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ABSTRAK 
 

Shokheh, Ahmad. 2009. Uji Kesamaan Hasil Belajar Matematika pada Siswa  
SMP Kelas VII dalam Pembelajaran Menggunakan Model Creative Problem 
Solving dan Problem Posing. Skripsi, Jurusan Matematika FMIPA Unnes.        
Dr. Iwan Junaedi dan Ardhi Prabowo, M.Pd. 
 

Pembelajaran matematika harus didesain agar dapat memberikan 
kesempatan kepada para siswa untuk menumbuhkembangkan kemampuan 
berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran matematika yang terpusat pada guru, bersifat 
mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang dapat diamati dan diukur tidak 
lagi dapat dipertahankan. Paradigma pembelajaran matematika siswa dituntut 
untuk lebih aktif, kreatif dan mampu memecahkan masalah dengan baik. Proses 
pembelajaran tersebut akan tercipta bila guru dapat menerapkan suatu model 
pembelajaran yang sesuai. Model pembelajaran creative problem solving maupun 
problem posing  merupakan diantara model pembelajaran yang menuntut 
keaktifan siswa dalam proses pembelajaran matematika. Permasalahan yang dikaji 
dalam penelitian ini adalah apakah hasil belajar matematika siswa kelas VII 
Semester 2 SMP Negeri 37 Semarang yang memperoleh  pembelajaran model 
Creative Problem Solving lebih baik dari siswa yang memperoleh pembelajaran 
model Problem Posing? Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP 
Negeri 37 Semarang. Penelitian ini merupakan suatu penelitian eksperimen, 
sehingga terdapat sampel eksperimen dan sampel kontrol. Hasil yang diperoleh 
adalah bahwa rata-rata nilai matematika setelah perlakuan yaitu, siswa diberi 
model pembelajaran creative problem solving sebagai kelas eksperimen rata-
ratanya 79,975 sedangkan siswa yang diberi model pembelajaran problem posing 
sebagai kelas kontrol rata-ratanya 75,875. Berdasarkan uji kesamaan satu pihak, 
pihak kanan dengan menggunakan uji t, diperoleh t = 2,282 dengan  = 1,67. 
Karena t >  maka H

tabelt
tabelt 0 ditolak. Artinya rata-rata hasil belajar matematika siswa 

kelas eksperimen lebih baik dari kelas kontrol. Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan dapat ditarik simpulan bahwa  hasil belajar matematika siswa kelas 
VII Semester 2 SMP Negeri 37 Semarang yang memperoleh  pembelajaran model 
Creative Problem Solving lebih baik dari hasil belajar matematika siswa yang 
memperoleh pembelajaran model Problem Posing. Saran penulis hendaknya guru 
dapat memberikan model pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan siswa, 
daya berpikir siswa, dan meningkatkan sikap kritis siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pemerintah menempatkan pendidikan pada posisi yang penting, hal 

tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas 

menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak mendapatkan pendidikan. 

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah telah melakukan 

beberapa perubahan, baik dari segi  kurikulumnya maupun kualitas guru. Hal ini 

dapat dilihat dari dikeluarkanya kurikulum baru pada tahun 2006 yakni 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai pengganti Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK) yang belum sempat dilaksanakan sepenuhnya. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa masalah terbesar yang dihadapi oleh dunia 

pendidikan di Indonesia pada saat ini adalah adanya krisis paradigma berupa 

kesenjangan dan ketidaksesuaian antara tujuan yang ingin dicapai dengan 

paradigma yang digunakan. Hal ini tidak hanya terjadi pada mata pelajaran 

tertentu tapi hampir seluruhnya termasuk matematika. 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan 

memajukan daya pikir manusia. Peran matematika dalam kemajuan IPTEK begitu 

besar. Matematika sangat diperlukan sebagai bahasa pengantar teknologi karena 

matematika ini terkait dengan cabang ilmu lain seperti fisika, kimia, astronomi, 

ekonomi dan sosial.  

1 
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Khususnya pendidikan matematika atau matematika sekolah terus-

menerus dikembangkan guna meningkatkan potensi dari siswa dalam menghadapi 

persaingan pada era globalisasi seperti sekarang ini. Junaedi (2004:1) mengatakan 

bahwa pelajaran matematika, perubahan tidak hanya dipengaruhi oleh 

perkembangan dari teori belajar, teknologi, dan perubahan sosial masyarakat saja, 

tetapi juga disebabkan faktor-faktor seperti: kebutuhan dan penggunaan 

matematika perkembangan, dan persaingan global. 

Matematika sekolah adalah matematika yang diajarkan di sekolah, yaitu 

matematika yang diajarkan di Pendidikan Dasar (SD dan SLTP) dan Pendidikan 

Menengah (SLTA dan SMK) (Suherman, 2003:55). Mata pelajaran matematika 

mempunyai fungsi yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembelajaran 

sekolah. Fungsi mata pelajaran matematika adalah sebagai alat, pola pikir, dan 

ilmu atau pengetahuan (Suherman, 2003:55).  

Salah satu fungsi matematika adalah sebagai alat. Suherman (2003:56) 

menjelaskan fungsi matematika sebagai alat yaitu siswa diberi pengalaman 

menggunakan matematika sebagai alat untuk memahami atau menyampaikan 

suatu informasi, misalnya melalui persamaan-persamaan, atau tabel-tabel dalam 

model matematika yang merupakan penyederhanaan dari soal cerita atau soal-soal 

uraian matematika lainnya. Bila seorang siswa dapat melakukan perhitungan, 

tetapi tidak tahu alasannya, maka tentu ada yang salah dalam pembelajarannya 

atau ada sesuatu yang belum dipahaminya. 

Bagi siswa belajar matematika juga merupakan pembentukan pola pikir 

dalam pemahaman suatu pengertian maupun dalam penalaran suatu hubungan 
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diantara pengertian-pengertian itu. Dalam pembelajaran matematika, para siswa 

dibiasakan untuk memperoleh pemahaman melalui pengalaman tentang sifat-sifat 

yang dimiliki dan yang tidak dimiliki dari sekumpulan objek (abstraksi). Melalui 

pengamatan terhadap contoh-contoh dan bukan contoh diharapkan siswa mampu 

menangkap pengertian suatu konsep. Selanjutnya dengan abstraksi ini, siswa 

dilatih untuk membuat perkiraan, terkaan, atau kecenderungan berdasarkan 

kepada pengalaman atau pengetahuan yang dikembangkan melalui contoh-contoh 

khusus (generalisasi).  Di dalam proses penalarannya dikembangkan pola pikir 

induktif maupun deduktif (Suherman, 2003:57).  

Matematika merupakan pelajaran yang sangat penting, namun pada 

kenyataanya dalam proses belajar mengajar terdapat siswa yang masih mengalami 

kesulitan belajar. Kenyataan inilah yang harus segera ditangani dan dipecahkan. 

Kesulitan siswa dalam pembelajaran matematika bukan masalah yang baru. 

Berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia telah banyak 

dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satu upaya yang dilakukan diantaranya 

adalah dengan menerapkan berbagai model pembelajaran di sekolah-sekolah. Pembelajaran 

matematika di SMP harus menggunakan model pembelajaran yang sesuai agar 

mudah diterima dan dimengerti siswa, karena matematika di SMP merupakan 

landasan untuk memahami materi selanjutnya pada jenjang pendidikan berikutnya. 

Pembelajaran di kelas yang masih cenderung pasif dan jika ada yang 

aktif biasanya terbatas pada peserta didik yang sama pula masih terjadi dibeberapa 

sekolah. Kekurang aktifan dalam pembelajaran di kelas merupakan salah satu 

masalah yang dihadapi siswa di beberapa sekolah. Masalah lain yang timbul 
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adalah bagaimana cara untuk mendorong siswa agar mudah memahami materi 

pelajaran yang disampaikan oleh guru. Salah satu cara adalah dengan memilih 

model pembelajaran yang sesuai dengan materi dalam pembelajaran. 

Beberapa model pembelajaran yang mendukung peningkatan keaktifan 

siswa dalam permasalahan matematika yang berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa adalah creative problem solving (CPS) dan problem posing. Creative 

problem solving (CPS) adalah suatu model pembelajaran yang memusatkan 

pembelajaran dan keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan 

keterampilan. Ketika dihadapkan dengan suatu pertanyaan, peserta didik dapat 

melakukan ketrampilan memecahkan masalah untuk memilih dan mengembangkan 

tanggapannya. Pembelajaran hanya dengan cara menghafal tanpa dipikir, 

keterampilan memecahkan masalah memperluas proses berpikir (Pepkin, 2004:1). 

Menurut Dunker (dalam Elwan, 2008:2)  model pembelajaran problem 

posing adalah pembuatan atau perumusan masalah yang baru dari masalah yang 

ditentukan. Problem posing merupakan komponen penting dari kurikulum 

matematika dan di dalamnya terdapat inti dari aktifitas matematika. Termasuk 

aktifitas siswa dalam membangun masalahnya sendiri dan memecahkan contoh-

contoh. Elwan (2008:1) mengatakan bahwa Kilpatrik dan Silver adalah diantara 

banyak pendidik matematika yang telah berpendapat bahwa perpaduan dari situasi 

problem solving dan problem posing di dalam kelas matematika akan memberikan 

dampak yang positif pada pola pikir matematika siswa. 

Darmiasih (2006:55) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa ada 

perbedaan hasil belajar antara yang menggunakan model pembelajaran problem 
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solving dengan hasil belajar yang menggunakan model pembelajaran problem 

posing Disebutkan bahwa rata-rata hasil belajar yang menggunakan model 

pembelajaran problem solving lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata hasil 

belajar yang menggunakan model pembelajaran problem posing. Penelitian 

Darmiasih tersebut belum membahas salah satu model yang lebih baik diantara 

keduanya. Untuk mengetahui salah satu model yang lebih baik diantara kedua 

model tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lagi. 

Perbandingan langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran creative problem solving dan problem posing 

terdapat pada tabel berikut. 

Tabel 1.1 Perbandingan langkah CPS dan problem posing 

Creative Problem Solving Problem Posing 

1. Orientasi siswa kepada masalah 

2. Mengorganisasikan siswa untuk 

belajar 

3. Membimbing penyelidikan 

individual maupun kelompok (pada 

langkah ini dilakukan penekanan 

dengan beberapa tahapan, yaitu 

klasifikasi masalah, bainstroming, 

evaluasi dan seleksi, implementasi). 

4. Mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya 

5. Menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah. 

1. Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

2. Menyajikan informasi dan cara 

pembuatan soal 

3. Mengorganisasikan siswa ke dalam 

kelompok-kelompok belajar 

4. Membimbing kelompok belajar 

mengajar 

5. Evaluasi 

6. Memberi penghargaan. 
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Penerapan model pembelajaran creative problem solving (CPS) dan 

problem posing pada materi pokok segi empat dipilih karena terdapat siswa yang 

masih mengalami kesulitan dalam pemahaman konsep, penalaran dan  pemecahan 

masalah yang berkaitan dengan penerapan materi tersebut. Di samping itu materi 

ini sangat memberikan sarana bagi siswa untuk berfikir deduktif, aktif, dan kreatif. 

SMP Negeri 37 Semarang merupakan salah satu sekolah yang masih 

mengembangkan model-model pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMP Negeri 37 Semarang, 

ditemukan bahwa masih banyak masalah-masalah yang terjadi dalam proses 

pembelajaran matematika, misalnya (a) Guru masih cenderung menggunakan 

model pembelajaran konvensional dalam proses belajar mengajar dibandingkan 

dengan model pembelajaran yang lain. (b) Kurangnya penggunaan alat peraga 

dalam pembelajaran. (c) Pembelajaran di kelas yang masih cenderung pasif dan 

jika ada yang aktif biasanya terbatas pada peserta didik yang sama pula.             

(d) Banyak siswa yang mengatakan bahwa matematika itu sulit karena tidak dapat 

memahami konsep materi. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji penerapan model 

pembelajaran creative problem solving dan problem posing pada siswa kelas VII 

Semester 2 SMP Negeri 37 Semarang pada materi pokok segiempat. 

1.2 Permasalahan  

Dari uraian yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah apakah hasil belajar matematika siswa SMP kelas VII yang memperoleh  

pembelajaran model creative problem solving lebih baik dari hasil belajar matematika 

siswa SMP kelas VII yang memperoleh pembelajaran model problem posing? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah hasil belajar matematika siswa SMP kelas VII yang memperoleh  

pembelajaran model creative problem solving lebih baik dari hasil belajar matematika 

siswa SMP kelas VII yang memperoleh pembelajaran model problem posing. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada siswa, 

guru dan mahasiswa peneliti, antara lain sebagai berikut. 

(1) Bagi siswa 

Memberikan pengalaman yang  baru bagi siswa yang diharapkan mampu 

meningkatkan penguasaan materi pelajaran, motivasi belajar dan kecintaan siswa 

pada pelajaran matematika. 

(2) Bagi guru.  

(a)  Guru mempunyai kesempatan untuk  menerapkan model pembelajaran 

yang dikembangkan sehingga hasil belajar siswa lebih baik. 

(b) Guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran yang tepat. 

(3) Bagi mahasiswa peneliti 

(a)  Peneliti mendapatkan pengalaman langsung pelaksanaan pembelajaran 

matematika di sekolah dengan menggunakan model pembelajaran creative 

problem solving (CPS) dan problem posing terhadap siswa SMP kelas VII. 

(b) Memberi bekal mahasiswa calon guru matematika yang siap 

melaksanakan tugas di lapangan sesuai kebutuhan lapangan. 
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1.5 Penegasan Istilah 

1. Uji Kesamaan 

Uji kesamaan dalam penelitian ini digunakan untuk membandingkan 

hasil belajar matematika siswa yang dikenai model pembelajaran creative problem 

solving (CPS) dengan  yang dikenai model pembelajaran  problem posing. 

2. Hasil Belajar Matematika 

Hasil belajar matematika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kemampuan siswa dalam pemahamann konsep, penalaran dan pemecahan masalah. 

3. Model Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS)  

Model Pembelajaran creative problem solving (CPS) adalah suatu 

model pembelajaran yang memusatkan pembelajaran dan keterampilan pemecahan 

masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan (Pepkin, 2004:1). 

4. Model Pembelajaran Problem Posing 

Menurut Dunker (dalam Elwan, 2008:2)  model pembelajaran 

problem posing adalah pembuatan atau perumusan masalah yang baru dari 

masalah yang ditentukan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Belajar dan Pembelajaran Matematika 

Belajar dan pembelajaran merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan 

dari manusia agar dapat memenuhi kebutuhan serta perubahan dalam diri 

manusia. Dengan belajar manusia dapat mengembangkan potensi-potensi yang 

dimilikinya untuk dapat diketahui seberapa jauh kemampuannya. Belajar selalu 

melibatkan adanya perubahan di dalam diri orang yang belajar (Dimyati dan 

Mujiono, 1989:121). Perubahan itu bisa terjadi dengan sengaja bisa juga tidak 

sengaja, bisa lebih baik juga bisa lebih buruk. 

Belajar merupakan suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam 

interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap. Perubahan ini bersifat relatif 

konstan dan berbekas. Dengan demikian belajar merupakan suatu kegiatan yang 

tidak dapat terpisahkan dari tata kehidupan manusia, sejak manusia lahir sampai 

liang lahat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengetahuan, keterampilan, 

kebiasaan, kegemaran, dan sikap seseorang terbentuk, dimodifikasi dan berkembang 

disebabkan karena belajar. Oleh karena itu, seseorang dikatakan belajar dapat 

diasumsikan pada diri orang itu menjadi suatu proses kegiatan yang mengakibatkan 

suatu perubahan tingkah laku. Berhasil tidaknya kegiatan belajar akan sangat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terlibat dalam proses belajar itu sendiri, yaitu: 

siswa, pengajar, sarana dan prasarana serta penilaian (Hudoyo, 2003:84-85). 
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Mengajar merupakan suatu kegiatan yang mengatur terciptanya suatu 

lingkungan belajar. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses belajar mengajar 

merupakan proses komunikasi antara guru sebagai pemberi pesan dan siswa yang 

menerima pesan. Briggs (dalam Sugandi, 2004:9) menjelaskan bahwa 

pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi si belajar 

sedemikian rupa sehingga si belajar itu memperoleh kemudahan dalam 

berinteraksi berikutnya dengan lingkungan. 

Matematika merupakan disiplin ilmu yang sifatnya khas dibandingkan 

dengan ilmu yang lain. Gagne (dalam Hudoyo, 2003:96) menyatakan bahwa 

konsep matematika merupakan ide abstrak dan untuk memahaminya dibutuhkan 

proses belajar yang cukup panjang. Belajar matematika melibatkan struktur 

hierarki atau urutan konsep-konsep yang mempunyai tingkatan yang lebih tinggi 

dan dibentuk atas dasar konsep atau pengalaman yang sudah ada, sehingga belajar 

matematika harus terus menerus dan berurutan karena belajar matematika yang 

terputus-putus akan mengganggu pemahaman dan mempengaruhi hasil belajar. 

Gagne mengemukakan bahwa belajar dapat dikelompokkan menjadi 

delapan tipe belajar yang secara urut yaitu belajar syarat, stimulus respon, 

rangkaian gerak, rangkaian verbal, membedakan, pembentukan konsep, 

pembentukan aturan dan pemecahan masalah (Anni, 2006:87). Sedangkan  

Vygotsky (dalam Anni, 2006:64) menjabarkan implikasi teori pembelajarannya 

sebagai berikut. 

(1) Menghendaki setting kelas berbentuk pembelajaran kooperatif sehingga siswa 

dapat saling berinteraksi dan saling memunculkan strategi-strategi pemecahan 
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masalah yang efektif dalam masing-masing zone proximal development 

mereka. Zone proximal development adalah jarak antara tingkat 

perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan 

pemecahan masalah secara mandiri. 

(2) Dalam pembelajaran menekankan “scaffolding”. Scaffolding berarti 

memberikan kepada anak sejumlah besar bantuan selama tahap awal 

pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan 

kesempatan kepada anak tersebut mengambil alih tanggungjawab yang 

semakin besar setelah ia mampu mengerjakan sendiri. 

2.1.2 Model Pembelajaran 

Joice dan Weil (dalam Abbas, 2000:10) mendefinisikan model 

pembelajaran adalah suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam setting tutorial dan 

untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalam buku-

buku, film, komputer, dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu Arendi (Abbas, 

2000:10) mengatakan bahwa model pembelajaran mengacu pada pendekatan 

pembelajaran termasuk di dalamnya tujuan pembelajaran, tahap-tahap kegiatan 

pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengolahan kelas. 

Berdasarkan definisi di atas, model pembelajaran merupakan kerangka 

konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar, yang berfungsi sebagai 

pedoman guru dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, 

mengelola lingkungan pembelajaran dan mengelola kelas. Dalam merancang dan 
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melaksanakan pembelajaran diperlukan perangkat pembelajaran yang disusun dan 

dikembangkan oleh guru. 

2.1.3 Model Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) 

Model Pembelajaran creative problem solving (CPS) adalah suatu model 

pembelajaran yang memusatkan pengajaran dan ketrampilan pemecahan masalah 

yang diikuti dengan penguatan ketrampilan (Pepkin, 2004:1). Ketika dihadapkan 

pada suatu pertanyaan, siswa dapat melakukan keterampilan untuk memecahkan 

masalah, untuk memilih dan mengembangkan tanggapannya. Tidak hanya dengan cara 

menghafal tanpa dipikir, keterampilan memecahkan masalah memperluas proses berfikir. 

Melalui proses problem solving para siswa akan mampu menjadi pemikir 

yang handal dan mandiri. Mereka dirangsang untuk mampu menjadi seorang 

eksplorer-mencari penemuan baru, inventor-mengembangkan ide atau gagasan 

dan pengujian baru yang inovatif, designer-mengkreasi rencana dan model 

terbaru, pengambil keputusan-berlatih bagaimana menetapkan pilihan yang 

bijaksana, dan sebagai komunikator-mengembangkan metode dan teknik untuk 

bertukar pendapat dan berinteraksi. 

Menurut Suherman (2003:100-103) ada sepuluh strategi problem solving 

yang dapat dijadikan dasar pendekatan mengajar yaitu sebagai berikut: 

(1) strategi act it out 

(2) membuat gambar atau diagram 

(3) menemukan pola 

(4) membuat tabel 

(5) memperhatikan senua kemungkinan secara sistematik (daftar atau 

pencantuman yang menyeluruh) 
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(6) tebak dan periksa 

(7) strategi bekerja mundur 

(8) menggunakan kalimat terbuka 

(9) menyelesaikan masalah yang mirip atau masalah yang lebih mudah 

(spesialisasi tanpa kehilangan generalitas) 

(10) mengubah sudut pandang. 

Adapun implementasi dari model pembelajaran creative problem solving 

(CPS), terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. 

(1) Tahap Awal 

Guru menanyakan kesiapan siswa selama pelajaran matematika 

berlangsung, guru mengulas kembali materi sebelumnya  mengenai materi yang 

dijadikan sebagai prasyarat pada materi saat ini kemudian guru menjelaskan 

aturan main ketika model pembelajaran creative problem solving (CPS)  

berlangsung serta guru memberi motivasi kepada siswa akan pentingnya 

pembahasan materi melalui pembelajaran creative problem solving (CPS). 

Kemudian guru menyampaikan materi pelajaran. 

(2) Tahap Inti 

Siswa membentuk kelompok kecil untuk melakukan small 

discussion. Tiap kelompok terdiri dari 4 – 5 anak yang ditentukan oleh guru dan 

kelompok ini bersifat permanen. Tiap-tiap kelompok mendapat bahan ajar siswa 

(BAS) untuk dibahas bersama. Secara berkelompok, siswa memecahkan 

permasalahan yang terdapat dalam bahan ajar siswa sesuai petunjuk yang terdapat 

di dalamnya. Siswa mendapat bimbingan dan arahan dari guru dalam 
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memecahkan permasalahan (peranan guru dalam hal ini menciptakan situasi yang 

dapat memudahkan munculnya pertanyaan dan mengarahkan kegiatan 

brainstrorming serta menumbuhkan situasi dan kondisi lingkungan yang 

dihasilkan atas dasar interest siswa). Menurut Pepkin (2004:2) penekanan dalam 

pendampingan siswa dalam menyelesaikan permasalahan sebagai berikut. 

a. Klasifikasi masalah 

Klasifikasi masalah meliputi pemberian penjelasan kepada siswa tentang 

masalah yang diajukan agar siswa dapat memahami tentang  penyelesaian seperti 

apa yang diharapkan. 

b. Brainstroming 

Pada tahap ini siswa dibebaskan untuk mengungkapkan pendapat tentang 

berbagai macam strategi penyelesaian masalah, tidak ada sanggahan dalam 

mengungkapkan ide gagasan satu sama lain. 

c. Evaluasi dan Seleksi 

Pada tahap ini, setiap kelompok mendiskusikan pendapat-pendapat atau 

strategi-strategi mana yang cocok untuk menyelesaikan masalah. 

d. Implementasi 

Pada tahap ini, siswa menentukan strategi mana yang dapat diambil 

untuk menyelesaikan masalah kemudian menerapkannya sampai menemukan 

penyelesaian dari masalah tersebut. 

Lebih lanjut perwakilan salah satu siswa dari kelompoknya 

mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan ke depan kelas dan peserta lain 

menanggapinya. Kemudian guru bersama siswa menyimpulkan materi. 
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e. Tahap Penutup 

Sebagai pemantapan materi, secara individu siswa mengerjakan soal 

teka-teki matematika yang diberikan oleh guru dan memberikan kredit poin bagi 

siswa yang mampu memecahkannya sebagai upaya motivasi siswa mengerjakan 

soal-soal matematika. 

2.1.4 Model Pembelajaran Problem Posing 

Problem posing mempunyai beberapa arti. Pertama, problem posing 

adalah perumusan soal sederhana atau perumusan ulang soal yang ada dengan 

perubahan agar lebih sederhana dan dapat dikuasai. Kedua, problem posing adalah 

perumusan soal yang berkaitan dengan syarat-syarat yang telah dipecahkan atau 

alternatif soal yang masih relevan (Suharta, 2002:93). 

Menurut Dunker (dalam Elwan, 2008:2) problem posing matematika 

sebagai pembuatan suatu masalah baru atau perumusan masalah yang telah 

diberikan. Begitu juga dengan Silver (dalam Elwan, 2008:2) mendiskripkan dalam 

arti yang sama, mengacu pada pembuatan permasalahn baru dan merumuskan 

kembali permasalahan yang diberikan, pengajuan dapat terjadi sebelum, selama 

atau setelah solusi suatu masalah.  

Menurut Suyitno (2004:2), pada prinsipnya model pembelajaran problem 

posing adalah suatu model pembelajaran yang mewajibkan para siswa untuk 

mengajukan soal sendiri melalui belajar soal (berlatih soal) secara sendiri. 

Penerapan model pembelajara problem posing (Suyitno, 2004:2) adalah 

sebagai berikut: 

a. Guru menjelaskan materi pelajaran kepada siswa. Jika perlu, penggunaan alat 

peraga untuk memperjelas konsep sangat disarankan. 
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b. Guru memberikan latihan soal secukupnya. 

c. Siswa diminta mengajukan 1 atau 2 buah soal yang menantang, tapi siswa 

yang bersangkutan harus sudah bisa menyelesaikannya. Tugas ini dapat pula 

dilakukan secara berkelompok. 

d. Pada pertemuan berikutnya, secara acak guru menyuruh siswa untuk 

menyajikan soal temuannya di depan kelas. Dalam hal ini guru dapat menentukan 

siswa secara selektif berdasarkan bobot soal yang diajukan oleh siswa. 

e. Guru memberikan tugas rumah secara individu. 

Silver dan Cai (dalam Suyitno, 2001:66) menjelaskan bahwa problem 

posing diaplikasikan dalam tiga bentuk aktivitas kognitif matematika, yakni sebagai 

berikut: 

1. Presolution posing, yaitu jika seorang siswa membuat soal dari situasi yang 

diadakan. Jadi guru memberikan suatu pernyataan, siswa diharapkan mampu 

membuat pertanyaan yang berkaitan dengan pernyataan yang dibuat sebelumnya. 

Contoh, jika guru memberi pernyataan sebagai berikut: 

“Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 20 m dan lebar 

15 m. Di dalam taman terdapat kolam ikan berbentuk persegi yang panjang 

sisinya 5 m dan sisanya untuk taman bunga.” 

Kemungkinan pertanyaan yang dibuat siswa sebagai berikut: 

a. Berapa keliling taman itu? 

b. Berapa luas taman? 

c. Berapa luas kolam ikan? 

d. Berapa luas taman bunga? 
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2. Within solution posing, yaitu jika seorang siswa mampu merumuskan ulang 

pertanyaan soal tersebut menjadi sub-sub pertanyaan baru yang urutan penyelesaiannya 

seperti telah diselesaikan sebelumnya. Jadi, diharapkan siswa mampu membuat 

sub-sub pertanyaan baru dari sebuah pertanyaan yang ada pada soal yang bersangkutan. 

Contoh, jika guru memberi soal sebagai berikut: 

“Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 20 m dan lebar 

15 m. Di dalam taman terdapat kolam ikan berbentuk persegi yang panjang 

sisinya 5 m dan sisanya untuk taman bunga. Berapa luas taman bunga itu?” 

Siswa diminta untuk mengajukan soal yang relevan dengan pertanyaan guru, 

sehingga dapat menyelesaikan soal tersebut. Pertanyaan yang diharapkan antara lain: 

a. Berapa luas taman seluruhnya? 

b. Berapa luas kolam ikan? 

c. Berapa luas taman bunga? 

3. Post solution posing, yaitu jika seorang siswa memodifikasi tujuan atau 

kondisi soal yang sudah diselesaikan untuk membuat soal baru yang sejenis. 

Contoh, jika guru memberi soal sebagai berikut. 

“Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 20 m dan lebar 

15 m. Di dalam taman terdapat kolam ikan berbentuk persegi yang panjang 

sisinya 5 m dan sisanya untuk taman bunga”. 

a. Berapa luas taman seluruhnya? 

b. Berapa luas kolam ikan? 

c. Berapa luas taman bunga? 

Siswa diminta untuk membuat soal yang sejenis dengan soal dari guru. 

Misalnya siswa dapat membuat soal sebagai berikut. 
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“Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 5 m dan lebar  

3 m. Di dalam taman terdapat kolam ikan berbentuk persegi yang panjang sisinya 

1 m dan sisanya untuk taman bunga. 

a. Berapa luas taman seluruhnya? 

b. Berapa luas kolam ikan? 

c. Berapa luas taman bunga? 

2.1.5 Hasil Belajar Matematika 

Dalam suatu proses belajar mengajar akan diperoleh suatu hasil yang 

pada umumnya disebut hasil pengajaran, atau dengan istilah tujuan pembelajaran 

atau hasil belajar. Tetapi agar memperoleh  hasil optimal, maka proses belajar 

mengajar harus dilakukan dengan sadar dan sengaja serta terorganisasi dengan baik. 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya. Benyamin Bloom membagi hasil belajar 

menjadi tiga ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotoris 

(Sudjana, 2001:22-23). 

Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Di antara ketiga 

ranah itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para guru di sekolah 

karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi bahan pengajaran. 

2.1.5.1. Ranah Kognitif 

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan 

dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup kategori berikut: 

(1) pengetahuan (knowledge) 

(2) pemahaman (comprehension) 
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(3) penerapan (application) 

(4) analisis (analysis) 

(5) sintesis (synthesis) 

(6) penilaian (evaluation). 

2.1.5.2. Ranah Afektif 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup 

kategori:  

(1) penerimaan,  

(2) penanggapan,  

(3) penilaian,  

(4) pengorganisasian, dan  

(5) pembentukan pola hidup. 

2.1.5.3. Ranah Psikomotoris 

Hasil belajar psikomotoris tampak dalam bentuk keterampilan (skill) dan 

kemampuan bertindak individu. Berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar adalah nilai yang dicapai seseorang dengan kemampuan maksimal. 

Sedangkan aspek-aspek hasil belajar matematika menurut KTSP 

(Wardhani, 2005:78) mencakup tiga aspek sebagai berikut. 

(1) Pemahaman Konsep 

Pemahaman konsep merupakan kompetensi yang ditunjukkan siswa 

dalam memahami konsep dan dalam melakukan prosedur (algoritma) secara 

luwes, akurat, efisien dan tepat. Indikator yang menunjukkan pemahaman konsep 

antara lain adalah. 
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(a) menyatakan ulang sebuah konsep 

(b) mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan konsepnya) 

(c) memberi contoh dan non-contoh dari konsep 

(d) menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis 

(e) mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep 

(f) menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu 

(g) mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. 

(2) Penalaran dan komunikasi 

Penalaran dan komunikasi merupakan kompetensi yang ditunjukkan 

siswa dalam melakukan penalaran dan mengkomunikasikan gagasan matematika. 

Indikator yang menunjukkan penalaran dan komunikasi antara lain adalah. 

(a) menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar dan diagram 

(b) mengajukan dugaan 

(c) melakukan manipulasi matematika 

(d) menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap 

kebenaran solusi 

(e) menarik kesimpulan dari pernyataan, memeriksa kesahihan suatu argumen 

(f) menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. 

(3) Pemecahan masalah 

Pemecahan masalah merupakan kompetensi strategik yang ditunjukkan 

siswa dalam memahami, memilih pendekatan dan strategi pemecahan, dan 

menyelesaikan model untuk menyelesaikan masalah.  

Indikator yang menunjukkan pemecahan masalah antara lain adalah: 

(a) menunjukkan pemahaman masalah 
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(b) mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan dalam pemecahan masalah 

(c) menyajikan masalah secara matematik dalam berbagai bentuk 

(d) memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat 

(e) mengembangkan strategi pemecahan masalah 

(f) membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah; 

(g) menyelesaikan masalah yang tidak rutin. 

Hasil belajar dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan siswa dalam 

belajar dan tolok ukur sistem pembelajaran yang diberikan guru. Proses belajar 

mengajar dikatakan berhasil apabila tujuan instruksional khusus (indikator) 

tersebut dapat tercapai. 

Untuk mengetahui tercapai atau tidak dari tujuan tersebut, guru dapat 

mengadakan tes setiap selesai menyajikan materi yang diberikan pada siswa. Dari 

hasil tes inilah dapat diketahui tingkat keberhasilan siswa dalam belajar dan 

keberhasilan guru dalam mengajar. 

2.1.6 Segiempat 

Segiempat adalah suatu bangun geometri bidang yang terdiri atas empat 

titik, dengan ketentuan bahwa setiap tiga titiknya tidak merupakan garis lurus, dan 

empat garis yang menghubungkan keempat titik itu dalam urutan yang 

bersinambungan. Pada penelitian ini yang dibahas adalah persegipanjang dan 

jajargenjang. 

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat jendela, bingkai foto, 

sampul buku, papan tulis, permukaan meja, dan layang-layang. Itu semua adalah 

beberapa contoh benda-benda yang berbentuk persegipanjang, jajargenjang dan 

lain-lain.  Perhatikan masalah berikut ini. 
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Kebun pak Aldi berbentuk jajargenjang dengan lebar 20 m dan luas 300 m2. Pak 

Aldi membuat taman bunga berbentuk persegi panjang di tengah kebun tersebut 

dengan panjang 5 m dan lebar 4 m. 

1) Dari masalah diatas apa saja yang dapat kita ketahui ? 

a. Kebun pak Aldi berbentuk jajargenjang. 

b. Kebun pak Aldi mempunyai lebar 20 m dan luas 300m2. 

c. Taman bunga pak Aldi berbentuk persegi panjang. 

d. Taman bunga pak Aldi mempunyai panjang 5 m dan lebar 4 m 

2) Apa saja yang dapat kita tanyakan dari masalah diatas? 

a. Berapa luas taman bunga pak Aldi? 

b. Berapa keliling taman bunga pak Aldi? 

c. Berapa keliling kebun pak Aldi? 

d. Berapa luas kebun pak Aldi yang tidak dibuat taman bunga? 

3) Bagaimana kita akan menyelesaikan masalah diatas? 

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas kita pelajari dahulu 

jajargenjang dan persegipanjang. 

2.1.6.1 Jajargenjang 

Jajargenjang ialah suatu segi empat yang sisi-sisinya sepasang-sepasang 

sejajar. (Kusni, 2001:2). 

(1) Sifat-sifat jajargenjang adalah sebagai berikut. 

(a) Sisi-sisi jajargenjang yang berhadapan sama panjang 

(b) Kedua diagonal jajargenjang potong memotong di tengah 

(c) Sudut-sudut jajargenjang yang berhadapan sama besar. 
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(2) Keliling jajargenjang 

Perhatikan jajargenjang ABCD pada gambar di bawah ini 

 

 
A 

CD 

B
Gambar 2.1  Keliling Jajargenjang ABCD 

Jelas keliling jajargenjang ABCD = AB + BC + CD + DA. 

karena AB = CD dan BC = DA. 

Jadi keliling jajargenjang ABCD = 2 x ( AB + BC ) 

(3) Luas jajargenjang 

Perhatikan jajargenjang ABCD pada gambar di bawah ini 

 

  

Gambar 2.2 Luas Jajargenjang 

t 

a 

Jika dipunyai jajargenjang dengan panjang alas a dan tinggi t, maka luas 

jajargenjang = a x t. 

2.1.6.2 Persegipanjang 

Persegipanjang ialah suatu jajargenjang yang satu sudutnya siku-siku 

(Kusni, 2001:3) 

(1) Sifat-sifat persegipanjang adalah sebagai berikut 

(a) Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. 

(b) Diagonal-diagonal persegipanjang sama panjang dan saling berpotongan di tengah. 

(c) Semua sudut-sudutnya sama besar yaitu 900. 

(2) Keliling persegipanjang 

Perhatikan persegipanjang ABCD pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 2.3 Keliling Persegipanjang ABCD 

Keliling ABCD = AB + BC + CD + DA 
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dengan p = panjang persegipanjang 

 = lebar persegipanjang l

(3) Luas persegipanjang 

Perhatikan persegipanjang pada gambar di bawah ini. 

       

        

        

 
Gambar 2.4 Luas Persegipanjang 

Dari gambar terlihat panjang = 4 satuan, lebar = 3 satuan, dan luas 

persegipanjang = 12 satuan luas. Dengan demikian jika persegipanjang 

mempunyai ukuran panjang p dan lebar , maka luas persegipanjang = . l l×p

2.2 Kerangka Berfikir 

Masalah merupakan suatu pertanyaan yang punya peluang tertentu 

untuk dijawab dengan tepat apabila pertanyaan itu dirumuskan dengan baik dan 
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sistematis. Suatu pertanyaan merupakan suatu masalah hanya jika seseorang tidak 

mempunyai aturan atau hukum tertentu yang segera dapat dipergunakan untuk 

menemukan jawaban pertanyaan tersebut. Hal ini berarti pemecahan suatu 

masalah menuntut kemauan tertentu pada individu yang hendak memecahkannya. 

Pemecahan masalah memegang peranan sentral dalam pendidikan 

matematika. Untuk menemukan pemecahan masalah tersebut dengan cepat perlu 

adanya pemahaman konsep yang baik. Padahal  pembelajaran matematika yang 

terjadi di sekolah saat ini masih kurang menekankan pemahaman konsep dan 

penalaran pada suatu pokok bahasan tertentu, seperti pada pokok bahasan 

segiempat. Akibatnya, untuk mempelajari konsep selanjutnya terjadi kesulitan 

lagi, sehingga hasil belajar matematika siswa belum bisa optimal. Untuk 

membantu siswa dalam meningkatkan hasil belajar matematika perlu adanya 

model pembelajaran yang mendukung pemahaman konsep siswa dengan adanya 

pengembangan kreatifitas dan peningkatan keaktifan siswa. 

Model pembelajaran creative problem solving (CPS) adalah suatu 

model pembelajaran yang memusatkan pengajaran dan ketrampilan pemecahan 

masalah yang diikuti dengan penguatan ketrampilan (Pepkin, 2004:1). Ketika 

dihadapkan pada suatu pertanyaan, siswa dapat melakukan keterampilan untuk 

memecahkan masalah, untuk memilih dan mengembangkan tanggapannya. Tidak 

hanya dengan cara menghafal tanpa dipikir, keterampilan memecahkan masalah 

memperluas proses berfikir. Dalam pembelajaran dengan menggunakan model 

creative problem solving (CPS)  juga menuntut keaktifan dan kreatifitas siswa. 

Ketika siswa aktif terus menerus berlatih memecahkan berbagai masalah 
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matematika pada materi tertentu, maka siswa akan mampu melakukan penalaran 

dan pemahaman konsep materi itu dengan senidirinya tanpa harus menghafal. 

Sehingga pembelajaran menggunakan model pembelajaran creative problem 

solving (CPS) dapat memberikan hasil belajar yang lebih baik pada siswa. 

2.3 Hipotesis  

Dari permasalahan yang dikemukakan, hipotesis penelitiannya adalah 

hasil belajar matematika siswa SMP kelas VII yang memperoleh  pembelajaran 

model creative problem solving lebih baik dari hasil belajar matematika siswa 

SMP kelas VII yang memperoleh pembelajaran model problem posing. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penentuan Objek Penelitian 

3.1.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006:130). 

Populasi dari penelitian ini adalah semua siswa kelas VII di SMP Negeri 37 

Semarang tahun pelajaran 2008/200. Secara keseluruhan populasi terdiri dari 6 

kelas dengan jumlah siswa 240 siswa. 

3.1.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian wakil dari populasi (Arikunto, 2006:130). 

Sampel dalam penelitian ini diambil  dengan teknik proportionale homogen random 

sampling, yaitu dengan cara peneliti menuliskan masing-masing nama kelas pada 

lembaran kertas yang berbeda. Selanjutnya masing-masing kertas digulung kecil 

dan dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian dari dalam gelas diambil 2 gulungan 

kertas secara acak yang akan dijadikan sebagai penentuan kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Teknik ini dapat dilakukan jika populasi berdistribusi homogen. 

Sehingga perlu dilakukan pengujian homogenitas terlebih dahulu pada populasi. 

Berdasarkan uji homogenitas populasi yang sudah dilakukan dalam pemaparan 

lampiran 19 diperoleh hasil bahwa varians populasi homogen, sehingga teknik ini 

dapat dilakukan. Berdasarkan pengambilan secara acak diperoleh sampel yaitu  

siswa kelas VII E dan VII F di SMP Negeri 37 Semarang tahun pelajaran 2008/2009. 

Dengan VII E sebagai kelas eksperimen dan VII F sebagai kelas kontrol. 

27
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3.2 Variabel Penelitian 

3.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran. Model 

pembelajaran yang digunakan dalam kelas eksperimen adalah model pembelajaran  

creative problem solving (CPS) dan pada kelas kontrol adalah problem posing. 

3.2.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika 

siswa. Hasil belajar matematika yang digunakan yaitu hasil belajar matematika 

siswa yang diberi model pembelajaran creative problem solving (CPS) dan hasil 

belajar matematika siswa yang diberi model pembelajaran  problem posing. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk memperoleh daftar nama-nama siswa yang 

menjadi sampel dalam penelitian dan nilai ulangan tengah semester matematika 

siswa pada semester yang sebelumnya. 

3.3.2 Metode tes 

Metode tes ini digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa 

sesudah diadakan pembelajaran dengan model pembelajaran creative problem 

solving (CPS) dan model pembelajaran  problem posing. 

3.4 Uji instrumen Penelitian 

3.4.1 Analisis Uji Instrumen 

Pada tahap ini dilakukan analisis uji coba instrumen untuk mendapatkan 

instrumen yang baik antara lain validitas dan reliabilitas (Arikunto, 2006:168). 
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3.4.1.1 Analisis Validitas 

Menurut Arikunto (2006:168) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kasahihan suatu instrumen. Sehingga 

sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. 

Karena dalam penelitian ini untuk mengungkap variabel menggunakan soal tes, 

maka tes yang disusun tersebut haruslah dapat mengukur mengenai aspek-aspek 

hasil belajar siswa. 

Menurut Anastasi dan Numaly (dalam Singarimbun, 1995:124) 

validitas instrumen dapat digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu validitas 

konstruk (construct validity), validitas isi (content validity), validitas prediktif     

(ipredictive validity), validitas eksternal (external validity). Dalam penelitian ini 

yang digunakan adalah validitas isi, yaitu instrumen diujicobakan pada 

sekelompok sampel uji coba diluar sampel penelitian, sehingga didapatkan 

instrumen yang valid dengan menganulir item-item yang tidak valid hasil dari uji 

coba tersebut. 

Untuk menghitung validitas butir soal digunakan rumus Korelasi 

Product Moment. 

{ }{ }2222 )()(
))((r

YYnXXn
YXXYn

xy
∑−∑∑−∑

∑∑−∑
=  

Keterangan: 

xyr  = koefisien korelasi butir soal 

n  = banyak sampel 

x = skor butir soal 

y = skor total 



 30

Harga kriik r dihitung pada taraf signifikansi 5 %, bila r  > r  

berarti signifikan atau dengan kata lain butir tersebut valid dan jika tidak demikian 

maka butir soal dikatakan tidak valid. 

hitung tabel

Jika dalam uji validitas instrumen didapatkan item-item yang dinyatakan 

tidak valid, maka sebagai konsekuensinya item tersebut dianulir sebagai instrumen 

penelitian, sedangkan yang dipakai hanya item-item yang valid saja. 

Berdasarkan hasil analisis validitas diperoleh data bahwa dari 20 soal 

yang diuji cobakan didapatkan 17 butir soal valid dan 3 butir soal tidak valid. 

Butir soal yang valid yaitu soal nomer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 19, dan 20, sedangkan butir soal yang tidak valid yaitu soal nomer 1, 2, dan 18. 

3.4.1.2 Analisis Reliabilitas 

Sebelum digunakan, tes yang akan digunakan diuji coba untuk 

mengetahui indeks reliabilitas soal. Menurut Arikunto (2005:100-101) untuk 

mengetahui indeks reliabilitas dapat digunakan rumus K-R. 20, yaitu: 

2

11 2
n s pqr ( )(

n-1 s
−∑

= )  

Keterangan: 

11r  = reliabilitas instrumen 

p = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q  = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q = 1 – p) 

∑pq = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

n = banyaknya item 

S = standar deviasi dari tes 
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Setelah diperoleh harga koefisin reliabilitas ( ), langkah selanjutnya 

adalah mengkonsultasikan harga tersebut dengan tabel r tabel , jika , maka 

dikatakan tes tersebut reliabel. 

11r

tabel11 rr >

Berdasarkan hasil analisis reliabilitas tes diperoleh data  = 0,698 dan 

 = 0,312. karena , maka dapat dikatakan tes yang diuji cobakan 

adalah reliabel. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 9. 

11r

tabelr tabel11 rr >

3.4.1.3 Daya Pembeda 

Rumus yang digunakan untuk menghitung daya beda menurut Arikunto 

(2005:213-214) adalah: 

D =  ΒΑ Ρ−Ρ

Dimana: 

Α

Α
Α

Β
=Ρ

J
 Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

Β

Β
Β

Β
=Ρ

J
 Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

ΑJ  :  banyaknya peserta kelompok atas 

ΒJ  :  banyaknya peserta kelompok bawah 
ΑΒ  :  banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab item soal dengan 

benar 
ΒΒ  :  banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab item soal dengan 

benar 
D : indeks diskriminasi (angka yang menunjuk besarnya daya pembeda) 

Untuk mengatakan tingkat daya beda soal dilakukan dengan 

mengkonsultasikan skor P yang diperoleh dari perhitungan dengan klasifikasi 

daya pembeda, menurut Arikunto (2005:218), yaitu : 

0,00 < D < 0,2,  = jelek(poor) 
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0,20 < D < 0,40  = cukup (satisfactory) 

0,40 < D < 0,70  = baik (good) 

0,70 < D < 1,00 = baik sekali (excellent). 

Berdasarkan hasil analisis daya beda diperoleh data bahwa dari 20 soal 

yang diuji cobakan didapatkan 5 butir soal dengan daya beda jelek, yaitu soal 

nomer 1, 2, 4, 16, dan 18. Jumlah butir soal dengan daya beda cukup adalah 9 butir, 

yaitu nomer 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, dan 17 serta jumlah butir soal dengan daya 

beda baik adalah 6 nomer, yaitu nomer 3, 6, 9, 11, 19, dan 20. 

3.1.4.4 Tingkat Kesukaran 

Soal yang baik dinjau dari segi taraf kesukaran adalah soal yang tidak 

terlalu mudah dan soal yang tidak terlalu sukar. Soal yang mudah biasanya tidak 

merangsang siswa untuk mempertinggi usaha pemecahannya. Sebaliknya soal 

yang terlalu sulit akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak 

mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena merasa hal tersebut berada di 

luar jangkauannya  (Arikunto, 2005:207). 

Bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal disebut 

indeks kesukaran. Rumus untuk mencari tingkat kesukaran soal adalah: 

P = 
SJ
Β   

Dimana: 

P  :  indeks kesukaran 

B  :  banyaknya siswa yang menjawab item soal dengan benar 

SJ   :  jumlah peserta tes 
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Kemudian mengkonsultasikan skor P yang diperoleh dari perhitungan 

dengan indeks kesukaran yang sering diikuti, menurut Arikunto (2005:210) yaitu: 

- Soal dengan 0,00 < P < 0,30 adalah soal sukar 

- Soal dengan 0,30 < P < 0,70 adalah soal sedang 

- Soal dengan 0,70 < P < 1,00 adalah soal mudah 

Berdasarkan hasil analisis tingkat kesukaran diperoleh data bahwa dari 

20 soal yang diuji cobakan didapatkan 4 butir soal mudah, 12 butir soal sedang 

dan 4 butir soal sukar. Butir soal yang mudah adalah soal nomer 9, 12, 14, dan 19. 

Butir soal yang sedang adalah nomer 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 18, dan 20. 

Sedangkan butir soal yang sukar adalah nomer 5, 6, 10, dan 16. 

Setelah mengetahui hasil dari uji instrumen dan melihat pemenuhan 

indikator, diperoleh 17 butir soal yang akan digunakan untuk soal evaluasi. Soal 

tersebut adalah nomer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, dan 20. 

3.5 Metode Analisis Data 

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

analisis awal yaitu uji homogenitas populasi,  uji normalitas sampel dan uji 

homogenitas sampel dilanjutkan dengan analisis akhir. 

3.5.1 Analisis Awal 

3.5.1.1 Uji Homogenitas Populasi 

Uji homogenitas populasi dilakukan dengan uji Bartlet (Sudjana, 1996:261). 

Data variabel penelitian yang diuji homogenitasnya adalah data variabel hasil 

belajar matematika. Data dapat diambil dari hasil ulangan tengah semester gasal. 

Uji homogenitas data digunakan uji Bartlet dalam perhitungan data 

disusun dalam daftar sebagai berikut. 
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a) Data dikelompokkan untuk menentukan frekuensi 

b) Membuat tabel uji Bartlet 

Tabel 3.1 

Harga-harga Uji Homogenitas Bartlet 

22
2

2
1 ... kδδδ ====ΗΟ  

Sampel 

ke 

dk 1/dk 2
iS  (dk)  2

iS Log  2
iS (dk) Log 2

iS  

1 1n -1 1/( -1) 1n 2
1S  ( 1n -1)  2

1S Log S  (2
1 1n -1)Log 2

1S  

2 2n -1 1/( -1) 2n 2
2S  ( -1)  2n 2

2S Log  2
2S ( -1) Log 2n 2

2S  

- - - - - - - 

- - - - - - - 

k kn -1 1/( -1) kn 2
kS  ( S  (kn -1)  2

kS Log 2
k kn -1)Log 2

kS  

jumlah 1n i −Σ  )11/(n i −Σ 2
iSΣ )1n( i −Σ 2

iS   LogΣ
2
iS  

Σ ( ) Log 1ni −Σ

2
iS  

 

Dari daftar ini kita hitung harga-harga yang diperlukan, yaitu. 

c) Menentukan varians gabungan dari semua kelas dengan rumus: 

  ))1n(/S)1n(S i
2

ii
2 −Σ−Σ=

d) Menentukan harga satuan B dengan rumus: 

  )1n()S (LogB i
2 −Σ=
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e) Menentukan 2χ pengujian homogenitas dengan uji Bartlet, digunakan statistik 

(Chi-Kuadrat) dengan rumus: 

 { }2 2
i i(ln10) B- (n -1)Log Sχ = Σ  

f) Membandingkan 2χ hitung  dengan 2χ tabel dengan k banyak kelas. Jika 

2χ hitung < 2χ tabel,  maka data berdistribusi homogen. 

3.5.1.2 Uji Normalitas Sampel 

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji chi 

kuadrat. Persamaannya sebagai berikut: 

( )∑
=

−
=

k

i i

ii

E
EO

1

2
2χ        

keterangan: 
2χ = chi kuadrat 

iO = frekuensi yang diperoleh berdasarkan data 
Ei = frekuensi yang diharapkan   

Menurut Sudjana (1996: 273),  hasil perhitungan dikonsultasikan  

dengan  harga kritik tabel dk = (k-3) dengan taraf signifikansi α = 5%. Kriteria 

pengujian adalah: apabila dari perhitungan ternyata bahwa harga  sama atau 

lebih besar dari harga kritik  pada tabel yang sesuai dengan taraf signifikansi 

maka kesimpulannya data yang kita dapatkan tidak terdistribusi normal (ada 

perbedaan yang meyakinkan antara  dengan E

2χ

2χ

2

2χ

O

2 2

χ

i i). Akan tetapi apabila dari 

perhitungan  lebih kecil dari harga  dari tabel maka data yang kita peroleh 

terdistribusi normal (tidak ada perbedaan yang meyakinkan antara O  dengan E

χ χ

i i).   
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Untuk melakukan uji chi kuadrat sebelumnya dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a). Mengelompokkan data dari hasil tes dalam bentuk data interval yaitu dengan cara. 

a.1) Tentukan rentang, ialah data terbesar dikurangi data terkecil. 

a.2) Tentukan banyak kelas interval yang diperlukan, dengan menggunakan aturan 

Sturges, yaitu: 

Banyak kelas = 1 + (3,3) log n   

a.3) Tentukan panjang kelas interval p, yaitu: 

rentang
banyak kelas

p =  

a.4) Pilih ujung bawah kelas interval pertama. Dalam hal ini bisa diambil sama 

dengan data terkecil atau nilai data yang lebih kecil dari data terkecil tetapi 

selisihnya harus kurang dari panjang kelas yang ditentukan (Sudjana, 1996: 47).  

b).  Menentukan rata-rata dari data interval dengan rumus sebagai berikut:   

∑
∑=

i

ii

f
xf

X    

c).  Menentukan simpangan baku S dari data interval dengan menggunakan rumus 

2SS =  

S2 adalah varian, yang dapat dihitung dengan rumus: 

1
)( 2

2

−

−
= ∑

n
xxf

S ii      

d).  Menentukan batas-batas interval. 

e).  Menentukan angka baku (z) dengan persamaan sebagai berikut: 
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S
xxz −

=
   dimana,  

x  = nilai batas interval 

x = nilai rata-rata 

S = simpangan baku 

f).  Menentukan peluang untuk z, yaitu dengan melihat tabel luas di bawah 

lengkungan normal standar dari 0 ke z. 

g). Menentukan luas daerah. 

h).  Menentukan frekuensi harapan yang merupakan hasil kali antara luas daerah 

dengan jumlah peserta. 

i).  Menghitung chi kuadrat. 

3.5.1.3 Uji Homogenitas Sampel 

Uji homogenitas sampel dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa 

sampel berangkat dari kondidi yang sama atau homogen. Uji homogenitas  

digunakan untuk menyelidiki apakah kedua sampel mempunyai varians yang 

sama atau tidak. Jika variannya sama maka kedua kelompok berdistribusi 

homogen. Uji homogenitas sample dilakukan dengan menggunakan uji Bartlet 

yang langkah pengujiannya sesuai dengan uji homogenitas populasi. 

3.5.2. Analisis Akhir 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan 

dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan untuk 

generalisasi sampel ke populasi. Rumus yang digunakan adalah uji Chi-Kuadrat 

dengan langkah pengujian sesuai dengan uji normalitas sampel. 
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3.5.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas data dilakukan dengan uji Bartlet yang langkah 

pengujiannya sesuai dengan uji homogenitas populasi. Uji homogenitas ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah kelompok dengan model creative problem 

solving dan kelompok dengan model problem posing mempunyai varians yang sama.  

3.5.2.3 Uji Kesamaan Dua Rata-Rata  

Uji kesamaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui beda rata-rata 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dari uji homogenitas dapat dijadikan 

acuan untuk menentukan uji  kesamaan rata-rata. Uji kesamaan dua rata-rata yang 

digunakan adalah uji satu pihak dengan menggunakan uji pihak kanan. 

H0  : µ1 =  µ2 (tidak ada perbedaan antara rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen 

dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar siswa kelas kontrol). 

H1  : µ1 > µ2 (rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih baik dibandingkan 

dengan rata-rata hasil belajar siswa kelas kontrol). 

Adapun rumus yang digunakan adalah: 

a.  Jika σ1 = σ2  maka kita gunakan rumus sebagai berikut. 
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keterangan: 

1x  = nilai rata-rata hasil kelas eksperimen 

2x  = nilai rata-rata hasil kelas kontrol 
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n1 = banyaknya siswa kelas eksperimen 

n  = banyaknya siswa  kelas kontrol  2

s = simpangan baku  

2s  = varians  

Jika t < t1 - α dengan taraf nyata 5% dan dk (n1 + n2 – 2) maka terima 

, dan tolak  jika t mempunyai harga-harga lain. (Sudjana, 1996: 243) 0H 0H

b.  Jika σ1 ≠ σ2  maka kita gunakan rumus sebagai berikut. 
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s ;t1  =  ( ) ( 11 , 1nt α )− −  dan  t2  =  ( ) ( 21 , 1nt α )− − . 

(Sudjana, 1996:243). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian 

4.1.1 Tes Hasil Belajar Matematika Siswa Dengan Model Pembelajaran 

Creative Problem Solving 

Tabel 4.1 Deskripsi pengamatan hasil balajar matematika siswa  dengan model 
pembelajaran creative problem solving 

No Indikator Skor 
Per Item

Skor 
Maksimum

Skor 
Pencapaian 

% 
Capaian

1 Siswa dapat menyebutkan 
beberapa sifat segi empat. 1 40 36 90 

2 
Siswa dapat menentukan 
panjang persegi panjang jika 
diketahui unsur yang lainnya. 

1 40 34 85 

3 
Siswa dapat menghitung luas 
daerah persegi panjang jika 
diketahui panjang dan lebar. 

1 40 35 87,5 

4 

Siswa dapat menghitung luas 
daerah persegi panjang jika 
diketahui keliling dan panjang 
sisi. 

2 80 58 72,5 

5 
Siswa dapat menerapkan 
konsep keliling persegi panjang  
dalam pemecahan masalah. 

1 40 30 75 

6 

Siswa dapat menerapkan 
konsep luas daerah persegi 
panjang untuk memecahkan 
masalah. 

3 120 98 81,67 

7 

Siswa dapat menentukan 
besar sudut yang bersebelahan 
jika salah satu sudut diketahui 
dalam suatu jajar genjang. 

1 40 38 95 

 

40 
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8 
Siswa dapat menentukan 
tinggi jajar genjang jika 
diketahui panjang sisi-sisinya 

1 40 37 92,5 

9 

Siswa dapat menentukan 
tinggi jajar genjang jika 
diketahui luas dan panjang 
alas. 

1 40 34 85 

10 

Siswa dapat menghitung 
luaas daerah jajar genjang 
jika diketahui alas dan 
tingginya. 

1 40 30 75 

11 
Siswa dapat luas daerah jajar 
genjang jika diketahui 
panjang kedua sisinya. 

1 40 18 45 

12 

Siswa dapat menerapkan 
konsep luas daerah 
jajargenjang dalam 
pemecahan masalah. 

2 80 57 71,25 

13 

Siswa dapat menerapkan 
konsep jajar genjang dan 
persegi panjang dalam 
pemecahan masalah. 

1 40 36 90 

Total 17 680 541 79,56 

Tes hasil belajar matematika siswa terdiri dari 17 butir soal berbentuk 

pilihan ganda. Skor maksimum yang dapat diperoleh siswa adalah 17. Skor 

pencapaian kelas adalah hasil penjumlahan skor tiap siswa. 

Nilai persentase diperoleh dari hasil skor pencapaian dibagi skor 

maksimum. Nilai persentase ini digunakan untuk membandingkan hasil yang 

dicapai oleh skor capaian dengan skor maksimum. Semakin tinggi nilai persentase 

berarti semakin baik hasil belajar matematika yang dicapai oleh para siswa. 

Melihat nilai persentase total yang berada pada nilai 79,56% maka dapat 

dikatakan bahwa hasil belajar matematika siswa adalah baik. 
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4.1.2 Tes Hasil Belajar Matematika Siswa Dengan Model Pembelajaran 

Problem Posing 

Tabel 4.2 Deskripsi pengamatan hasil balajar matematika siswa  dengan model 
pembelajaran problem posing 

No Indikator Skor 
Per Item

Skor 
Maksimum

Skor 
Pencapaian 

% 
Capaian

1 Siswa dapat menyebutkan 
beberapa sifat segi empat. 1 40 34 85 

2 
Siswa dapat menentukan 
panjang persegi panjang jika 
diketahui unsur yang lainnya. 

1 40 35 87,5 

3 
Siswa dapat menghitung luas 
daerah persegi panjang jika 
diketahui panjang dan lebar. 

1 40 32 80 

4 

Siswa dapat menghitung luas 
daerah persegi panjang jika 
diketahui keliling dan panjang 
sisi. 

2 80 57 71,25 

5 
Siswa dapat menerapkan 
konsep keliling persegi panjang  
dalam pemecahan masalah. 

1 40 35 87,5 

6 

Siswa dapat menerapkan 
konsep luas daerah persegi 
panjang untuk memecahkan 
masalah. 

3 120 105 87,5 

7 

Siswa dapat menentukan 
besar sudut yang bersebelahan 
jika salah satu sudut diketahui 
dalam suatu jajar genjang. 

1 40 39 97,5 

8 
Siswa dapat menentukan 
tinggi jajar genjang jika 
diketahui panjang sisi-sisinya 

1 40 35 87,5 

9 
Siswa dapat menentukan tinggi 
jajar genjang jika diketahui 
luas dan panjang alas. 

1 40 31 77,5 
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10 
Siswa dapat menghitung luas 
daerah jajar genjang jika 
diketahui alas dan tingginya. 

1 40 21 52,5 

11 

Siswa dapat menghitung luas 
daerah jajar genjang jika 
diketahui panjang kedua 
sisinya. 

1 40 20 50 

12 

Siswa dapat menerapkan 
konsep luas daerah 
jajargenjang dalam 
pemecahan masalah. 

2 80 53 66,25 

13 

Siswa dapat menerapkan 
konsep jajar genjang dan 
persegi panjang dalam 
pemecahan masalah. 

1 40 24 60 

Total 17 680 521 76,62 

Berdasarkan tabel di atas nilai persentase total adalah 76,62% sehingga 

dapat dikatakan bahwa hasil belajar matematika siswa adalah baik. 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis Awal 

4.2.1.1 Uji Homogenitas Populasi 

Uji homogenitas populasi dilakukan dengan uji Bartlet. Nilai awal yang 

digunakan untuk menguji homogenitas populasi adalah nilai ulangan tengah 

semester 1 kelas VIIA sampai dengan VIIF. Data nilai awal populasi dapat dilihat 

pada lampiran 17. 

Dari perhitungan diperoleh 2
hitungχ  = 6,90 dan 2

0,95(5)χ  = 11,10. 

Karena 2
hitungχ  < 2

0,95(5)χ , maka diterima. Artinya populasi diasumsikan 

mempunyai varians yang sama. 

0H
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4.2.1.2 Uji Normalitas Sampel 

Uji kenormalan kelas eksperimen dan kelas kontrol digunakan uji Chi 

kuadrat. Berdasarkan pengujian normalitas diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Data Hasil Uji Normalitas Awal 

Kelas hitung
2χ  tabel

2χ  

Kontrol 

Eksperimen 

 6,81 

5,37 

7,81 

Pada kelas eksperimen, karena 2
hitungχ  < 2

0,95(3)χ  maka dapat dikatakan 

data pada kelas eksperimen berdistribusi normal. Demikian juga untuk kelas kontrol, 

karena 2
hitungχ  < 0,95(3)χ  maka data pada kelas kontrol juga berdistribusi normal. 

4.2.1.3 Uji Homogenitas sampel 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kelas eksperimen 

dan kelas kontrol mempunyai varians yang homogen atau tidak. Berdasarkan hasil 

perhitungan untuk kelompok eksperimen didapat varians = 76,89 dan untuk 

kelompok kontrol didapat varians = 84,25. Selanjutnya diperoleh S2 = 80,57 dan 

B = 148,68 sehingga didapatkan  2
hitungχ  = 0,081. Taraf nyata yang dipakai adalah 

5% dan dk = 1, diperoleh χ 2
tabel = 3,84. Karena χ 2

hitung = 0,081 < χ 2
tabel = 3,84, 

maka Ho diterima yang berarti sampel mempunyai varians yang sama. 

4.2.2 Analisis Akhir 

4.2.2.1 Uji Normalitas 

Sebelum menguji hipotesis yang diajukan, terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang akan diuji 
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berdistribusi normal atau tidak. Dalam hal ini, uji normalitas yang digunakan 

adalah uji Chi Kuadrat sebagaimana pada uji normalitas sampel. Data yang 

digunakan adalah data hasil belajar matematika siswa pada materi pokok 

segiempat. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil: 

Tabel 4.4 Data Hasil Uji Normalitas Akhir 

Kelas 2
hitungχ  2

0,95(3)χ  

Kontrol 

Eksperimen 

 5,24 

1,32 

7,81 

Pada kelas eksperimen, karena 2
hitungχ  < 2

0,95(3)χ  maka dapat dikatakan 

data pada kelas eksperimen berdistribusi normal. Demikian juga untuk kelas 

kontrol, karena 2
hitungχ  < 2

0,95(3)χ  maka data pada kelas kontrol berdistribusi normal. 

4.2.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang akan 

diuji berdistribusi homogen atau tidak. Berdasarkan hasil perhitungan untuk 

kelompok eksperimen didapat varians = 62,794 dan untuk kelompok kontrol 

didapat varians = 69,272. Dari perhitungan selanjutnya diperoleh varians 

gabungan = 64,03 dan B = 141,941 sehingga didapatkan χ 2
hitung = 0,094. Dari 

tabel distribusi χ 2  dengan taraf nyata 5% dan dk = 1, diperoleh χ 2
tabel = 3,84. 

Karena χ 2
hitung = 0,094 < χ 2

tabel = 3,84, maka Ho diterima yang berarti kedua 

kelompok tidak berbeda secara signifikan atau dengan kata lain variansi dari 

kedua kelas adalah homogen. Karena pada data akhir kedua sampel masih 

mempunyai varians yang sama maka perlakuan pada sampel dapat 

digeneralisasikan pada populasi. 
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4.2.2.3 Uji Kesamaan Dua Rata-Rata 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t satu pihak 

yaitu pihak kanan. 

H0  : µ1 =  µ2 (tidak ada perbedaan antara rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen 

dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar siswa kelas kontrol). 

H1  : µ1 > µ2 (rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih baik dibandingkan 

dengan rata-rata hasil belajar siswa kelas kontrol). 

Hasil perhitungan sebelumnya menunjukkan bahwa data hasil belajar 

matematika siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal dan 

berdistribusi homogen. Berdasarkan uji homogenitas, ditunjukkan bahwa kedua 

kelompok mempunyai varians yang sama, sehingga uji hipotesis yang digunakan 

adalah uji t dengan rumus: 
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Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.5 Data Hasil Uji Hipotesis 

Kelas n Mean S2 S t 
0,95(78)t  

Eksperimen 40 79,975 62,794 

Kontrol 40 75,6 69,272 

8,13 2,408 1,67 

Karena t  >  maka Hhitung 0,95(78)t 0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat 

disimpulkan rata-rata hasil belajar matematika pada materi segi empat dengan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran creative problem solving lebih 

baik dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar matematika dengan menggunakan 
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model pembelajaran problem posing. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 27. 

4.3 Pembahasan 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang terdiri dari 2 kelas 

yaitu kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran creative 

problem solving  dan kelas kontrol yaitu menggunakan model pembelajaran 

problem posing. Kegiatan penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VII SMP 

Negeri 37 Semarang. Sebelum kegiatan penelitian ini dilaksanakan terlebih 

dahulu menyusun rencana pembelajaran, membuat kisi-kisi soal uji coba, 

menyusun soal uji coba.  

Berdasarkan perhitungan rata-rata nilai hasil belajar matematika kelas 

eksperimen 79,98 dengan varians 62,79 sedangkan rata-rata nilai hasil belajar 

matematika kelas kontrol 75,60 dengan varians 69,27. Uji kesamaan rata-rata satu 

pihak  hasil belajar matematika siswa antara kelas eksperimen yang menggunakan 

model pembelajaran problem creative problem solving dan kelas kontrol yaitu 

menggunakan model pembelajaran problem posing, memberikan rata-rata hasil 

belajar matematika yang berbeda signifikan. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t 

pihak kanan diperoleh 2,41hitungt =  dan (0,95;78) 1,67tabelt t= = . Sehingga 2,41 > 1,67 

yang merupakan nilai , yang berarti Ho ditolak. Dengan kata lain rata-rata 

hasil belajar matematika siswa kelas eksperimen dengan model pembelajaran 

creative problem solving lebih baik dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar 

matematika kelas kontrol dengan model pembelajaran problem posing dalam 

materi pokok segiempat. 

tabelt
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Faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika siswa kelas eksperimen 

lebih baik dari hasil belajar matematika kelas kontrol adalah sebagai berikut. 

1. Pada pembelajaran kelas eksperimen siswa aktif mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Yaitu siswa aktif berdiskusi untuk menyelesaikan masalah dan 

aktif menyampaikan hasil ketrampilan berpikir kreatif mereka dalam 

memecahkan masalah. Hal ini menunjukkan bahwa siswa tertarik terhadap 

model pembelajaran yang digunakan. Sehingga ketertarikan tersebut membuat 

aktivitas siswa lebih stabil dan terdapat peningkatan. Kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran semakin meningkat hingga akhir pembelajaran.  

2. Pada pembelajaran kelas kontrol dengan model pembelajaran problem posing 

tipe pre solution posing lebih menekankan pada kemampuan siswa dalam 

membuat pertanyaan siswa. Sehingga siswa lebih tertarik untuk membuat 

pertanyaan yang cenderung mudah sesuai kemampuan mereka. Hal itu 

mengakibatkan pertanyaan satu kelompok dengan kelompok lain mempunyai 

kesamaan dan kurang beragam. 

Pembelajaran creative problem posing oleh siswa pada kelas 

eksperimen pada awalnya mengalami sedikit hambatan. Pembelajaran yang baru 

bagi siswa ini membutuhkan waktu untuk penyesuaian, sehingga pembagian 

kelompok belajar pada kelas eksperimen ini cukup menyita waktu. Setelah 

pembelajaran berlangsung, siswa mulai aktif dalam berdiskusi untuk berpikir 

kreatif dalam memecahkan masalah yang diberikan. 

Pada pembelajaran yang kedua hambatan-hambatan dapat berkurang 

karena siswa telah dapat menyesuaikan diri dengan baik. Adanya respon yang 
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cukup baik menyebabkan pembelajaran creative problem solving  yang diterapkan 

dalam diskusi dapat terlaksana dengan baik. Siswa bertukar pendapat hasil 

berpikir kreatif mereka dalam memecahkan masalah yang sudah diberikan oleh 

guru. Berdasarkan hasil pengamatan mengenai aktivitas siswa selama 

pembelajaran berlangsung menunjukkan bahwa keaktifan siswa ada peningkatan 

di setiap pembelajaran. 

Tahapan pembelajaran yang diterapkan menuntut siswa untuk selalu 

aktif bertukar pendapat dalam diskusi kelompok. Pada pembelajaran I respon yang 

diberikan oleh siswa cukup baik, tetapi banyak siswa terlihat binggung oleh tugas 

masing-masing dan model yang diterapkan. Pemecahan masalah masih terlihat 

statis, dimana satu kelompok hanya mengandalkan beberapa anggota dari 

kelompok. Kreatifitas siswa dalam memecahkan masalah masih kurang. Hal ini 

mengakibatkan pemilihan langkah dalam pemecahan masalah yang sesuai dengan 

kemampuan siswa kurang optimal, sehingga penyerapan materi pembelajaran juga 

kurang maksimal. 

Pada pembelajaran berikutnya aktivitas siswa bertambah, hal ini 

didukung karena siswa mulai terbiasa dengan pembelajaran yang telah diterapkan. 

Setiap kelompok mewajibkan anggota kelompoknya untuk memberikan ide dalam 

memecahkan masalah yang diberikan. Sehingga mereka dapat memilih cara 

pemecahan masalah yang menurut mereka sesuai. Kemudian mereka dapat 

memahami materi sesuai dengan pola pikir mereka masing-masing. 

Peningkatan aktivitas siswa ini juga diikuti oleh peningkatan 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Kemampuan guru dalam 



 50

mengelola pembelajaran cukup baik dan terdapat peningkatan pada setiap 

pembelajaran. Kekurangan dan kesalahan yang pernah dilakukan dapat diambil 

pelajarannya untuk selanjutnya diperbaiki agar proses pembelajaran dapat lebih baik. 

Pembelajaran yang dilakukan pada kelas kontrol yaitu Pembelajaran 

problem posing belum dapat memotivasi untuk meningkatkan kreatifitas berpikir 

siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran pada kelas kontrol ini guru yang 

memegang kendali kelas, karena siswa masih bingung dalam pembuatan soal dari 

pernyataan yang sudah diberikan oleh guru. Siswa cenderung hanya membuat soal 

yang dapat dipecahkan oleh kelompoknya sendiri. Pembuatan pertanyaan yang 

sama antar kelompok masih banyak terjadi. Sehingga keberagaman pertanyaan 

kurang dan siswa kurang berpikir kreatif dalam menanggapi pertanyaan dari 

kelompok lainnya. Ketika siswa dihadapkan pada soal yang bentuknya berbeda 

dengan soal yang mereka buat, siswa masih banyak mengalami kesulitan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Bruner yang menyatakan jika 

seseorang mempelajari sesuatu pengetahuan (misalnya suatu konsep matematika), 

pengetahuan itu perlu dipalajari dalam tahap-tahap tertentu agar pengetahuan itu 

dapat diinternalisasi dalam pikiran (struktur kognitif) orang tersebut. Proses 

internalisasi akan terjadi secara sungguh-sungguh (yang berarti proses belajar terjadi 

secara optimal) jika pengetahuan yang dipelajari itu dipelajari dalam tiga tahap 

yang macamnya dan urutannya adalah tahap enaktif, tahap ikonik, tahap simbolik. 

Penelitian ini memusatkan diri dalam permasalahan apakah rata-rata 

hasil belajar matematika siswa dengan pembelajaran creative problem solving 

lebih baik dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar matematika siswa dengan 

pembelajaran problem posing. Beberapa variabel yang dikenakan dalam penelitian 
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ini dibatasi kepada variabel terikat adalah hasil belajar matematika siswa 

sedangkan variabel bebas adalah model pembelajaran creative problem solving 

dan model pembelajaran  problem posing pre solution posing. 

Menurut Dimyati (2002:33), belajar merupakan perilaku yang komplek. 

Berhasil tidaknya kegiatan belajar akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

yang terlibat dalam proses belajar itu sendiri, yaitu: siswa, pengajar, sarana dan 

prasarana serta penilaian. Dalam penelitian ini beberapa faktor yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian diantaranya adalah sarana dan prasarana, pengajar, 

siswa, dan penilaian. Pada penelitian selanjutnya hendaknya memperhatikan 

beberapa faktor tersebut. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

matematika siswa SMP kelas VII yang memperoleh pembelajaran dengan model 

creative problem solving lebih baik dari hasil belajar matematika siswa SMP kelas 

VII yang memperoleh pembelajaran dengan model  problem  posing. 

5.2 SARAN 

1. Guru diharapkan  selalu memberi permasalahan matematika dalam setiap 

pembelajaran, sehingga dapat memotivasi siswa untuk mengembangkan 

kreatifitas berpikir dalam pemecahan masalah. 

2. Berdasarkan keberhasilan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran creative problem solving maka disarankan hendaknya guru 

dalam mengajar memperhatikan keaktifan siswa dalam pembelajaran, yaitu 

dapat dilakukan dengan pembelajaran diskusi berkelompok pada siswa. 

3. Pembelajaran creative problem solving perlu terus diterapkan dan 

dikembangkan pada materi yang lain agar siswa lebih memahami bahwa materi 

yang dipelajari ada hubungannya dan berguna bagi kehidupan sehari-hari. 

4. Perlu adanya penelitian lebih lanjut sebagai pengembangan dari penelitian ini. 
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