya dengan baik. 

4 

Menyusun rencana 

Saat saya menyusun rencana, saya 

berusaha agar rencana tersebut 

berjalan dengan baik. 

5 

Memiliki teman 
Banyaknya teman yang saya miliki 

tergantung seberapa baik diri saya. 
9 

Penentu kejadian pada 

dirinya 

Saya dapat menentukan apa yang 

akan terjadi pada hidup saya. 
18 

Melindungi kepentingan 

pribadi 

Saya dapat melindungi kepentingan 

pribadi saya. 
19 

Mendapatkan yang 

ditentekan 

Saya mendapatkan sesuatu yang 

diinginkan karena kerja keras saya. 
21 

Penentu kehidupan 
Hidup saya ditentukan oleh tindakan 

saya sendiri. 
23 

Powerful 

Other (P) 

Menjadi seorang 

pemimpin 

Saya menjadi seorang pemimpin 

karena diberikan jabatan oleh atasan 

saya. 

8 

Mengalami kecelakaan 

berkendara 

Saya mengalami kecelakaan dalam 

berkendara disebabkan oleh 

pengendara lain. 

20 

Menyusun rencana 

Saat saya menyusun rencana, saya 

harus menyesuaikan dengan 

kehendak orang lain. 

22 

Memiliki teman 

Saya tidak memiliki banyak teman 

karena orang lain tidak menyukai 

saya. 

17 
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Penentu kejadian pada 

dirinya 

Apa yang terjadi pada hidup saya 

ditentukan oleh orang lain yang lebih 

berkuasa. 

3 

Melindungi kepentingan 

pribadi 

Saya memiliki peluang yang kecil 

untuk melindungi kepentingan 

pribadi saya dari orang-orang yang 

lebih berkuasa. 

13 

Mendapatkan yang 

ditentekan 

Saya mendapatkan sesuatu yang 

diinginkan karena persetujuan orang 

lain. 

15 

Penentu kehidupan 
Hidup saya ditentukan oleh orang lain 

yang lebih berkuasa. 
11 

Chance (C) 

Menjadi seorang 

pemimpin 

Saya menjadi seorang pemimpin 

karena saya beruntung. 
16 

Mengalami kecelakaan 

berkendara 

Saya mengalami kecelakaan dalam 

berkendara disebabkan nasib yang 

buruk. 

12 

Menyusun rencana 

Saya tidak akan menyusun rencana 

kedepan, karena semua hal 

bergantung pada nasib baik atau 

buruk. 

14 

Memiliki teman 
Saya memiliki banyak teman itu 

disebabkan oleh nasib baik. 
24 

Penentu kejadian pada 

dirinya 

Hidup saya dikendalikan oleh 

kejadian-kejadian yang tidak 

disengaja. 

2 

Melindungi kepentingan 

pribadi 

Seringkali saya tidak dapat 

melindungi kepentingan pribadi dari 

nasib buruk. 

6 

Mendapatkan yang 

ditentekan 

Saya mendapatkan sesuatu yang 

diinginkan karena keberuntungan. 
7 

Penentu kehidupan 
Segala sesuatu yang akan terjadi pasti 

terjadi. 
10 
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Lampiran 66 

 

 

ANGKET PSIKOLOGI 

Bagi Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 18 Semarang 

 

 

 

Oryz Amaldha 

4101416074 

 

 

 

JURUSAN MATEMATIKA 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2020 
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JURUSAN MATEMATIKA 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

Gedung D7 Kompleks FMIPA Unnes Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 

 

PENDAHULUAN 

Saya adalah mahasiswa Jurusan Matematika Universitas Negeri Semarang (UNNES) 

yang sedang melaksanakan penelitian berkaitan dengan kemampuan berpikir kreatif. Hasil 

penelitian ini akan digunakan sebagai data dalam bagian penyusunan skripsi saya. Mengingat 

data ini sangat penting, diharapkan setelah Anda mengisi skala ini dimohon untuk segera 

dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan. 

Penelitian ini dilakukan dalam satu macam bentuk skala dengan sejumlah butir 

pernyataan di dalamnya. Setiap butir pertanyaan tersebut tidak menunjukkan pilihan jawaban 

yang benar atau salah, melainkan berdasarkan kondisi Anda yang sebenarnya. Saya akan 

senantiasa menjamin kerahasiaan jawaban dan identitas Anda, serta tidak akan berpengaruh 

terhadap nilai-nilai Anda di sekolah. 

Di tengah aktivitas pembelajaran yang Anda lakukan, saya mengharap kesediaan dan 

keihklasan Anda untuk berpartisipasi menjawab pertanyaan pada skala ini sesuai dengan 

petunjuk yang diberikan. Atas partisipasi Anda, saya ucapkan terima kasih. 

 

Hormat Saya, 

 

Oryz Amaldha 

 

 

 

 

 



477 
 

 

 

Petunjuk Pengisian 

Isilah identitas Anda pada lembar yang telah disediakan. Di bawah ini terdapat sejumlah 

pernyataan yang menggambarkan kondisi Anda dalam menghadapi kejadian-kejadian yang 

terjadi pada diri Anda. Bacalah setiap pernyataan di bawah ini dengan teliti kemudian 

berikanlah jawaban Anda pada lembar jawaban yang tersedia dengan cara memberikan tanda 

centang (√). Jika merasa jawaban yang dipilih kurang tepat, maka berikanlah tanda (=) pada 

jawaban yang kurang tepat, kemudian selanjutnya berikan tanda centang (√) pada jawaban 

yang dianggap sesuai. Semua jawaban yang Anda berikan adalah benar, tidak ada jawaban 

yang dianggap salah atau memalukan apabila sesuai dengan keadaan Anda. 

 

Keterangan 

(1) SS = Apabila Anda sangat setuju dengan pernyataan tersebut. 

(2) S  = Apabila Anda setuju dengan pernyataan tersebut. 

(3) AS = Apabila Anda agak/sedikit setuju dengan pernyataan tersebut. 

(4) ATS = Apabila Anda agak/sedikit tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 

(5) TS = Apabila Anda tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 

(6) STS = Apabila Anda sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 

 

Contoh Pengerjaan 

No. Pernyataan SS S AS ATS TS STS 

1. Saya menjadi pemimpin atau tidak 

tergantung pada kemampuan saya. 
√     

 

2. Saya dapat menentukan apa yang 

akan terjadi dalam hidup saya. 
 √    

 

 

 

*** Selamat Mengerjakan *** 

 

 

 

√ = 
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Identitas Responden 

Nama  : ………………………………… 

Kelas  : ………………………………… 

No. Absen : ………………………………… 

No. Pernyataan SS S AS ATS TS STS 

1. Saya menjadi seorang pemimpin 

tergantung pada kemampuan saya. 

      

2. Hidup saya dikendalikan oleh kejadian-

kejadian yang tidak disengaja. 

      

3. Apa yang terjadi pada hidup saya 

ditentukan oleh orang lain yang lebih 

berkuasa. 

      

4. Saya mengalami kecelakaan dalam 

berkendara karena saya tidak dapat 

mengemudikanya dengan baik. 

      

5. Saat saya menyusun rencana, saya 

berusaha agar rencana tersebut berjalan 

dengan baik. 

      

6. Seringkali saya tidak dapat melindungi 

kepentingan pribadi dari nasib buruk. 

      

7. Saya mendapatkan sesuatu yang 

diinginkan karena keberuntungan. 

      

8. Saya menjadi seorang pemimpin karena 

diberikan jabatan oleh atasan saya. 

      

9. Banyaknya teman yang saya miliki 

tergantung seberapa baik diri saya. 

      

10. Segala sesuatu yang akan terjadi pasti 

terjadi. 

      

11. Hidup saya ditentukan oleh orang lain 

yang lebih berkuasa. 

      

12. Saya mengalami kecelakaan dalam 

berkendara disebabkan nasib yang buruk. 

      

13. Saya memiliki peluang yang kecil untuk 

melindungi kepentingan pribadi saya dari 

orang-orang yang lebih berkuasa. 

      

14. Saya tidak akan menyusun rencana 

kedepan, karena semua hal bergantung 

pada nasib baik atau buruk. 

      

15. Saya mendapatkan sesuatu yang 

diinginkan karena persetujuan orang lain. 

      

16. Saya menjadi seorang pemimpin karena 

saya beruntung. 

      

17. Saya tidak memiliki banyak teman karena 

orang lain tidak menyukai saya. 
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No. Pernyataan SS S AS ATS TS STS 

18. Saya dapat menentukan apa yang akan 

terjadi pada hidup saya. 

      

19. Saya dapat melindungi kepentingan 

pribadi saya. 

      

20. Saya mengalami kecelakaan dalam 

berkendara disebabkan oleh pengendara 

lain. 

      

21. Saya mendapatkan sesuatu yang 

diinginkan karena kerja keras saya. 

      

22. Saat saya menyusun rencana, saya harus 

menyesuaikan dengan kehendak orang 

lain. 

      

23. Hidup saya ditentukan oleh tindakan saya 

sendiri. 

      

24. Saya memiliki banyak teman itu 

disebabkan oleh nasib baik. 

      

 

 

*** Terimakasih *** 
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Lampiran 67 

PEDOMAN PENILAIAN ANGKET 

“LOCUS OF CONTROL” 

A. Butir Pertanyaan 

No. Pernyataan SS S AS ATS TS STS 

1. Saya menjadi seorang pemimpin 

tergantung pada kemampuan saya. 
6 5 4 3 2 1 

2. Hidup saya dikendalikan oleh 

kejadian-kejadian yang tidak 

disengaja. 

6 5 4 3 2 1 

3. Apa yang terjadi pada hidup saya 

ditentukan oleh orang lain yang lebih 

berkuasa. 

6 5 4 3 2 1 

4. Saya mengalami kecelakaan dalam 

berkendara karena saya tidak dapat 

mengemudikanya dengan baik. 

6 5 4 3 2 1 

5. Saat saya menyusun rencana, saya 

berusaha agar rencana tersebut 

berjalan dengan baik. 

6 5 4 3 2 1 

6. Seringkali saya tidak dapat 

melindungi kepentingan pribadi dari 

nasib buruk. 

6 5 4 3 2 1 

7. Saya mendapatkan sesuatu yang 

diinginkan karena keberuntungan. 
6 5 4 3 2 1 

8. Saya menjadi seorang pemimpin 

karena diberikan jabatan oleh atasan 

saya. 

6 5 4 3 2 1 

9. Banyaknya teman yang saya miliki 

tergantung seberapa baik diri saya. 
6 5 4 3 2 1 

10. Segala sesuatu yang akan terjadi pasti 

terjadi. 
6 5 4 3 2 1 

11. Hidup saya ditentukan oleh orang lain 

yang lebih berkuasa. 
6 5 4 3 2 1 

12. Saya mengalami kecelakaan dalam 

berkendara disebabkan nasib yang 

buruk. 

6 5 4 3 2 1 

13. Saya memiliki peluang yang kecil 

untuk melindungi kepentingan 

pribadi saya dari orang-orang yang 

lebih berkuasa. 

6 5 4 3 2 1 

14. Saya tidak akan menyusun rencana 

kedepan, karena semua hal 

bergantung pada nasib baik atau 

buruk. 

6 5 4 3 2 1 

15. Saya mendapatkan sesuatu yang 

diinginkan karena persetujuan orang 

lain. 

6 5 4 3 2 1 
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16. Saya menjadi seorang pemimpin 

karena saya beruntung. 
6 5 4 3 2 1 

17. Saya tidak memiliki banyak teman 

karena orang lain tidak menyukai 

saya. 

 

6 5 4 3 2 1 

18. Saya dapat menentukan apa yang 

akan terjadi pada hidup saya. 
6 5 4 3 2 1 

19. Saya dapat melindungi kepentingan 

pribadi saya. 
6 5 4 3 2 1 

20. Saya mengalami kecelakaan dalam 

berkendara disebabkan oleh 

pengendara lain. 

6 5 4 3 2 1 

21. Saya mendapatkan sesuatu yang 

diinginkan karena kerja keras saya. 
6 5 4 3 2 1 

22. Saat saya menyusun rencana, saya 

harus menyesuaikan dengan 

kehendak orang lain. 

6 5 4 3 2 1 

23. Hidup saya ditentukan oleh tindakan 

saya sendiri. 
6 5 4 3 2 1 

24. Saya memiliki banyak teman itu 

disebabkan oleh nasib baik. 
6 5 4 3 2 1 

 

B. Pedoman Penilaian 

Butir Internal Locus of Control = 1, 4, 5, 9, 18, 19, 21, 23 

Butir Powerful Other   = 3, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 22 

Butir Chance    = 2, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 24 

 

Azwar (2019) dalam bukunya memberikan rumus penilaian angket locus of control 

sebagai berikut. 

𝑍𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 ≥ 0,50 dan 𝑍𝑒𝑘𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 < 0 = Locus of Control Internal 

𝑍𝑒𝑘𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 ≥ 0,50 dan 𝑍𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 < 0 = Locus of Control Eksternal 

Dimana, 

𝑍𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝑋𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 − �̅�

𝑠
 

𝑍𝑒𝑘𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝑋𝑒𝑘𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 − �̅�

𝑠
 

Keterangan : 

𝑋𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 = Total skor item kategori Locus of Control Internal 

𝑋𝑒𝑘𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 = Total skor item kategori Locus of Control Eksternal 

�̅�  = Rata-rata skor Locus of Control tiap kategori 

𝑠  = Simpangan baku skor Locus of Control tiap kategori
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Lampiran 68 

HASIL SKOR 

ANGKET SKALA LOCUS OF CONTROL 

1. Hasil Skor Awal 

No. Kode 
Skor Item Total 

Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1. E-01 6 2 2 5 6 2 3 3 4 4 1 1 2 1 2 2 2 4 6 2 6 2 6 3 77 

2. E-02 5 5 3 3 2 4 3 4 4 6 3 2 5 1 4 6 2 6 5 2 5 2 6 3 91 

3. E-03 3 3 3 5 5 5 3 5 5 6 2 5 3 3 2 3 2 1 5 3 3 3 6 3 87 

4. E-04 2 3 3 5 5 3 4 3 3 4 2 4 2 3 2 4 4 3 5 5 5 5 5 4 88 

5. E-05 5 2 2 4 6 5 3 3 6 6 2 3 2 1 2 1 1 4 5 4 5 5 5 3 85 

6. E-06 2 5 2 1 3 5 4 3 5 6 1 2 5 4 3 5 1 6 6 5 6 3 6 6 95 

7. E-07 6 3 3 3 5 2 2 2 6 6 3 1 1 1 2 1 2 3 6 5 5 5 6 2 81 

8. E-08 6 3 2 4 6 4 3 1 4 6 1 5 4 2 3 1 2 5 5 2 6 3 5 3 86 

9. E-09 2 3 3 4 5 6 5 5 6 6 2 3 2 1 4 4 4 5 5 4 5 5 5 3 97 

10. E-10 2 3 3 5 6 3 4 4 6 6 3 4 2 2 1 4 5 1 5 4 6 4 5 3 91 

11. E-11 5 3 3 5 6 3 4 4 6 1 3 4 3 1 4 1 2 4 5 3 6 6 6 4 92 

12. E-12 5 3 2 5 5 5 3 4 5 1 2 3 3 2 4 3 3 6 5 3 6 2 4 4 88 

13. E-13 4 3 3 4 5 4 4 3 4 6 4 3 3 3 3 3 2 4 5 4 6 4 5 3 92 

14. E-14 5 2 2 5 6 5 2 5 5 4 1 2 2 2 5 2 2 5 4 6 6 6 5 1 90 

15. E-15 5 3 3 5 6 5 3 2 5 6 1 1 1 1 1 1 4 4 6 4 5 6 6 4 88 

16. E-16 5 6 2 5 6 5 5 4 5 6 3 4 4 3 4 4 3 1 4 3 5 5 6 2 100 

17. E-17 5 3 2 2 6 3 4 2 5 4 2 2 2 2 5 1 2 5 6 3 6 4 6 3 85 

18. E-18 4 3 2 5 5 4 5 3 5 4 4 4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 91 

19. E-19 5 3 2 6 6 2 4 3 5 5 2 2 2 3 3 4 2 4 5 3 4 3 5 4 87 

20. E-20 4 3 3 4 6 4 5 2 4 6 3 3 2 2 3 3 3 2 5 3 6 6 5 3 90 

21. E-21 3 3 4 6 6 5 4 3 3 3 2 3 5 3 2 4 3 3 5 4 6 3 5 4 92 

22. E-22 4 3 2 5 5 3 3 4 5 1 3 5 3 2 3 3 4 5 5 5 5 3 6 3 90 

23. E-23 4 3 3 5 5 5 4 5 5 5 2 5 2 2 3 3 3 1 5 3 3 3 5 3 87 

4
8

2
 

V 
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24. E-24 5 2 2 2 6 5 3 3 4 5 2 4 5 2 3 2 2 5 6 2 6 4 6 3 89 

25. E-25 4 4 2 2 4 5 4 4 5 6 2 4 2 1 3 4 2 5 5 5 6 4 5 4 92 

26. E-26 4 4 3 1 5 3 3 2 5 5 4 3 5 2 2 4 6 5 5 2 5 2 5 5 90 

27. E-27 5 3 4 2 6 4 2 3 4 4 2 3 3 2 4 4 6 2 5 4 6 4 6 4 92 

28. E-28 5 3 2 4 5 3 2 3 4 5 2 1 1 1 1 2 2 5 6 5 5 5 6 3 81 

29. E-29 4 3 2 6 5 4 4 3 1 6 2 6 3 3 4 3 2 5 4 3 5 3 5 3 89 

30. E-30 3 3 4 5 5 4 4 1 5 2 4 5 3 4 3 1 4 4 5 4 5 3 4 5 90 

31. E-31 5 6 2 5 6 5 4 4 4 6 3 5 5 3 4 3 3 1 4 4 6 3 6 2 99 

32. E-32 5 6 2 5 6 5 4 4 4 6 3 5 5 3 4 3 3 1 4 4 6 3 6 2 99 

 

 

2. Hasil Skor Akhir 

No. Kode 
Skor Item Total 

Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1. E-01 5 2 4 3 6 3 3 2 4 5 2 2 4 2 2 3 2 4 6 2 6 4 6 3 85 

2. E-02 5 5 1 5 4 4 4 4 6 5 1 3 4 5 4 5 2 4 5 2 4 4 5 3 94 

3. E-03 5 4 3 4 5 5 4 3 5 5 2 5 2 4 2 4 2 4 5 4 5 3 5 2 92 

4. E-04 3 4 2 5 5 3 5 3 4 5 3 4 2 3 2 5 2 3 5 4 5 3 5 4 89 

5. E-05 5 2 2 4 6 4 3 3 6 6 2 3 3 2 2 2 2 5 5 4 6 5 6 2 90 

6. E-06 6 1 1 5 6 5 4 3 5 3 1 5 4 1 2 1 1 5 6 5 6 6 5 6 93 

7. E-07 4 2 1 4 5 2 1 2 5 3 2 1 1 1 4 1 4 5 6 5 5 6 6 3 79 

8. E-08 6 3 2 4 6 4 3 3 4 6 3 4 4 3 2 3 2 1 4 3 6 6 4 3 89 

9. E-09 4 2 2 4 5 5 4 2 4 5 4 4 4 2 2 4 4 4 4 5 4 5 5 2 90 

10. E-10 5 4 3 5 5 4 3 4 5 4 2 4 4 4 2 3 5 3 5 4 5 2 4 3 92 

11. E-11 4 3 2 4 5 4 5 4 6 6 2 5 3 2 5 4 3 2 6 3 5 5 6 2 96 

12. E-12 4 2 2 6 6 4 2 4 6 5 2 4 4 2 2 3 3 3 5 4 6 2 4 4 89 

13. E-13 5 2 2 4 5 2 3 2 4 6 1 2 1 2 3 2 2 5 6 3 6 3 5 3 79 

14. E-14 5 4 1 2 6 2 2 5 5 5 2 2 2 2 5 2 2 5 5 2 6 6 6 2 86 

15. E-15 4 4 4 2 6 5 4 2 4 6 2 2 4 2 2 2 3 5 5 3 6 5 5 4 91 

16. E-16 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 3 2 5 3 5 4 5 3 100 

V 
4
8
3
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17. E-17 5 4 1 3 6 2 2 1 6 2 1 2 2 2 2 1 1 5 5 2 5 2 5 5 72 

18. E-18 5 3 2 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 5 4 6 4 94 

19. E-19 5 2 2 4 6 1 5 3 6 1 1 3 2 4 2 1 3 4 6 2 5 2 4 2 76 

20. E-20 5 1 2 4 5 4 4 3 6 5 2 2 3 4 3 4 2 4 5 3 6 3 5 4 89 

21. E-21 4 3 3 5 5 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 5 4 6 5 4 3 89 

22. E-22 5 2 2 5 5 3 3 3 5 4 2 3 2 3 2 3 3 5 5 4 6 2 5 4 86 

23. E-23 4 3 3 4 5 4 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 90 

24. E-24 5 4 2 4 5 5 4 3 5 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 5 5 4 6 3 91 

25. E-25 5 2 1 5 6 5 3 3 2 5 1 4 2 2 2 2 2 5 5 2 6 4 6 2 82 

26. E-26 5 3 1 5 6 3 2 3 6 5 2 3 2 1 3 2 5 5 5 5 6 4 5 4 91 

27. E-27 5 5 4 3 5 3 3 4 6 5 1 3 5 1 1 2 1 4 5 3 6 1 6 3 85 

28. E-28 5 1 2 6 6 4 2 2 5 5 2 3 2 1 2 2 3 4 4 4 6 2 5 2 80 

29. E-29 5 3 2 5 5 3 3 3 5 4 2 3 2 2 3 3 2 5 5 5 5 5 5 4 89 

30. E-30 5 4 2 5 5 4 4 4 6 1 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 6 3 5 3 89 

31. E-31 5 4 3 5 5 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 5 3 4 4 94 

32. E-32 5 5 3 5 6 3 3 5 5 6 3 3 4 3 4 3 3 3 5 3 5 5 4 4 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
8
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Lampiran 69 

PERHITUNGAN KATEGORI 

LOCUS OF CONTROL PESERTA DIDIK 

 

Perhitungan Skor 

1. Skor Locus of Control Internal 

𝑋𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 = ∑ 𝑥1 + 𝑥4 + 𝑥5 + 𝑥9 + 𝑥18 + 𝑥19 + 𝑥21 + 𝑥23 

Keterangan : 

𝑋𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 = Total skor item kategori Locus of Control Internal 

𝑥𝑖  = Skor item kategori Locus of Control Internal 

 

2. Skor Locus of Control Eksternal 

𝑋𝑒𝑘𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 = ∑ 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥6 + 𝑥7 + 𝑥8 + 𝑥10 + 𝑥11 + 𝑥12 + 𝑥13 + 𝑥14 + 𝑥15 + 𝑥16

+ 𝑥17 + 𝑥20 + 𝑥22 + 𝑥24 

Keterangan : 

𝑋𝑒𝑘𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 = Total skor item kategori Locus of Control Eksternal 

𝑥𝑖  = Skor item kategori Locus of Control Eksternal 

 

3. Nilai Z Locus of Control Internal 

𝑍𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝑋𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 − �̅�

𝑠
 

Keterangan : 

�̅� = Rata-rata skor Locus of Control Internal 

𝑠 = Simpangan baku skor Locus of Control Internal 

 

4. Nilai Z Locus of Control Eksternal 

𝑍𝑒𝑘𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝑋𝑒𝑘𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 − �̅�

𝑠
 

Keterangan : 

�̅� = Rata-rata skor Locus of Control Eksternal 

𝑠 = Simpangan baku skor Locus of Control Eksternal 
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5. Penentuan Kategori 

Azwar (2019) menjelaskan rumus yang digunakan dalam menentukan Locus of Control 

sebagai berikut. 

𝑍𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 ≥ 0,50 dan 𝑍𝑒𝑘𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 < 0 = Locus of Control Internal 

𝑍𝑒𝑘𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 ≥ 0,50 dan 𝑍𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 < 0 = Locus of Control Eksternal 

 

6. Tabel Hasil Perhitungan 

a. Hasil Awal 

No. Kode 𝑿𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒍 𝑿𝒆𝒌𝒔𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒍 𝒁𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒍 𝒁𝒆𝒌𝒔𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒍 Kesimpulan 

1. E-01 5.38 2.13 1.74 -2.66 Internal 

2. E-02 4.50 3.44 -0.59 0.51 Eksternal 

3. E-03 4.13 3.38 -1.59 0.35 Eksternal 

4. E-04 4.13 3.44 -1.59 0.51 Eksternal 

5. E-05 5.00 2.81 0.74 -1.00 Internal 

6. E-06 4.38 3.75 -0.92 1.26 Eksternal 

7. E-07 5.00 2.56 0.74 -1.60 Internal 

8. E-08 5.13 2.81 1.07 -1.00 Internal 

9. E-09 4.63 3.75 -0.26 1.26 Eksternal 

10. E-10 4.50 3.44 -0.59 0.51 Eksternal 

11. E-11 5.38 3.06 1.74 -0.40 Internal 

12. E-12 5.13 2.94 1.07 -0.70 Internal 

13. E-13 4.63 3.44 -0.26 0.51 Eksternal 

14. E-14 5.13 3.06 1.07 -0.40 Internal 

15. E-15 5.25 2.88 1.40 -0.85 Internal 

16. E-16 4.63 3.94 -0.26 1.71 Eksternal 

17. E-17 5.13 2.75 1.07 -1.15 Internal 

18. E-18 4.25 3.56 -1.25 0.81 Eksternal 

19. E-19 5.00 2.94 0.74 -0.70 Internal 

20. E-20 4.50 3.38 -0.59 0.35 Eksternal 

21. E-21 4.63 3.44 -0.26 0.51 Eksternal 

22. E-22 5.00 3.13 0.74 -0.25 Internal 

23. E-23 4.13 3.38 -1.59 0.35 Eksternal 

24. E-24 5.00 3.06 0.74 -0.40 Internal 

25. E-25 4.50 3.50 -0.59 0.66 Eksternal 

26. E-26 4.38 3.44 -0.92 0.51 Eksternal 

27. E-27 4.50 3.50 -0.59 0.66 Eksternal 

28. E-28 5.00 2.56 0.74 -1.60 Internal 

29. E-29 4.38 3.38 -0.92 0.35 Eksternal 

30. E-30 4.50 3.38 -0.59 0.35 Eksternal 

31. E-31 4.63 3.88 -0.26 1.56 Eksternal 

32. E-32 4.63 3.88 -0.26 1.56 Eksternal 
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b. Hasil Akhir 

No. Kode 𝑿𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒍 𝑿𝒆𝒌𝒔𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒍 𝒁𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒍 𝒁𝒆𝒌𝒔𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒍 Kesimpulan 

1. E-01 5.00 2.81 0.52 -0.63 Internal 

2. E-02 4.75 3.50 -0.27 0.84 Eksternal 

3. E-03 4.75 3.38 -0.27 0.57 Eksternal 

4. E-04 4.38 3.38 -1.45 0.57 Eksternal 

5. E-05 5.38 2.94 1.69 -0.36 Internal 

6. E-06 5.50 3.06 2.09 -0.10 Internal 

7. E-07 5.00 2.44 0.52 -1.43 Internal 

8. E-08 4.38 3.38 -1.45 0.57 Eksternal 

9. E-09 4.25 3.50 -1.84 0.84 Eksternal 

10. E-10 4.63 3.44 -0.66 0.70 Eksternal 

11. E-11 4.75 3.63 -0.27 1.11 Eksternal 

12. E-12 5.00 3.06 0.52 -0.10 Internal 

13. E-13 5.00 2.44 0.52 -1.43 Internal 

14. E-14 5.00 2.88 0.52 -0.50 Internal 

15. E-15 4.63 3.38 -0.66 0.57 Eksternal 

16. E-16 4.63 3.94 -0.66 1.77 Eksternal 

17. E-17 5.00 2.00 0.52 -2.36 Internal 

18. E-18 4.50 3.63 -1.06 1.11 Eksternal 

19. E-19 5.00 2.25 0.52 -1.83 Internal 

20. E-20 5.00 3.06 0.52 -0.10 Internal 

21. E-21 4.38 3.38 -1.45 0.57 Eksternal 

22. E-22 5.13 2.81 0.91 -0.63 Internal 

23. E-23 4.50 3.38 -1.06 0.57 Eksternal 

24. E-24 4.63 3.38 -0.66 0.57 Eksternal 

25. E-25 5.00 2.63 0.52 -1.03 Internal 

26. E-26 5.38 3.00 1.69 -0.23 Internal 

27. E-27 5.00 2.81 0.52 -0.63 Internal 

28. E-28 5.13 2.44 0.91 -1.43 Internal 

29. E-29 5.00 3.06 0.52 -0.10 Internal 

30. E-30 5.00 3.06 0.52 -0.10 Internal 

31. E-31 4.38 3.69 -1.45 1.24 Eksternal 

32. E-32 4.75 3.75 -0.27 1.37 Eksternal 
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Lampiran 70 

HASIL ANGKET SKALA LOCUS OF CONTROL 

PESERTA DIDIK SUBJEK S-01 
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Lampiran 71 

HASIL ANGKET SKALA LOCUS OF CONTROL 

PESERTA DIDIK SUBJEK S-02 
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Lampiran 72 

HASIL ANGKET SKALA LOCUS OF CONTROL 

PESERTA DIDIK SUBJEK S-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



493 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



494 
 

 

 

Lampiran 73 

HASIL ANGKET SKALA LOCUS OF CONTROL 

PESERTA DIDIK SUBJEK S-04 
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Lampiran 74 

HASIL ANGKET SKALA LOCUS OF CONTROL 

PESERTA DIDIK SUBJEK S-05 
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Lampiran 75 

HASIL ANGKET SKALA LOCUS OF CONTROL 

PESERTA DIDIK SUBJEK S-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



499 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



500 
 

 

 

Lampiran 76 

HASIL ANGKET SKALA LOCUS OF CONTROL 

PESERTA DIDIK SUBJEK S-07 
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Lampiran 77 

HASIL ANGKET SKALA LOCUS OF CONTROL 

PESERTA DIDIK SUBJEK S-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



503 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



504 
 

 

 

Lampiran 78 

HASIL ANGKET SKALA LOCUS OF CONTROL 

PESERTA DIDIK SUBJEK S-09 
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Lampiran 79 

HASIL ANGKET SKALA LOCUS OF CONTROL 

PESERTA DIDIK SUBJEK S-10 
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Lampiran 80 

UJI NORMALITAS 

DATA KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

KELAS KONTROL 

 

F. Hipotesis Statistik 

𝐻0 ∶ Data kemampuan berpikir kreatif matematis kelas kontrol berasal dari populasi yang   

        berdistribusi normal. 

𝐻1 ∶ Data kemampuan berpikir kreatif matematis kelas kontrol berasal dari populasi yang  

               tidak berdistribusi normal. 

 

G. Taraf Signifikan 

𝛼 = 5% 

 

H. Kriteria Pengujian 

Terima 𝐻0 jika 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

< 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 dimana 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

= 7,8147 

 

I. Langkah Pengujian 

Data Terbesar 78 

Data Terkecil 45 

Rentang 33 

Banyak Kelas 5,92 ≈ 6 

Panjang Kelas 5,46 ≈ 6 

Rata-rata 63,46 

Simpangan Baku 8,83 

 

Kelas Interval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelas f 

45-50 3 

51-56 4 

57-62 5 

63-68 10 

69-74 5 

75-80 4 

Jumlah 31 
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Rumus Uji Chi Kuadrat 

 

𝜒2 = ∑
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)

2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1
 

 

 

Tabel Perhitungan 

Batas 

Kelas 
𝑍𝑖 Luas 𝐿𝑖 𝐸𝑖 𝑂𝑖 𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 (𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)

2 𝜒2 

44,5 -2,15 0,4842             

50,5 -1,47 0,4292 0,0550 1,7600 3 1,240 1,537600 0,873636364 

56,5 -0,79 0,2852 0,1440 4,6080 4 -0,608 0,369664 0,080222222 

62,5 -0,11 0,0438 0,2414 7,7248 5 -2,725 7,424535 0,961129743 

68,5 0,57 0,2157 0,2595 8,3040 10 1,696 2,876416 0,346389210 

74,5 1,25 0,3944 0,1787 5,7184 5 -0,718 0,516099 0,090252266 

80,5 1,93 0,4732 0,0788 2,5216 4 1,478 2,185667 0,866777665 

∑ 𝜒2 3,218407470 

 

J. Kesimpulan 

Karena 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

=  3,218 < 7,8147 = 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 sehingga 𝐻0 diterima. 

Jadi data kemampuan berpikir kreatif matematis kelas kontrol berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 
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Lampiran 81 

UJI NORMALITAS 

DATA KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

KELAS EKSPERIMEN 

 

A. Hipotesis Statistik 

𝐻0 ∶ Data kemampuan berpikir kreatif matematis kelas eksperimen berasal dari populasi  

   yang berdistribusi normal. 

𝐻1 ∶ Data kemampuan berpikir kreatif matematis kelas eksperimen berasal dari populasi  

   yang tidak berdistribusi normal. 

 

B. Taraf Signifikan 

𝛼 = 5% 

 

C. Kriteria Pengujian 

Terima 𝐻0 jika 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

< 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 dimana 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

= 7,8147 

 

D. Langkah Pengujian 

Data Terbesar 91 

Data Terkecil 52 

Rentang 39 

Banyak Kelas 5,96 ≈ 6 

Panjang Kelas 6,51 ≈ 7 

Rata-rata 77,00 

Simpangan Baku 8,76 

 

Kelas Interval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelas f 

52-58 1 

59-65 2 

66-72 4 

73-79 11 

80-86 9 

87-93 5 

Jumlah 32 
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Rumus Uji Chi Kuadrat 

 

𝜒2 = ∑
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)

2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1
 

Tabel Perhitungan 

Batas 

Kelas 
𝑍𝑖 Luas 𝐿𝑖 𝐸𝑖 𝑂𝑖 𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 (𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)

2 𝜒2 

51,5 -2,91 0,4982             

58,5 -2,11 0,4826 0,0156 0,4992 1 0,501 0,250801 0,502405128 

65,5 -1,31 0,4049 0,0777 2,4864 2 -0,486 0,236585 0,095151609 

72,5 -0,51 0,1950 0,2099 6,7168 4 -2,717 7,381002 1,098886708 

79,5 0,29 0,1141 0,3091 9,8912 11 1,109 1,229437 0,124296085 

86,5 1,09 0,3599 0,2458 7,8656 9 1,134 1,286863 0,163606509 

93,5 1,88 0,4699 0,1100 3,5200 5 1,480 2,190400 0,622272727 

∑ 𝜒2 2,606618767 

 

E. Kesimpulan 

Karena 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

=  2,606 < 7,8147 = 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 sehingga 𝐻0 diterima. 

Jadi data kemampuan berpikir kreatif matematis kelas eksperimen berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 82 

UJI HOMOGENITAS 

DATA KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

 

F. Hipotesis Statistik 

𝐻0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2, artinya data kelas eksperimen dan kelas kontrol homogen 

𝐻1 : 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2, artinya data kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak homogen 

 

G. Taraf Signifikan 

𝛼 = 5% 

 

H. Kriteria Pengujian 

Tolak 𝐻0 jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dimana 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,828  

 

I. Langkah Pengujian 

𝑿 𝒀 𝑿𝟐 𝒀𝟐 

89 72 7.932 5.166 

67 67 4.514 4.514 

89 72 7.932 5.166 

75 69 5.625 4.727 

91 47 8.213 2.197 

64 75 4.104 5.625 

73 59 5.393 3.525 

73 55 5.393 2.991 

89 64 7.932 4.104 

73 59 5.393 3.525 

84 77 7.119 5.862 

78 52 6.104 2.659 

75 64 5.625 4.104 

63 47 3.906 2.197 

77 45 5.862 2.053 

77 63 5.862 3.906 

77 67 5.862 4.514 

83 64 6.858 4.104 

80 75 6.350 5.625 

67 61 4.489 3.713 

70 78 4.944 6.104 

52 69 2.659 4.727 

81 67 6.602 4.514 
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Rumus Uji Fisher 

𝑆𝑋
2 = √

𝑛 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2

𝑛(𝑛−1)
 ; 𝑆𝑌

2 = √
𝑛 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2

𝑛(𝑛−1)
 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑆𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑆𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Tabel Perhitungan 

𝑆𝑋
2
 8,7582 

𝑆𝑌
2
 14,185 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 1,6197 

 

J. Kesimpulan 

Karena 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  1,619 < 1,828 = 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 diterima. 

Jadi data kelas eksperimen dan kelas kontrol homogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 70 6.350 4.944 

84 61 7.119 3.713 

88 67 7.656 4.514 

73 59 5.393 3.525 

84 67 7.119 4.514 

83 67 6.858 4.514 

75 56 5.625 3.164 

70 52 4.944 2.659 

80   6.350  

∑=2.464 ∑=1.967 ∑=192.087 ∑=127.170 
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Lampiran 83 

UJI HIPOTESIS I 

 

1. UJI RATA-RATA SATU SAMPEL 

A. Hipotesis Statistik 

𝐻0 : 𝜇 = 67, artinya rata-rata kemampuan berpikir kreatif pada model pembelajaran 

Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming sama 

dengan 67. 

𝐻1 : 𝜇 > 67, artinya rata-rata kemampuan berpikir kreatif pada model pembelajaran 

Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming lebih 

dari 67. 

 

B. Taraf Signifikan 

𝛼 = 5% 

 

C. Kriteria Pengujian 

Tolak 𝐻0 jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dimana 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,697 

 

D. Langkah Pengujian 

n 32 

Rata-rata 77,00 

Simpangan Baku 8,76 

𝜇0 67 

 

Rumus Uji Rata-rata Satu Sampel : 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 
�̅�−𝜇0

𝑠

√𝑛

 

Tabel Perhitungan 

√𝑛 5,66 
𝑠

√𝑛
 1,55 

�̅� − 𝜇0 10,00 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 6,456 
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E. Kesimpulan 

Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 6,456 > 1,697 = 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 ditolak. 

Jadi rata-rata kemampuan berpikir kreatif pada model pembelajaran Means-Ends 

Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming lebih dari 66,5 atau dapat 

dikatakan tuntas secara individual. 

 

2. UJI PROPORSI SATU SAMPEL 

A. Hipotesis Statistik 

𝐻0 ∶  𝜋 = 75%, artinya proporsi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar di 

kelas yang menerapkan model pembelajaran Means-Ends Analysis 

menggunakan pendekatan Brainstorming sama dengan 75%. 

𝐻1 ∶  𝜋 > 75%, artinya proporsi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar di 

kelas yang menerapkan model pembelajaran Means-Ends Analysis 

menggunakan pendekatan Brainstorming lebih dari 75%. 

 

B. Taraf Signifikan 

𝛼 = 5% 

 

C. Kriteria Pengujian 

Tolak 𝐻0 jika 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dimana  𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,64 

 

D. Langkah Pengujian 

n 32 

Tuntas (𝑥) 29 

Rata-rata 77,00 

Proporsi (𝜋0) 0,750 

 

Rumus Uji Proporsi Satu Sampel : 

𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =

𝑥
𝑛

− 𝜋0

√𝜋0(1 − 𝜋0)
𝑛
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Tabel Perhitungan 

𝑥

𝑛
− 𝜋0 0,156 

𝜋0 × (1 − 𝜋0) 0,187 

𝜋0(1 − 𝜋0)

𝑛
 0,005 

𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 2,041 

 

E. Kesimpulan 

Karena 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,04 > 1,64 = 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 ditolak. 

Jadi proporsi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar di kelas yang 

menerapkan model pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan 

Brainstorming lebih dari 75% atau tuntas secara klasikal. 
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Lampiran 84 

UJI HIPOTESIS II 

(UJI KESAMAAN RATA-RATA) 

 

A. Hipotesis Statistik 

𝐻0  : 𝜇1 = 𝜇2 , artinya rata- rata kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

dengan model pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan 

pendekatan Brainstorming sama dengan rata-rata kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik dengan model pembelajaran Direct Instruction. 

𝐻1  : 𝜇1 > 𝜇2 , artinya rata- rata kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

dengan model pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan 

pendekatan Brainstorming lebih baik dari rata-rata kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik dengan model pembelajaran Direct Instruction. 

 

B. Taraf Signifikan 

𝛼 = 5% 

 

C. Kriteria Uji 

Terima 𝐻0 jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dimana 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,000 

 

D. Langkah Pengujian 

Kelas Eksperimen 

𝑛1 32 

Rata-rata (𝑥1̅̅̅) 77,00 

Varians 76,71 

Simpangan Baku (𝑠1) 8,76 

 

Kelas Kontrol 

𝑛2 31 

Rata-rata (𝑥2̅̅ ̅) 63,46 

Varians 77,91 

Simpangan Baku (𝑠2) 8,83 

 

Rumus Uji Kesamaan Rata-rata : 

𝑠2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
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𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑥1̅̅̅ − 𝑥2̅̅ ̅

𝑠√
1
𝑛1

+
1

𝑛2

 

 

Tabel Perhitungan 

𝑠2 77,30 

𝑠 8,79 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 6,110 

 

E. Kesimpulan 

Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 6,110 > 2,000 = 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 ditolak. 

Jadi rata- rata kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dengan model 

pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming lebih baik 

dari rata-rata kemampuan berpikir kreatif peserta didik dengan model pembelajaran Direct 

Instruction. 
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Lampiran 85 

UJI HIPOTESIS III 

(UJI PROPORSI DUA PIHAK) 

 

A. Hipotesis Statistik 

𝐻0 : 𝜋1 = 𝜋2, artinya proporsi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar dengan 

model pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan 

Brainstorming sama dengan proporsi peserta didik yang mencapai 

ketuntasan belajar dengan model pembelajaran Direct Instruction. 

𝐻1 : 𝜋1 > 𝜋2, artinya proporsi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar dengan 

model pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan 

Brainstorming lebih dari proporsi peserta didik yang mencapai ketuntasan 

belajar dengan model pembelajaran Direct Instruction. 

 

B. Taraf Signifikan 

𝛼 = 5% 

 

C. Kriteria Uji 

Tolak 𝐻0 jika 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dimana 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,64 

 

D. Langkah Pengujian 

Kelas Eksperimen 

𝑛1 32 

Tuntas (𝑥1) 29 

1

𝑛1
 0,031 

𝑥1

𝑛1
 0,906 

 

Kelas Kontrol 

𝑛2 31 

Tuntas (𝑥2) 15 

1

𝑛2
 0,032 

𝑥2

𝑛2
 0,483 
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Rumus Uji Proporsi Dua Pihak : 

𝑧 =

𝑥1

𝑛1
−

𝑥2

𝑛2

√𝑝𝑞 (
1
𝑛1

+
1

𝑛2
)

 

Dimana : 

𝑝 =
𝑥1 + 𝑥2

𝑛1 + 𝑛2
 

𝑞 = 1 − 𝑝 

 

Tabel Perhitungan 

𝑝 0,698 

𝑞 0,301 

𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 3,651 

 

E. Kesimpulan 

Karena 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 3,651 > 1,64 = 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 ditolak. 

Jadi proporsi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar dengan model pembelajaran 

Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming lebih dari proporsi peserta 

didik yang mencapai ketuntasan belajar dengan model pembelajaran Direct Instruction. 
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Lampiran 86 

PEDOMAN WAWANCARA 

SUBJEK LOCUS OF CONTROL INTERNAL 

 

A. Tujuan Wawancara 

Wawancara pada penelitian ini bertujuan agar peneliti memperoleh deskripsi tingkat 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik ditinjau dari locus of control dengan 

memperhatikan tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis. Wawancara dilakukan 

berdasarkan hasil tes kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik pada model 

pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming. 

 

B. Metode Wawancara 

Metode wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur, 

dengan ketentuan : 

1. Pertanyaan wawancara pada peserta didik dengan locus of control internal disesuaikan 

dengan ciri-ciri locus of control internal sebagai berikut. 

a. Motivasi berprestasi tinggi 

b. Mandiri dan tidak mudah terpengaruh orang lain 

c. Rajin dan ulet 

d. Efektif dalam menyelesaikan tugas 

e. Percaya pada kemampuannya sendiri 

2. Pertanyaan wawancara yang diajukan disesuaikan dengan hasil tes kemampuan 

berpikir kreatif matematis peserta didik. 

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

4. Apabila peserta didik mengalami kesulitan dengan pertanyaan tertentu, peserta didik 

akan diberi pertanyaan yang lebih sederhana tanpa menghilangkan inti pertanyaan 

sebelumnya. 

 

C. Instrumen Wawancara 

Peserta didik mendapatkan pengalaman belajar melalui model Means-Ends Analysis 

pendekatan Brainstorming kemudian diberikan tes kemampuan berpikir kreatif matematis 

dan diberikan angket locus of control. Kemudian diambil beberapa subjek dengan 

memperhatikan tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis dan locus of control. Subjek 

diwawancara dengan pertanyaan sebagai berikut. 
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1. Untuk mengetahui apakah peserta didik memenuhi indikator kefasihan (fluency), 

peserta didik diberikan pertanyaan sebagai berikut. 

a. Apakah kamu memahami maksud dari pertanyaan tersebut ? Coba ceritakan ! 

b. Setelah kamu mengerjakan tes materi Teorema Pythagoras, bagaimana cara kamu 

dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan ? (Berikan kesempatan seluas-

luasnya bagi peserta didik dalam menjelaskan proses penyelesaiannya) 

c. Setelah mengerjakan soal tes Teorema Pythagoras, bagaimana kamu mendapatkan 

ide (gagasan) dalam menyelesaikan soal ini ? 

d. Ketika menyelesaikan masalah ini, apakah kamu mengalami kesulitan ? 

e. Apakah kamu yakin jawaban yang kamu kerjakan sudah benar ? (Menunjuk salah 

satu jawaban) 

2. Untuk mengetahui apakah peserta didik memenuhi indikator keluwesan (flexibility), 

peserta didik diberikan pertanyaan sebagai berikut. 

a. Bagaimana pandangan kamu terhadap soal-soal tes ini ? 

b. Atas pertimbangan apakah sehingga muncul ide untuk menyelesaikan soal ini ? 

c. Apakah kamu yakin bahwa ide tersebut merupakan langkah penyelesaian yang 

terbaik ? 

d. Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan masalah ini ? Coba 

jelaskan ! 

3. Untuk mengetahui apakah peserta didik memenuhi indikator orisinalitas (originality), 

peserta didik diberikan pertanyaan sebagai berikut. 

a. Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan cara kamu sendiri ? 

b. Apakah cara, konsep, atau prosedur yang digunakan merupakan cara yang kamu 

kembangkan sendiri ? Coba jelaskan cara tersebut ! 

c. Apakah kamu yakin, bahwa dirimu mampu mengerjakan soal ini secara mandiri ? 

4. Untuk mengetahui apakah peserta didik memenuhi indikator kerincian (elaboration), 

peserta didik diberikan pertanyaan sebagai berikut. 

a. Apakah kamu memahami setiap langkah yang kamu kerjakan ini ? Coba jelaskan ! 

b. Menurut kamu, apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan ada yang terlewati ? 

Atau masih belum rinci ? 

c. Dalam menyelesaikan soal ini, apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan sudah 

dengan cara yang efektif dan sistematis ? 
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Lampiran 87 

PEDOMAN WAWANCARA 

SUBJEK LOCUS OF CONTROL EKSTERNAL 

 

A. Tujuan Wawancara 

Wawancara pada penelitian ini bertujuan agar peneliti memperoleh deskripsi tingkat 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik ditinjau dari locus of control dengan 

memperhatikan tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis. Wawancara dilakukan 

berdasarkan hasil tes kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik pada model 

pembelajaran Means-Ends Analysis menggunakan pendekatan Brainstorming. 

 

B. Metode Wawancara 

Metode wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur, 

dengan ketentuan : 

1. Pertanyaan wawancara pada peserta didik dengan locus of control eksternal disesuaikan 

dengan ciri-ciri locus of control eksternal sebagai berikut. 

a. Cenderung menganggap kegagalan sebagai sesuatu yang kurang berarti 

b. Kurang percaya diri 

c. Cenderung mengandalkan orang lain 

d. Percaya terhadap keberuntungan 

e. Pasrah dan merasa nyaman dengan lingkungan 

2. Pertanyaan wawancara yang diajukan disesuaikan dengan hasil tes kemampuan 

berpikir kreatif matematis peserta didik. 

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

4. Apabila peserta didik mengalami kesulitan dengan pertanyaan tertentu, peserta didik 

akan diberi pertanyaan yang lebih sederhana tanpa menghilangkan inti pertanyaan 

sebelumnya. 

 

C. Instrumen Wawancara 

Peserta didik diberikan tes kemampuan berpikir kreatif matematis dan diberikan angket 

locus of control. Kemudian diambil beberapa subjek dengan memperhatikan tingkat 

kemampuan berpikir kreatif matematis dan locus of control. Subjek diwawancara dengan 

pertanyaan sebagai berikut. 
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1. Untuk mengetahui apakah peserta didik memenuhi indikator kefasihan (fluency), 

peserta didik diberikan pertanyaan sebagai berikut. 

a. Apakah kamu memahami maksud dari pertanyaan tersebut ? Coba ceritakan ! 

b. Setelah kamu mengerjakan tes materi Teorema Pythagoras, bagaimana cara kamu 

dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan ? (Berikan kesempatan seluas-

luasnya bagi peserta didik dalam menjelaskan proses penyelesaiannya) 

c. Setelah mengerjakan soal tes Teorema Pythagoras, bagaimana kamu mendapatkan 

ide (gagasan) dalam menyelesaikan soal ini ? 

d. Ketika menyelesaikan masalah ini, apakah kamu mengalami kesulitan ? 

e. Apakah kamu masih ragu-ragu dalam mengerjakan soal tersebut ? (Menunjuk salah 

satu jawaban) 

2. Untuk mengetahui apakah peserta didik memenuhi indikator keluwesan (flexibility), 

peserta didik diberikan pertanyaan sebagai berikut. 

a. Bagaimana pandangan kamu terhadap soal-soal tes ini ? 

b. Atas pertimbangan apakah sehingga muncul ide untuk menyelesaikan soal ini ? 

c. Apakah kamu lebih percaya bahwa ide-ide temanmu lebih meyakinkan daripada 

ide-ide dirimu sendiri ? 

d. Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan masalah ini ? Coba 

jelaskan ! 

3. Untuk mengetahui apakah peserta didik memenuhi indikator orisinalitas (originality), 

peserta didik diberikan pertanyaan sebagai berikut. 

a. Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan cara kamu sendiri ? 

b. Apakah cara, konsep, atau prosedur yang digunakan merupakan cara yang kamu 

kembangkan sendiri ? Coba jelaskan cara tersebut ! 

c. Menurut kamu, apakah ketika mengerjakan soal ini kamu pasrah terhadap 

keberuntungan ? 

4. Untuk mengetahui apakah peserta didik memenuhi indikator kerincian (elaboration), 

peserta didik diberikan pertanyaan sebagai berikut. 

a. Apakah kamu memahami setiap langkah yang kamu kerjakan ini ? Coba jelaskan ! 

b. Menurut kamu, apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan ada yang terlewati ? 

Atau masih belum rinci ? 

c. Dalam menyelesaikan soal ini, ketika langkah-langkah yang kamu kerjakan masih 

kurang benar, apakah menurutmu tidak apa-apa ? 
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Lampiran 88 

HASIL PENENTUAN SUBJEK WAWANCARA 

 

1. Pengelompokkan Level TKBKM Berdasarkan Locus of Control 

 

  Level TKBKM 

  0 1 2 3 4 

Locus of 

Control 

Internal E-22 

E-06 

E-14 

E-20 

E-12 

E-27 

E-07 

E-13 

E-17 

E-19 

E-30 

E-01 

E-05 

E-25 

E-26 

E-28 

E-29 

Eksternal E-02 E-31 
E-08 

E-21 

E-04 

E-10 

E-15 

E-16 

E-23 

E-24 

E-32 

E-03 

E-09 

E-11 

E-18 

 

 

2. Hasil Subjek Wawancara 

 

  Level TKBKM 

  0 1 2 3 4 

Locus of 

Control 

Internal E-22 E-06 E-27 E-17 E-05 

Eksternal E-02 E-31 E-21 E-16 E-09 
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Lampiran 89 

HASIL WAWANCARA KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

SUBJEK S-01 

 

P  : “Coba perhatikan soal nomor 1 ini, apakah kamu memahami maksud dari  

    pertanyaan nomor 1 ini ?” 

S-01 : “Nomor 1 ini ? Iya paham.” 

P  : “Coba jelaskan.” 

S-01 : “Yang 1.a suruh mencari, tapi dengan dua cara yang berbeda 

P  : “Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini ?” 

S-01 : “Mencari luas persegi panjang dulu, lalu habis itu nyari luas trapesium.” 

P  : “Lalu bagaimana cara menemukan luas yang diarsir ?” 

S-01 : “Dikali pak.” 

P  : “Dikali ? Luas persegi panjang dikali luas trapesium ?” 

S-01 : “Eh ditambah Pak, luas trapesium ditambah sama luas persegi panjang.” 

P  : “Untuk soal 1.b kenapa tidak dijawab ?” 

S-01 : “Bingung Pak cara menentukan segitiganya.” 

P  : “Saat kamu mengerjakan ada kesulitan tidak ?” 

S-01 : “Ada.” 

P  : “Yang mana, coba ceritakan.” 

S-01 : “Pas yang 1.b itu membuat dua daerah segitiga siku-siku, bingung suruh  

         nggambarnya.” 

P  : “Kemudian untuk yang nomor 1.a ini apakah ada kesulitan ?” 

S-01 : “Tidak begitu sulit Pak.” 

P  : “Apakah kamu yakin jawabanmu sudah benar ?” 

S-01 :  “Benar.” 

P  : “Bagaimana pandangan kamu untuk soal nomor 1 ini ?” 

S-01 : “Susah, tidak begitu rumit tetapi agak susah gitu Pak.” 

P  : “Darimana muncul ide penyelesaian soal ini ?” 

S-01 : “Dilihat dari apa itu ? Gambarnya Pak itu ada persegi panjang ditambah  

         sama trapesium.” 

P  : “Apakah menurutmu pekerjaanmu merupakan langkah yang terbaik ?” 

S-01 : “Agak kurang yakin Pak.” 
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P  : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan masalah ini ?  

         Coba dijelaskan.” 

S-01 : “Nyari apa itu ? Gimana ya njelasinnya. Yang ini Pak (menunjuk gambar dua  

    persegi yang tidak diarsir).” 

P  : “Kemudian kamu mencari apa lagi ?” 

S-01 : “Eh itu Pak, saya mencari luas persegi panjang sama segitiga siku-siku yang  

    kecil ini (menunjuk gambar segitiga siku-siku yang diarsir).” 

P  : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan caramu sendiri ?” 

S-01 : “Cara pertama dari hasil pemikiran sendiri, tapi cara kedua saya ngasal Pak.” 

P  : “Apakah kamu yakin, kamu bisa mengerjakan soal nomor 1 secara mandiri ?” 

S-01 : “Sebenarnya saya yakin Pak, tapi saya takut salah.” 

P  : “Kamu paham dengan langkah-langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-01 : “Paham Pak, paham.” 

P  : “Menurutmu ada langkah yang terlewati ? Atau masih belum rinci ?” 

S-01 : “Gimana Pak ?” 

P  : “Ada yang terlewat atau tidak, dari langkah yang sudah kamu tulis ini ?” 

S-01 : “Engga sih.” 

P  : “Coba sekarang perhatikan soal nomor 2. Apakah kamu memahami maksud  

    dari pertanyaan nomor 2 ?” 

S-01 : “Ya paham, yang 2.a mencari sisi miringnya Pak. Lalu yang 2.b itu saya  

nggak paham jadi tanya temen maksudnya gimana, katanya itu membuat    

dua desain yang berbeda dari gambar ini (menunjuk gambar pada nomor 2).” 

P  : “Yang 2.c paham maksudnya ?” 

S-01 : “Engga Pak, yang itu ngga mudeng.” 

P  : “Lalu bagaimana kamu menyelesaikan nomor 2 ini ?” 

S-01 : “Emm masih bingung Pak.” 

P  : “Oke, kamu ada kesulitan saat mengerjakan soal ini ?” 

S-01 : “Ada, yang 2.c itu paling sulit.” 

P  : “Kemudian pandangan kamu terhadap soal nomor 2 ini bagaimana ?” 

S-01 : “Sebenarnya ngga terlalu, tapi susah memahami soalnya.” 

P  : “Lalu kamu mendapatkan ide penyelesaian ini darimana ?” 

S-01 : “Muncul dari pemikiran sendiri.” 

P  : “Apakah kamu yakin cara ini sudah benar ?” 

S-01 : “Yakin.” 
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P  : “Apakah kamu memahami setiap langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-01 : “Paham.” 

P  : “Menurut kamu, langkah yang kamu kerjakan ada yang terlewati ?” 

S-01 : “Kayaknya ngga ada si Pak.” 

P  : “Lalu menurut kamu, langkah-langkah ini sudah efektif dan sistematis ?” 

S-01 : “Tidak efektif.” 

P  : “Kenapa tidak efektif ?” 

S-01 : “Ngga tau Pak.” 
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Lampiran 90 

HASIL WAWANCARA KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

SUBJEK S-02 

 

P  : “Coba baca dan perhatikan soal nomor 1, apakah kamu paham maksud dari  

    pertanyaan nomor 1 ?” 

S-02 : “Kurang paham.” 

P  : “Coba ceritakan kurang paham pada bagian mana.” 

S-02 : “Soalnya belum bisa memahami, susah Pak.” 

P  : “Langkah-langkah kamu dalam mengerjakan soal nomor 1 ini bagaimana ?” 

S-02 : “Untuk 1.a saya mencari luas persegi terus luas segitiga.” 

P  : “Lalu untuk mencari luas daerah yang diarsir bagaimana ?” 

S-02 : “Kan dicari luas persegi yaitu sisi kali sisi, terus luas segitiganya alas kali  

    tinggi bagi dua. Kalau luas perseginya itu kan 144, terus luas segitiganya  

    12.” 

P  : “Jadi luas yang diarsir berapa ?” 

S-02 : “Emm, masih bingung si Pak sebenernya.” 

P  : “Kamu memperoleh ide penyelesaian ini darimana ?” 

S-02 : “Dari gambar ini Pak, terus ada sedikit yang saya tanya teman si Pak.” 

P  : “Apakah kamu ada kesulitan saat mengerjakan soal nomor 1 ini ?” 

S-02 : “Nomor 1.b ini.” 

P  : “Kenapa dirasa sulit ?” 

S-02 : “Belum paham Pak.” 

P  : “Kemudian pandangan kamu terhadap soal nomor 1 ini bagaimana ?” 

S-02 : “Biasa si Pak, ngga susah banget juga ngga gampang banget, ya lumayan  

    lah.” 

P  : “Apakah kamu yakin jawaban yang kamu berikan sudah benar ?” 

S-02 : “Yakin, udah bener.” 

P  : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan soal ini ?” 

S-02 : “Ada Pak, nomor 1.a saya mencari luas segitiga ditambah luas persegi.” 

P  : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan cara kamu sendiri ?” 

S-02 : “Emm saya pakai cara saya sendiri.” 

P  : “Apakah kamu yakin mampu mengerjakan soal ini secara mandiri ?” 
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S-02 : “Kurang yakin Pak.” 

P  : “Setelah kamu mengerjakan soal ini, apakah kamu memahami langkah- 

         langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-02 : “Paham.” 

P  : “Menurut kamu apakah ada langkah-langkah yang terlewat ?” 

S-02 : “Sudah lengkap si Pak, sudah urut.” 

P  : “Dari pekerjaan kamu ini, apakah sudah dilakukan secara efektif dan  

    sistematis ?” 

S-02 : “Kurang efektif saya rasa.” 

P  : “Oke, sekarang coba perhatikan soal nomor 2. Apakah kamu memahami  

    maksud dari pertanyaan nomor 2 ?” 

S-02 : “Kurang paham.” 

P  : “Kurang paham bagian mana ?” 

S-02 : “Yang 2.c Pak, masih bingung suruh ngapain ?” 

P  : “Berarti yang lain paham ya ?” 

S-02 : “Paham, yang 2.a mencari IQ itu sisi miring lalu yang 2.b membuat gambar  

    seperti ini (menunjuk gambar pada soal nomor 2) tapi yang berbeda  

    desainnya.” 

P  : “Bagaimana cara kamu menyelesaikan nomor 2 ? Coba jelaskan.” 

S-02 : “Pertama saya cari panjang AQ dan AI pak, lalu pakai teorema Pythagoras.  

    Yang 2.b ini saya agak ngasal si buatnya.” 

P  : “Kamu muncul ide menggunakan teorema Pythagoras ini dapat ide  

    darimana ?” 

S-02 : “Ingetnya cuma itu Pak.” 

P  : “Apakah ada kesulitan saat mengerjakan soal nomor 2 ini ?” 

S-02 : “Ada, yang 2.a sama 2.c.” 

P  : “Apakah kamu yakin jawaban kamu sudah benar ?” 

S-02 : “Cukup yakin, walaupun yang 2.c masih bingung.” 

P  : “Pandangan kamu terhadap soal nomor 2 ini bagaimana ?” 

S-02 : “Susah dipahami Pak.” 

P  : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan soal 2.b ini ?” 

S-02 : “Ada Pak, tapi ya saya cuma ubah desainnya aja.” 

P  : “Itu idemu sendiri ?” 

S-02 : “Iya ide sendiri Pak, soalnya tinggal buat gambar aja.” 
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P  : “Berarti murni dengan cara kamu sendiri ?” 

S-02 : “Engga Pak, saya lihat gambar pada soal dulu baru bisa kepikiran buat desain  

    yang lain, tapi saya buat desainnya muncul ide sendiri.” 

P  : “Apakah kamu yakin mampu mengerjakan soal ini secara mandiri ?” 

S-02 : “Lumayan.” 

P  : “Dari langkah-langkah yang kamu kerjakan, apakah kamu memahami setiap  

    langkahnya ?” 

S-02 : “Belum terlalu, tapi kalau dibaca lagi lumayan paham.” 

P  : “Apakah langkah-langkah ini ada yang terlewati ?” 

S-02 : “Engga, kayaknya sesuai.” 

P  : “Menurut kamu, langkah-langkah pekerjaanmu apakah sudah efektif dan  

    sistematis ?” 

S-02 : “Ngga tau, soalnya ngga tau yang bener gimana.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



532 
 

 

 

Lampiran 91 

HASIL WAWANCARA KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

SUBJEK S-03 

 

P  : “Coba baca dan perhatikan soal nomor 1, apakah kamu memahami maksud  

    dari pertanyaan nomor 1 ?” 

S-03 : “Yang 1.a disuruh mencari luas daerah yang diarsir. Yang 1.b menghitung  

    panjang dari hipotenusanya.” 

P  : “Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal nomor 1 ini ?” 

S-03 : “Nomor 1.a mencari luas persegi panjangnya dulu, lalu cari luas trapesium.” 

P  : “Kemudian kedua luas bangun tersebut kamu apakan ?” 

S-03 : “Saya jumlahkan keduanya.” 

P  : “Kamu dapat ide penyelesaian ini darimana ?” 

S-03 : “Dapat ide sendiri.” 

P  : “Apakah kamu ada kesulitan saat mengerjakan soal nomor 1 ini ?” 

S-03 : “Yang 1.a pas pertamanya itu masih kesulitan, tapi saat dipahami lagi  

    lumayan bisa ngerjain.” 

P  : “Apakah kamu yakin dengan jawaban kamu ?” 

S-03 : “Kurang yakin, tapi yang 1.a yakin si Pak soalnya pakai 2 cara itu  

    jawabannya sama.” 

P  : “Bagaimana pandangan kamu terhadap soal ini ?” 

S-03 : “Rumit yang 1.b.” 

P  : “Apakah kamu yakin ini merupakan cara penyelesaian yang terbaik ?” 

S-03 : “Yakin karena rumusnya udah bener.” 

P  : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan masalah ini ?” 

S-03 : “Ada, saya mencari hipotenusanya.” 

P  : “Hipotenusa yang mana ?” 

S-03 : “Oh maksudnya teorema Pythagoras Pak, saya cari panjang sama lebarnya  

    dulu Pak.” 

P  : “Apakah kamu yakin dapat mengerjakan soal ini secara mandiri ?” 

S-03 : “Kurang yakin, tapi kalau udah belajar lagi saya yakin.” 

P  : “Apakah kamu memahami setiap langkah yang kamu kerjakan ini ?” 

S-03 : “Kalau dibaca lagi sedikit paham Pak.” 
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P  : “Menurut kamu setiap langkah ini ada yang terlewat ?” 

S-03 : “Ada” 

P  : “Yang mana ?” 

S-03 : “Kurang kesimpulan.” 

P  : “Apakah langkah-langkah ini sudah efektif dan sistematis ?” 

S-03 : “Belum, eh sudah.” 

P  : “Sekarang coba perhatikan soal nomor 2, apakah kamu memahami maksud  

    dari pertanyaan nomor 2 ?” 

S-03 : “Engga.” 

P  : “Coba diperhatikan lagi, 2.a itu apa yang ditanyakan ?” 

S-03 : “Mencari panjang dari IQ, lalu yang 2.b buat desain yang berbeda, yang 2.c  

    luas permukaan tangga.” 

P  : “Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini ?” 

S-03 : “2.a dicari sisi miringnya Pak.” 

P  : “Coba dijelaskan.” 

S-03 : “Lupa Pak caranya.” 

P  : “Apakah ada kesulitan saat mengerjakan soal nomor 2 ini ?” 

S-03 : “Yang 2.c susah, ngga paham suruh ngapain.” 

P  : “Apakah kamu yakin yang kamu kerjakan sudah benar ?” 

S-03 : “Lumayan.” 

P  : “Bagaimana pandangan kamu terhadap soal nomor 2 ini ?” 

S-03 : “Lumayan susah Pak, terutama yang 2.c.” 

P  : “Apakah kamu memiliki cara penyelesaian yang lain ?” 

S-03 : “Yang 2.b itu saya gambar desainnya saya sesuaikan sama gambar di soal,  

    hanya saja motifnya berbeda.” 

P  : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan caramu sendiri ?” 

S-03 : “Engga, saya pakai yang bapak ajarin.” 

P  : “Apakah kamu yakin mampu mengerjakan soal ini secara mandiri ?” 

S-03 : “Bisa.” 

P  : “Apakah kamu memahami setiap langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-03 : “Paham Pak, yang 2.a ini saya cari pakai teorema Pythagoras, lalu yang 2.b  

    saya gambar aja.” 

P  : “Menurut kamu apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan ada yang  

    terlewati.” 
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S-03 : “Ada yang kelewat Pak. Ini seharusnya saya jumlah dulu biar ngga langsung  

    jawaban akhirnya.” 

P  : “Oke, apakah kamu yakin langkah-langkah ini sudah efekif ?” 

S-03 : “Yakin Pak, soalnya saya inget rumus yang diajarin.” 
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Lampiran 92 

HASIL WAWANCARA KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

SUBJEK S-04 

 

P  : “Coba perhatikan nomor 1” 

S-04 : “Sudah.” 

P  : “Apakah kamu paham dengan maksud pertanyaan nomor 1 ini ?” 

S-04 : “Iya paham.” 

P  : “Coba jelaskan.” 

S-04 : “Yang 1.a hitunglah luas bangun yang diarsir, berarti ini (menunjuk daerah  

    yang diarsir).” 

P  : “Oke, lalu yang 1.b bagaimana ?” 

S-04 : “Merancang segitiga siku-siku yang luasnya sama dengan daerah yang diarsir  

    nomor 1.a.” 

P  : “Bagaimana cara yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini ?” 

S-04 : “Berarti persegi panjang ditambah segitiganya yang dikali dua.” 

P  : “Apanya yang ditambah ?” 

S-04 : “Luasnya Pak.” 

P  : “Kamu memperoleh ide tersebut darimana ?” 

S-04 : “Ngarang Pak, tapi semoga bener.” 

P  : “Saat mengerjakan soal ini, apakah mengalami kesulitan ?” 

S-04 : “Iya, yang 1.b itu awalnya bingung suruh ngapain.” 

P  : “Apakah kamu yakin jawaban yang kamu kerjakan sudah benar ?” 

S-04 : “Yakin Pak, karena saat menghitung luas dengan dua cara itu ketemunya  

    sama. Tapi yang 1.b agak ngga yakin si.” 

P  : “Bagaimana pandangan kamu terhadap soal nomor 1 ini ?” 

S-04 : “Nomor 1.a ini menurutku sudah terbiasa diajarkan, lalu yang nomor 1.b  

    agak susah.” 

P  : “Ide penyelesaianmu itu muncul darimana ?” 

S-04 : “Dari sendiri Pak.” 

P  : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan soal ini ?” 

S-04 : “Ini kan kalau dibuat garis, terbentuk trapesium sama persegi panjang terus  

    nanti luasnya dijumlahkan.” 
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P  : “Apakah kamu mengerjakan ini dengan caramu sendiri ?” 

S-04 : “Engga, pakai rumus sama cara yang udah pernah dicatet itu.” 

P  : “Apakah kamu mengembangkan jawaban ini dengan caramu sendiri ?” 

S-04 : “Engga selalu si.” 

P  : “Apakah kamu yakin mampu mengerjakan soal ini secara mandiri ?” 

S-04 : “Sebenarnya saya yakin, tapi terkadang kalau bingung saya agak kurang      

    yakin.” 

P  : “Apakah kamu paham dengan langkah-langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-04 : “Sedikit, yang kurang paham itu dari langkah ini kesini (menunjuk  

    jawaban).” 

P  : “Menurutmu apakah ada langkah yang terlewat ?” 

S-04 : “Engga si, soalnya sudah jelas ada cara satu dan cara kedua jadi sudah  

    lengkap.” 

P  : “Apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan sudah efektif dan  

    sistematis ?” 

S-04 : “Sudah si, terutama yang 1.a saya yakin banget.” 

P  : “Sekarang coba perhatikan soal nomor 2, apakah kamu memahami maksud  

    dari pertanyaan nomor 2 ?” 

S-04 : “Kalau 2.a menentukan panjang dari I ke Q, kalau 2.b membuat desain yang  

    sama tapi gambarnya berbeda, yang 2.c mencari luas permukaan lalu nyari  

    biayanya.” 

P  : “Bagaimana langkah penyelesaiannya ? Coba jelaskan.” 

S-04 : “Yang 2.a itu saya ikut-ikut pakai teorema Pythagoras saya cari dulu panjang  

       AQ sama AI lalu dihitung, yang 2.b itu kan tinggal buat desainnya aja, terus  

    2.c saya mencari luas persegi panjang satu-satu kemudian dijumlah terus  

    dikali sama harganya.” 

P  : “Apakah ada kesulitan saat mengerjakan soal ini ?” 

S-04 : “Emm engga si.” 

P  : “Apakah kamu yakin jawaban nomor 2 ini sudah benar ?” 

S-04 : “Yakin, kecuali yang 2.c karena saya belum selesai mengerjakannya.” 

P  : “Bagaimana pandangan kamu terhadap soal nomor 2 ini ?” 

S-04 : “Lumayan susah.” 

P  : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan soal 2.b ini ?” 

S-04 : “Ada, tapi ngarang si Pak yang penting desainnya berbeda kan ?” 
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P  : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan caramu sendiri ?” 

S-04 : “Iya saya mengerjakan sendiri.” 

P  : “Apakah kamu yakin bahwa dirimu mampu mengerjakan soal ini secara  

    mandiri ?” 

S-04 : “Yakin bisa.” 

P  : “Apakah kamu memahami setiap langkah yang kamu kerjakan.” 

S-04 : “Paham, yang 2.a pake teorema Pythagoras walaupun ngarang si Pak.” 

P  : “Apakah kamu yakin jawabanmu ini sudah benar ?” 

S-04 : “Kurang begitu yakin terutama yang 2.c” 

P  : “Menurutmu jawabanmu sudah efektif ?” 

S-04 : “Belum, yang ini (menunjuk salah satu jawaban) kayaknya kurang jelas 

    urutannya.” 
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Lampiran 93 

HASIL WAWANCARA KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

SUBJEK S-05 

 

P  : “Coba perhatikan soal nomor 1, apakah kamu paham dengan maksud dari  

    pertanyaan tersebut ?” 

S-05 : “Paham.” 

P  : “Coba jelaskan.” 

S-05 : “1.a mencari luas daerah yang diarsir dengan dua cara yang berbeda,  

    kemudian 1.b itu membuat segitiga siku-siku yang luasnya sama kayak  

    nomor 1.a.”  

P  : “Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal nomor 1 ini ?” 

S-05 : “Yang 1.a itu hitung dulu luas persegi panjang yang ngga diarsir, itu luasnya  

    24 cm2, terus ada dua kan jadi luasnya 48 cm2. Kemudian nyari luas segitiga  

    yang ngga diarsir itu dua-duanya luasnya itu 12 cm2. Lalu dijumlah jadi  

    luasnya 60 cm2. Terus luas persegi paling luar luasnya 144 cm2 jadi luas  

    yang diarsir itu 144 cm2 – 60 cm2 = 84 cm2.” 

P  : “Kemudian nomor 1.b itu maksudnya bagaimana ?” 

S-05 : “Agak ngga paham Pak. Kalau perintahnya itu membuat segitiga siku-siku  

    kemudian dicari luasnya yang sama kayak iki (menunjuk gambar daerah  

    yang diarsir), terus nyari hipotenusanya.” 

P  : “Apakah kamu mengalami kesulitan saat mengerjakan soal nomor 1 ?” 

S-05 : “Yang 1.a engga si, kalau 1.b masih agak bingung walaupun bisa ngerjain.” 

P  : “Apakah kamu yakin jawaban kamu sudah benar ?” 

S-05 : “Lumayan si Pak, soalnya yang 1.b ketemu luasnya beda.” 

P  : “Bagaimana pendapat kamu mengenai soal nomor 1 ini ?” 

S-05 : “Sedang si Pak, yang 1.a mudah yang 1.b lumayan susah.” 

P  : “Atas pertimbangan apa kamu muncul ide penyelesaian ini ?” 

S-05 : “Dilihat dulu bangun-bangun yang ada disitu.” 

P  : “Apakah ada cara penyelesaian lain ?” 

S-05 : “Ada, yang 1.a itu luas persegi panjang ditambah sama luas segitiga yang  

    diarsir. Nanti ketemunya juga 84 cm2.” 

P  : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan caramu sendiri.” 
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S-05 : “Yang 1.a itu inget cara yang udah pernah diajarin, terus yang 1.b itu coba- 

    coba nyari panjang alas sama tingginya biar bisa 84 cm2 tapi ngga ketemu  

    Pak.” 

P  : “Apakah kamu yakin bisa mengerjakan soal ini secara mandiri ?” 

S-05 : “Yakin Pak.” 

P  : “Paham dengan setiap langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-05 : “Paham, karena pas ngerjain lumayan bisa.” 

P  : “Menurut kamu, apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan ada yang  

    terlewati ?” 

S-05 : “Kayaknya si sudah Pak.” 

P  : “Apakah langkah-langkah ini sudah efektif dan sistematis ?” 

S-05 : “Sudah si Pak, udah ada rumus, udah jelas juga penyelesaiannya.” 

P  : “Oke sekarang perhatikan soal nomor 2. Apakah kamu memahami maksud  

    dari pertanyaan nomor 2 ?” 

S-05 : “Paham.” 

P  : “Coba jelaskan bagaimana.” 

S-05 : “Yang 2.a cari sisi miringnya, yang 2.b kurang paham si.” 

P  : “Kalau sejauh pemahamanmu bagaimana ?” 

S-05 : “Kayaknya si membuat dua desain, tapi dengan ukuran yang berbeda terus  

    jumlah tangganya juga berbeda.” 

P  : “Kalau nomor 2.c ?” 

S-05 : “Paham, mencari luas permukaan samping tangga terus mencari biaya yang  

    dibutuhkan.” 

P  : “Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini ? Coba jelaskan.” 

S-05 : “Yang 2.a itu mencari panjang AI dulu itu 320 cm lalu AQ itu 240 cm. Nanti  

    pakai teorema Pythagoras 𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 ketemunya 400 cm. Terus yang 2.b  

    itu saya buat seperti gambar di soal terus tak buat dua yang berbeda.”  

P  : “Kemudian yang 2.c bagaimana ?” 

S-05 : “Itu kan tangganya persegi panjang ya nyari luasnya satu-satu nanti dijumlah.  

    Terus dikalikan sama harganya.” 

P  : “Apakah ada kesulitan saat mengerjakan soal nomor 2 ?” 

S-05 : “Ada, yang nomor 2.b itu agak kurang paham.” 

P  : “Apakah kamu yakin jawabanmu sudah benar ?” 

S-05 : “Kalau waktunya panjang saya yakin Pak, tapi kemarin rasanya cepet banget  
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    jadi ada yang ngga yakin terutama 2.b.” 

P  : “Bagaimana pandangan kamu terhadap soal nomor 2 ?” 

S-05 : “Agak mudah sih.” 

P  : “Apakah kamu yakin langkah-langkah yang kamu kerjakan merupakan cara  

    terbaik ?” 

S-05 : “Menurutku udah si Pak.” 

P  : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan soal 2.b ini ?” 

S-05 : “Ada si, Cuma beda ukuran sama jumlah anak tangganya ?” 

P  : “Apakah kamu mengerjakan soal tersebut dengan caramu sendiri ?” 

S-05 : “Iya Pak, saya membuat desainnya murni hasil pemikiran sendiri.” 

P  : “Apakah kamu yakin dapat mengerjakan soal ini secara mandiri ?” 

S-05 : “Yakin bisa.” 

P  : “Apakah kamu memahami setiap langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-05 : “Paham, soalnya nulisnya udah rapi dan jelas Pak.” 

P  : “Menurut kamu apakah langkah-langkah ini sudah rinci ?” 

S-05 : “Sudah si menurut saya, udah sesuai sama caranya.” 

P  : “Apakah langkah-langkah ini sudah efektif dan sistematis ?” 

S-05 : “Sudah si kayaknya.” 
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Lampiran 94 

HASIL WAWANCARA KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

SUBJEK S-06 

 

P  : “Coba perhatikan soal nomor 1, apakah kamu paham maksud dari  

    pertanyaannya ?” 

S-06 : “Paham Pak.” 

P  : “Coba jelaskan.” 

S-06 : “Yang 1.a nyari luas yang diarsir, terus yang 1.b ngga paham Pak.” 

P  : “Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal nomor 1 ini ?” 

S-06 : “Yang 1.a ini cari luasnya persegi panjang sama segitiga siku-siku, terus  

    udah tinggal ditambahkan. Kalau yang 1.b bener-bener ngga tau caranya  

    Pak.” 

P  : “Apakah kamu ada kesulitan saat mengerjakan soal ini ?” 

S-06 : “Yang 1.b sulit Pak, saya masih bingung itu pake tripel Pythagoras atau apa.” 

P  : “Apakah kamu ragu-ragu saat mengerjakan soal ini ?” 

S-06 : “Yang 1.a engga, tapi yang 1.b itu ragu-ragu cara ngerjainnya.” 

P  : “Bagaimana pandangan kamu dengan soal nomor 1 ini ?” 

S-06 : “Lumayan sulit dipahami, ada yang paham ada yang engga. Jadi belum puas  

    dengan jawaban sendiri.” 

P  : “Setelah selesai mengerjakan, apakah kamu lebih percaya ide-ide temanmu  

    yang lebih meyakinkan jawabannya ?” 

S-06 : “Iya sedikit si Pak, apalagi kalau jawabanku kayaknya salah.” 

P  : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan masalah ini ?” 

S-06 : “Nyari luas persegi, eh trapesium Pak. Sama nyari luas persegi panjang.” 

P  : “Apakah kamu mengerjakan ini dengan caramu sendiri ?” 

S-06 : “Engga si Pak, pake rumus-rumus sama cara yang udah diajarin.” 

P  : “Apakah kamu pasrah dengan hasil pekerjaanmu ?” 

S-06 : “Ya kurang puas si Pak, jadi pasrah juga si kalau dipikir-pikir.” 

P  : “Apakah kamu paham dengan setiap langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-06 : “Yang 1.b ini ngga paham Pak, soalnya emang bingung.” 

P  : “Menurutmu langkah-langkah pekerjaan  ini ada yang terlewati ?” 

S-06 : “Sudah si Pak, kayaknya udah bener.” 
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P  : “Ketika langkah-langkah yang kamu kerjakan masih kurang benar, apakah  

    menurutmu tidak apa-apa ?” 

S-06 : “Tidak apa-apa Pak, pasrah aja semoga benar.” 

P  : “Sekarang perhatikan soal nomor 2, apakah kamu memahami maksud dari  

    pertanyaan nomor 2 ?” 

S-06 : “Yang 2.a ini mencari panjang IQ, itu alasnya 40 terus tingginya 30 jadi pake  

    tripel Pythagoras panjangnya 50.” 

P  : “Kalau yang 2.b maksudnya bagaimana ?” 

S-06 : “Ngga paham Pak, yang 2.c juga ngga paham soalnya kalau kaitannya sama  

    uang tambah bingung Pak.” 

P  : “Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal tersebut ?” 

S-06 : “Yang 2.b itu saya cuma gambar aja si Pak daripada ngga diisi.” 

P  : “Apakah kamu ada kesulitan dalam mengerjakan soal ini ?” 

S-06 : “Ada, yang 2.c itu si Pak bingung nyari biaya yang dibutuhkan.” 

P  : “Bagaimana pandangan kamu terhadap soal nomor 2 ini ?” 

S-06 : “Lumayan sulit Pak, terutama yang 2.c itu bingung caranya.” 

P  : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan soal 2.b itu ? Itu kan  

    baru 1 cara, coba bisa buatkan desain yang kedua ?” 

S-06 : “Emm, ngga bisa si Pak.” 

P  : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan caramu sendiri ?” 

S-06 : “Iya Pak, pakai cara sendiri.” 

P  : “Apakah kamu pasrah dengan hasil pekerjaanmu ?” 

S-06 : “Pasrah si Pak.” 

P  : “Apakah kamu paham dengan setiap langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-06 : “Yang 2.a sedikit paham, tapi sisanya bingung si Pak.” 

P  : “Menurut kamu, apakah langkah-langkah pekerjaanmu sudah rinci ?” 

S-06 : “Sudah si bener Pak.” 

P  : “Ketika langkah-langkah yang kamu kerjakan masih kurang benar, apakah  

    tidak apa-apa ?” 

S-06 : “Ya ngga apa-apa si Pak, semoga ada benar.” 
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Lampiran 95 

HASIL WAWANCARA KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

SUBJEK S-07 

 

P  : “Perhatikan soal nomor 1, apakah kamu memahami maksud dari soal nomor  

    1 ini ?” 

S-07 : “Paham Pak.” 

P  : “Coba jelaskan.” 

S-07 : “Yang 1.a itu mencari luas daerah yang diarsir, kalau yang 1.b itu membuat  

    segitiga siku-siku.” 

P  : “Bagaimana langkah-langkah yang kamu lakukan dalam menyelesaikan soal  

    ini ?” 

S-07 : “Yang 1.a saya mengamati bangun-bangun pada gambar tersebut, itu cara  

      yang pertama saya mencari luas persegi panjang sama luas trapesium.” 

P  : “Untuk soal 1.b bagaimana langkah yang kamu lakukan.” 

S-07 : “Soal 1.b saya sedikit kebingungan Pak saat mengerjakan soal itu.” 

P  : “Bagaimana kamu mendapatkan ide untuk menyelesaikan soal ini ?” 

S-07 : “Dari bangun yang ada pada gambar Pak, disitu ada gabungan bangun- 

    bangun datar.” 

P  : “Apakah kamu mengalami kesulitan saat mengerjakan soal ini ?” 

S-07 : “Lumayan sulit.” 

P  : “Kesulitanmu untuk yang bagian apa ?” 

S-07 : “Yang 1.b soalnya saya cuma bisa mengerjakan satu segitiga saja.” 

P  : “Kamu peroleh panjang alas dan tinggi segitiga tersebut darimana ?” 

S-07 : “Ngarang Pak, kebetulan luasnya pas dengan yang diarsir.” 

P  : “Apakah kamu ragu-ragu dalam menjawab soal nomor 1 ini ?” 

S-07 : “Iya Pak, saya ragu-ragu jawabannya bener atau tidak.” 

P  : “Bagaimana pandangan kamu terhadap soal nomor 1 ?” 

S-07 : “Soalnya lumayan susah.” 

P  : “Atas pertimbangan apakah segingga muncul ide untuk menyelesaikan soal  

         ini ?” 

S-07 : “Cara yang pertama dengan luas trapesium sama luas segitiga lebih mudah,  

    jadi saya kepikiran menggunakan cara itu.” 
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P  : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan soal 1.a ini ?” 

S-07 : “Ini luas persegi panjang sama dua luas segitiga siku-siku.” 

P  : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan cara kamu sendiri ?” 

S-07 : “Iya saya mengerjakan sendiri, tapi cara-caranya pake rumus Pythagoras.” 

P  : “Apakah kamu pasrah terhadap keberuntungan dari jawabanmu ini ?” 

S-07 : “Iya Pak, saya berharap semoga jawabannya benar. Soalnya saya kurang  

    yakin jawabannya benar.” 

P  : “Apakah kamu memahami setiap langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-07 : “Paham.” 

P  : “Menurut kamu, apakah langkah-langkah itu ada yang terlewati ?” 

S-07 : “Kurang yakin si, kayaknya ngga ada.” 

P  : “Ketika langkah-langkah yang kamu kerjakan masih kurang benar, apakah  

    menurutmu itu tidak apa-apa ?” 

S-07 : “Tidak apa-apa, yang penting saya sudah berusaha dan berharap jawaban  

      saya benar.” 

P  : “Sekarang perhatikan soal nomor 2, apakah kamu memahami maksud dari  

    pertanyaan nomor 2 ?” 

S-07 : “Iya.” 

P  : “Coba jelaskan.” 

S-07 : “Yang 2.a mencari panjang IQ, yang 2.b membuat desain tangga, yang 2.c  

    menghitung luas tangga.” 

P  : “Bagaimana langkah-langkah yang kamu lakukan dalam menyelesaikan soal  

    ini ?” 

S-07 : “Yang 2.a pake teorema Pythagoras tapi kurang yakin ngitungnya, yang 2.b  

    itu saya gambar ngikutin di soal, terus yang 2.c ngitung luas persegi panjang  

    terus dikalikan harganya sesuai yang diketahui.” 

P  : “Bagaimana kamu memperoleh ide dalam menyelesaikan soal ini ?” 

S-07 : “Soal 2.b itu dari pemikiran sendiri, saya buat yang kira-kira lebih mudah.” 

P  : “Apakah ada kesulitan saat mengerjakan soal nomor 2 ?” 

S-07 : “Awalnya ada yang 2.b belum maksud, tapi yang lain lumayan paham.” 

P  : “Ketika sudah selesai mengerjakan, kamu lebih yakin jawaban temanmu atau  

    jawabanmu sendiri ?” 

S-07 : “Jawaban teman si, terutama yang pintar-pintar. Tapi untuk soal yang saya  

    anggap mudah, saya lebih yakin jawaban sendiri.” 
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P  : “Apakah kamu mengembangkan prosedur ini atau dari rumus yang sudah  

    ada ?” 

S-07 : “Pakai rumus Pythagoras Pak.” 

P  : “Menurut kamu, apakah kamu pasrah terhadap keberuntungan setelah  

    mengerjakan soal ini ?” 

S-07 : “Sedikit yakin, kalau untuk soal yang susah saya pasrah si.” 

P  : “Apakah kamu memahami setiap langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-07 : “Lumayan paham si kalau dibaca lagi.” 

P  : “Menurut kamu, apakah langkah pekerjaanmu sudah rinci ?” 

S-07 : “Engga tau, kayaknya belum.” 

P  : “Ketika langkah-langkah kamu kurang benar, apakah menurutmu tidak apa- 

    apa ?” 

S-07 : “Ya kalau sudah selesai, harus gimana lagi Pak.” 
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Lampiran 96 

HASIL WAWANCARA KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

SUBJEK S-08 

 

P  : “Perhatikan soal nomor 1, apakah kamu memahami maksud pertanyaan  

    nomor 1 ?” 

S-08 : “Paham.” 

P  : “Coba jelaskan.” 

S-08 : “Ini kan 1.a suruh pakai dua cara yang berbeda, lalu yang 1.b ngga paham  

    si.” 

P  : “Kalau dari perintah soalnya, 1.b itu diminta mencari apa ?” 

S-08 : “Disuruh nyari bidang miringnya.” 

P  : “Bagaimana langkah yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal ini ?  

    Coba jelaskan.” 

S-08 : “Ini kan aku pakai yang cara trapesium luasnya jumlah sisi sejajar kali tinggi  

    bagi dua, terus ini panjangnya 6 terus ini dibagi 2 dan dikali 4, 4 diperoleh  

    dari 8 dibagi 2. Jadi diperoleh luasnya 36. Luas persegi panjang itu lebarnya  

    8, eh panjangnya 8. Lebarnya 3.” 

P  : “Kamu dapat ide tersebut darimana ?” 

S-08 : “Jujur saya tanya temen Pak.” 

P  : “Apakah ada kesulitan saat kamu mengerjakan soal nomor 1 ini ?” 

S-08 : “Ada, 1.b yang susah.” 

P  : “Susahnya pada bagian mana ?” 

S-08 : “Ngga mudeng caranya, menentukan alas sama tingginya ngga tau.” 

P  : “Apakah kamu ragu-ragu dengan jawaban yang sudah kamu kerjakan ?” 

S-08 : “Ragu sebenernya, tapi yasudah ngga apa-apa.” 

P  : “Kenapa bisa ragu-ragu ?” 

S-08 : “Takut salah Pak, bingung.” 

P  : “Pandangan kamu terhadap soal ini bagaimana ?” 

S-08 : “Nomor 1.a gampang, tapi yang 1.b agak sedikit sulit.” 

P  : “Setelah mengerjakan soal, kamu lebih percaya jawaban teman atau jawaban  

    kamu sendiri.” 

S-08 : “Temen.” 
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P  : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan soal 1.a ?” 

S-08 : “Ada, cara kedua mencari luas persegi, luas dua segitiga, sama luas dua  

    persegi panjang.” 

P  : “Coba jelaskan.” 

S-08 : “Menghitung luas persegi yang ini (menunjuk gambar), sama persegi  

    panjang yang ini (menunjuk gambar), terus dikurangi.” 

P  : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan caramu sendiri ?” 

S-08 : “Pakai rumus yang udah diajarin.” 

P  : “Saat mengerjakan soal ini, apakah kamu pasrah ?” 

S-08 : “Pasrah.” 

P  : “Apakah kamu paham dengan setiap langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-08 : “Paham-paham aja kalau dibaca lagi.” 

P  : “Menurut kamu, apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan ada yang  

    terlewati ?” 

S-08 : “Ngga tau.” 

P  : “Ketika langkah-langkah yang kamu kerjakan masih kurang benar, apakah  

    menurutmu tidak apa-apa ?” 

S-08 : “Kalau bisa remidi ya remidi aja, ngga apa-apa. Tapi kalau ngga ada remidi  

    yaudah pasrah lah.” 

P  : “Sekarang perhatikan soal nomor 2, apakah kamu memahami maksud dari  

    pertanyaan nomor 2 ?” 

S-08 : “Engga.” 

P  : “Kurang paham pada bagian mana ?” 

S-08 : “Semuanya, tapi yang 2.a masih paham sedikit dari yang diketahui. Terus  

    yang 2.b cuma tak gambar pake dua desain yang berbeda.” 

P  : “Apakah ada kesulitan saat mengerjakan soal nomor 2 ?” 

S-08 : “Yang 2.b cukup sulit, tapi bisa gambar walaupun ngarang. Yang 2.c sama  

    sekali ngga bisa.” 

P  : “Apakah kamu ragu-ragu saat mengerjakan soal tersebut ?” 

S-08 : “Yang 2.b engga, tapi yang lain ragu-ragu.” 

P  : “Nomor 2.a dan 2.c yakin ?” 

S-08 : “2.c ngga sempet ngerjain Pak, tapi yang 2.a itu ragu-ragu saat mencari  

    akarnya.”  

P  : “Bagaimana pandangan kamu terhadap soal nomor 2 ?” 
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S-08 : “Soal 2.a sama 2.b masih mending ya, yang 2.c itu ngga paham sama sekali.” 

P  : “Ketika kamu selesai mengerjakan soal ini, kamu lebih percaya ide kamu  

    sendiri atau ide teman kamu ?” 

S-08 : “Yang 2.b lebih percaya ideku, yang lain bingung.” 

P  : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan caramu sendiri ?” 

S-08 : “Iya, yang 2.b pakai cara sendiri.” 

P  : “Apakah kamu pasrah dalam mengerjakan soal nomor 2 ini ?” 

S-08 : “Engga pasrah, tapi agak kurang yakin aja bener salahnya.” 

P  : “Apakah kamu memahami setiap langkah pekerjaan kamu ?” 

S-08 : “Paham.” 

P  : “Menurut kamu, apakah langkah yang kamu kerjakan ada yang terlewati ?” 

S-08 : “Mungkin ada yang kurang.” 

P  : “Kurang pada bagian apa ?” 

S-08 : “Kesimpulan kayaknya Pak.” 

P  : “Ketika langkah-langkah yang kamu kerjakan masih kurang benar, apakah  

    menurutmu tidak apa-apa ?” 

S-08 : “Ya tidak apa-apa si Pak.” 
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Lampiran 97 

HASIL WAWANCARA KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

SUBJEK S-09 

 

P  : “Coba perhatikan soal nomor 1, apakah kamu paham maksud dari pertanyaan  

    nomor 1 ?” 

S-09 : “Paham.” 

P  : “Coba jelaskan.” 

S-09 : “Yang 1.a mencari luas daerah yang diarsir pakai dua cara yang berbeda.” 

P  : “Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal ini ?” 

S-09 : “Nyari persegi panjangnya dulu terus dua segitiganya dicari terus dijumlah.” 

P  : “Selanjutnya soal 1.b bagaimana cara penyelesaiannya ?” 

S-09 : “Membuat segitiga siku-siku, angkanya saya ngasal. Pas dihitung ketemunya  

    sama si kayak yang diasir.” 

P  : “Bagaimana kamu mendapatkan ide dalam menyelesaikan soal ini ?” 

S-09 : “Saya bayangin si, disitu ada bangun apa saja.” 

P  : “Apakah tedapat kesulitan saat mengerjakan soal nomor 1 ?” 

S-09 : “Engga, yang 1.b doang si yang sedikit bingung.” 

P  : “Apakah kamu masih ragu-ragu dalam mengerjakan soal tersebut ?” 

S-09 : “Iya.” 

P  : “Kenapa ragu-ragu ?” 

S-09 : “Ngga tau, ragu-ragu aja ngga yakin.” 

P  : “Bagaimana pandangan kamu terhadap soal ini ?” 

S-09 : “Kalau yang 1.a itu lumayan mudah jadi langsung terbayang cara-caranya,  

    tapi yang 1.b agak muter-muter dulu pikirannya.” 

P  : “Setelah mengerjakan soal ini, kamu lebih percaya ide temanmu atau ide  

    kamu sendiri ?” 

S-09 : “Ide sendiri, kalau nomor 1 ini saya yakin bisa ngerjain si. Tapi kalau susah  

    ya mungkin lebih percaya temen si.” 

P  : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan masalah ini ?” 

S-09 : “1.a dibuat garis putus-putus dulu terus diperoleh persegi panjang sama  

    trapesium.” 

P  : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan cara kamu sendiri ?” 
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S-09 : “Iya Pak, ya caranya saya ngerjain sendiri tapi kan rumusnya ngga mungkin  

    buat sendiri.” 

P  : “Menurut kamu, apakah ketika mengerjakan soal ini kamu pasrah terhadap  

    keberuntungan ?” 

S-09 : “Iya pasrah.” 

P  : “Apakah kamu memahami setiap langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-09 : “Iya paham.” 

P  : “Menutur kamu, apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan ada yang  

    terlewat ?” 

S-09 : “Kayaknya urut dan lengkap Pak, kayaknya si.” 

P  : “Ketika langkah-langkah yang kamu kerjakan masih kurang benar, apakah  

    menurutmu tidak apa-apa ?” 

S-09 : “Yaudah pasrah ngga apa-apa, yang penting udah ngerjain.” 

P  : “Sekarang perhatikan soal nomor 2, apakah kamu memahami maksud  

    pertanyaan nomor 2 ?” 

S-09 : “Paham.” 

P  : “Coba dijelaskan.” 

S-09 : “Yang 2.a nyari sisi miringnya, yang 2.b buat dua desain yang berbeda, terus  

    2.c ngitung biaya yang dibutuhkan.” 

P  : “Bagaimana cara yang kamu lakukan dalam menyelesaikan soal ini ?” 

S-09 : “2.a ini tiap anak tangga lebarnya ditambah semua kan lebarnya 40  

         ditambah-tambah jadinya 320. Terus tingginya 30 ditambah jadi 240. Nyari  

    sisi miringnya pakai teorema Pythagoras terus ketemu 400.” 

P  : “Kemudian yang 2.b bagaimana ?” 

S-09 : “Yang 2.b itu nggambarnya ngarang si, yang penting dibuat berbeda kan  

    Pak ?” 

P  : “Iya, yang 2.c bagaimana ?” 

S-09 : “Itu dari soal 2.b kan udah dapet gambarnya, ya tinggal dihitung luas persegi  

    satu-satu nanti dapet luasnya dikali sama harga cat.” 

P  : “Apakah kamu mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal ini ?” 

S-09 : “Bingung ngitungnya Pak.” 

P  : “Apakah kamu ragu-ragu dalam mengerjakan soal nomor 2 ini ?” 

S-09 : “Iya.” 

P  : “Bagaimana pandangan kamu terhadap soal nomor 2 ini ?” 



551 
 

 

 

S-09 : “Soalnya sulit dipahami, memahaminya harus lama biar lebih paham.” 

P  : “Atas pertimbangan apakah sehingga muncul ide untuk menyelesaikan soal  

    ini ?” 

S-09 : “Saya kan ini buatnya selang-seling itu liat contoh yang di soal, kepikirannya  

    cuma itu.” 

P  : “Setelah selesai mengerjakan, apakah kamu lebih percaya ide temanmu  

    daripada ide kamu sendiri ?” 

S-09 : “Jawabanku, walaupun salah ya ngga apa-apa.” 

P  : “Soal nomor 2.b ini apakah kamu memiliki cara penyelesaian lain ?” 

S-09 : “Ada, ini buat dua gambar aku buat tangganya dulu terus tak buat desainnya  

    yang beda.” 

P  : “Ketika selesai mengerjakan soal ini, apakah kamu pasrah terhadap  

    jawabanmu ?” 

S-09 : “Iya.” 

P  : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan cara kamu sendiri ?” 

S-09 : “Iya yang 2.a, tapi yang 2.b sama 2.c ngikut gambar yang ada di soal.” 

P  : “Apakah kamu memahami setiap langkah yang kamu kerjakan ?” 

S-09 : “Yang 2.a sama 2.b paham, yang 2.c agak bingung.” 

P  : “Apakah menurutmu langkah-langkah pekerjaan ini ada yang terlewat ?” 

S-09 : “Ada, yang ini (menunjuk salah satu jawaban) belum ada rumusnya,  

    mungkin harus ditambah biar lengkap.” 

P  : “Dalam menyelesaikan soal ini, ketika langah-langkah yang kamu kerjakan  

    masih kurang benar, apakah menurutmu tidak apa-apa ?” 

S-09 : “Iya ngga apa-apa, yang penting udah ngerjain.” 
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Lampiran 98 

HASIL WAWANCARA KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

SUBJEK S-10 

 

P  : “Coba perhatikan soal nomor 1, apakah kamu memahami maksud pertanyaan  

    nomor 1 ?” 

S-10 : “Paham.” 

P  : “Coba jelaskan.” 

S-10 : “Kan yang 1.a itu suruh menghitung luas daerah yang diarsir menggunakan  

      dua cara yang berbeda. Cara yang pertama aku pakai luas persegi habis itu  

    dikurangi luas segitiga siku-siku ini (menunjuk segitiga siku-siku yang tidak  

    diarsir) terus dikali 2. Habis itu menghitung luas persegi panjang dikali dua.  

    Lalu luas persegi dikurang luas segitiga siku-siku dikurangi luas persegi    

    panjang.” 

P  : “Lalu soal 1.b paham dengan maksudnya ?” 

S-10 : “Yang 1.b itu buat segitiga siku-siku.” 

P  : “Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal 1.b ini ?” 

S-10 : “Saya coba-coba buat alas sama tingginya, terus dihitung luasnya biar nanti  

      ketemu 84 cm2.” 

P  : “Bagaimana kamu memperoleh ide penyelesaian soal ini ?”  

S-10 : “Ya ideku sendiri.” 

P  : “Ketika menyelesaikan masalah ini, apakah kamu mengalami kesulitan ?” 

S-10 : “Iya yang 1.b. Sulit pas nyari alas sama tingginya itu agak lama nyari yang  

    sesuai.” 

P  : “Apakah kamu ragu-ragu dalam mengerjakan soal ini ?” 

S-10 : “Sedikit ragu-ragu, takut jawabannya ada yang salah ngitung.” 

P  : “Bagaimana pandangan kamu terhadap soal nomor 1 ?” 

S-10 : “Soalnya dibilang susah engga, dibilang mudah engga. Sedang si soalnya  

    lumayan bisa ngerjain.” 

P  : “Apakah kamu lebih percaya bahwa ide-ide temanmu lebih meyakinkan  

         daripada ide-ide dirimu sendiri ?” 

S-10 : “Lebih percaya ide sendiri, ya kalaupun salah pasrah aja.” 

P  : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan masalah ini ? Coba  
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    jelaskan. ” 

S-10 : “Cara yang kedua itu aku hitung luas persegi panjang yang diarsir sama luas  

    segitiga yang diarsir.” 

P  : “Apakah kamu mengerjakan ini dengan cara kamu sendiri ?” 

S-10 : “Yang 1.a tinggal pake rumus si, tapi bangun-bangunnya pake ide sendiri.  

    Terus yang 1.b itu pake cara sendiri.” 

P  : “Apakah cara, konsep, atau prosedur yang digunakan merupakan cara yang  

    kamu kembangkan sendiri ?” 

S-10 : “Yang 1.a itu kan aku pakai bangun-bangun itu, terus tak kembangin  

    langkahnya harus menghitung luas persegi dulu baru dikurangin luas  

    bangun yang lain.” 

P  : “Menurut kamu, apakah ketika mengerjakan soal ini kamu pasrah terhadap  

    keberuntungan ?” 

S-10 : “Ngga terlalu, yakin aja jawabannya benar.” 

P  : “Apakah kamu memahami setiap langkah yang kamu kerjakan ini ?” 

S-10 : “Iya paham.” 

P  : “Menurut kamu, apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan ada yang  

    terlewati ?” 

S-10 : “Udah lengkap si kayaknya.” 

P  : “Dalam menyelesaikan soal ini, ketika langkah-langkah yang kamu kerjakan  

    masih kurang benar, apakah menurutmu tidak apa-apa ?” 

S-10 : “Ngga apa-apa, tapi sebelumnya udah diteliti lagi kayaknya udah benar.” 

P  : “Sekarang perhatikan soal nomor 2, apakah kamu memahami maksud  

    pertanyaan nomor 2 ?” 

S-10 : “Lumayan.” 

P  : “Coba jelaskan.” 

S-10 : “Yang 2.a kan suruh nyari panjang yang ini (menunjuk panjang AQ) sama  

    yang ini (menunjuk panjang AI), terus kan lebar setiap anak tangganya kan  

    40 jadi itu ditambah. Dari situ tingginya kan 30, terus panjang alas sama  

    tingginya pakai teorema Pythagoras, dikuadratin nanti ketemu jawabannya.” 

P  : “Kemudian, untuk soal 2.b bagaimana cara kamu menyelesaikannya ?” 

S-10 : “Itu kan tinggal digambar aja Pak.” 

P  : “Bagaimana kamu memperoleh ide penyelesaian soal ini ?” 

S-10 : “Muncul dari diri sendiri Pak.” 
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P  : “Ketika menyelesaikan masalah ini, apakah kamu mengalami kesulitan ?” 

S-10 : “Ada, yang 2.c. Bukan sulit si, yang itu ngitungnya ngga cukup waktunya.” 

P  : “Apakah kamu lebih percaya bahwa ide-ide temanmu lebih meyakinkan  

    daripada ide-ide dirimu sendiri ?” 

S-10 : “Percaya ini (menunjuk jawaban sendiri), soalnya agak yakin si kalau benar.” 

P  : “Apakah kamu memiliki cara lain dalam menyelesaikan masalah 2.b ini ?  

    Coba jelaskan.” 

S-10 : “Yang ini (2.b cara kedua) saya ngarang Pak.” 

P  : “Apakah kamu mengerjakan soal ini dengan cara kamu sendiri ?” 

S-10 : “Engga semua, yang cara sendiri itu yang 2.a sama 2.b, soalnya 2.c ngga  

    selesai.” 

P  : “Menurut kamu, apakah ketika mengerjakan soal ini kamu pasrah terhadap  

    keberuntungan ?” 

S-10 : “Iya pasrah Pak, takut salah si sebenernya.” 

P  : “Apakah kamu memahami setiap langkah yang kamu kerjakan ini ?” 

S-10 : “Paham.” 

P  : “Menurut kamu, apakah langkah-langkah yang kamu kerjakan ada yang  

    terlewati ?” 

S-10 : “Ada, yang 2.c itu harusnya lebih lengkap soalnya masih kurang.” 

P  : “Dalam menyelesaikan soal ini, ketika langkah-langkah yang kamu kerjakan  

    masih kurang benar, apakah menurutmu tidak apa-apa ?” 

S-10 : “Ya ngga apa-apa.” 
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Lampiran 99 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

KELAS KONTROL 

1. Pertemuan 1 
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2. Pertemuan 2 
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3. Pertemuan 3 
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4. Pertemuan 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



566 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



567 
 

 

 

Lampiran 100 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

KELAS EKSPERIMEN 

1. Pertemuan 1 
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2. Pertemuan 2 
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3. Pertemuan 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



574 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



575 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



576 
 

 

 

4. Pertemuan 4 
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Lampiran 101 

LEMBAR VALIDASI SILABUS 

1. Validator 1 : Dr. Nuriana Rachmani Dewi (Nino Adhi), M.Pd. 
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2. Validator 2 : Dr. Mohammad Asikin, M.Pd. 
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3. Validator 3 : Al Makruf, S.Pd. 
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Lampiran 102 

LEMBAR VALIDASI RPP 

1. Validator 1 : Dr. Nuriana Rachmani Dewi (Nino Adhi), M.Pd. 
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2. Validator 2 : Dr. Mohammad Asikin, M.Pd. 
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3. Validator 3 : Al Makruf, S.Pd. 
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Lampiran 103 

LEMBAR VALIDASI PEDOMAN WAWANCARA 

1. Validator 1 : Dr. Nuriana Rachmani Dewi (Nino Adhi), M.Pd. 
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2. Validator 2 : Dr. Mohammad Asikin, M.Pd. 
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3. Validator 3 : Al Makruf, S.Pd. 
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Lampiran 104 

LEMBAR VALIDASI ANGKET LOCUS OF CONTROL 

1. Validator 1 : Shinta Desy Christanti, S.Psi. 
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2. Validator 2 : Niken Kurniawan Putriyana, S.Psi. 
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3. Validator 3 : Dita Triani, S.Psi. 
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Lampiran 105 

SURAT KETETAPAN DOSEN PEMBIMBING 
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Lampiran 106 

SURAT IZIN OBSERVASI PENELITIAN 
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Lampiran 107 

SURAT IZIN PENELITIAN 

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
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Lampiran 108 

SURAT IZIN PENELITIAN 

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG 
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Lampiran 109 

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

KEPALA SMP NEGERI 18 SEMARANG 
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Lampiran 110 

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

          Pembelajaran Kelas Ekperimen         Pembelajaran Kelas Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis      Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 
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Pengisian Angket Skala Locus of Control 

Kelas Eksperimen 

 


