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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan nasional, sebagai salah satu sektor pembangunan nasional

dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, mempunyai visi terwujudnya

sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk

memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia

yang berkualitas.Makna manusia yang berkualitas, menurut Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu manusia

terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang

demokratis dan bertanggung jawab.

Akan tetapi mutu pendidikan menjadi salah satu masalah nasional yang

dihadapi saat ini. Faktanya, banyak siswa mampu menyajikan tingkat hafalan

yang baik terhadap materi ajar yang diterimanya, namun pada kenyataannya

mereka tidak memahami manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Selama ini

dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah masih banyak guru yang mendesain

siswa untuk menghafal seperangkat fakta yang diberikan oleh guru, seolah-olah

guru dianggap sebagai sumber informasi, sehingga komunikasi hanya berlangsung

satu arah saja yaitu hanya dari guru ke siswa. Pada akhirnya pembelajaran

cenderung monoton, kaku, dan tidak ada kegairahan serta pembelajaran seperti

inilah yang disebut dengan pembelajaran berorientasi pada guru. Akibatnya,
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pendidikan di Indonesia tidak berkembang dan menghasilkan Sumber Daya

Manusia yang rendah.

Permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya terjadi secara

menyeluruh dalam setiap mata pelajaran yang di ajarkan di sekolah, terkhusus

pada mata pelajaran matematika, siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari

dan memahami pelajaran matematoka. Matematika merupakan pelajaran yang

dapat menumbuh kembangkan berbagai kemampuan siswa. Kemampuan siswa

untuk menemukan struktur dan konsep materi, sehingga dengan kemampuan

tersebut siswa mampu berpikir matematik, kreatif dan meningkatkan kemampuan

lainnya. Kemampuan berpikir kreatif sangatlah penting karena pada era

globalisasi ini,. Untuk itu manusia dituntut memiliki kemampuan dalam

memperoleh, memilih, mengelola, menindaklanjuti informasi tersebut untuk

menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan yang dinamis, sarat

tantangan, dan penuh kompetisi. Hal tersebut menuntut kita memiliki kemampuan

berpikir dan kreatif dalam menghadapi permasalahan dan menyelesaikannya.

Berpikir kreatif menurut Munandar (1999: 48) adalah kemampuan

menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah, dimana

penekanannya adalah pada kuantitas, ketepatgunaan dan keragaman jawaban

berdasarkan data atau informasi yang tersedia. Aspek berpikir kreatif menurut

Evans (1991: 51) dan Guilford (1967: 138) adalah fluency (kelancaran), flexibility

(keluwesan), originality (keaslian), dan elaboration (penguraian). Ciri-ciri orang

yang memiliki kemampuan berpikir kreatif adalah terbuka terhadap pengalaman

baru, luwes dalam berpikir, percaya pada gagasan sendiri, dan mandiri.



3

Sayangnya, dalam masyarakat sekarang, orang berpikir bahwa kemampuan

berpikir kreatif bukan sebuah kebiasaan berpikir yang seharusnya ditanamkan

sejak usia dini. Masyarakat menganggap bahwa kemampuan berpikir kreatif

adalah sesuatu yang sulit dan hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki IQ

berkategori genius. Padahal, kemampuan berpikir kreatif merupakan sesuatu yang

dapat dilakukan oleh semua orang. Salah satu cara mengembangkan kemampuan

berpikir kreatif melalui kegiatan pembelajaran matematika. Hal tersebut

dikarenakan tujuan pembelajaran matematika di sekolah menurut Depdiknas

(2003: 3) adalah (1) melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik

kesimpulan; (2) mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi,

intuisi, dan penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orisinil, rasa

ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan, serta mencoba-coba; (3)

mengembangkan kemampuan memecahkan masalah; dan (4) mengembangkan

kemampuan menyampaikan informasi dan mengomunikasikan gagasan.

Kemampuan berpikir kreatif yang rendah dialami siswa merupakan hal yang

wajar jika dilihat dari aktivitas pembelajaran di kelas yang selama ini dilakukan

hanya sebagai rutinitas belaka. Penyampain materi, contoh soal dan lagi-lagi

latihan yang sifatnya rutin dan kurang melatih daya pikir siswa.

Berfikir kreatifsiswa ketika menyelesaikan permasalahan memang sangat

dibutuhkan karena dengan itu pembelajaran lebih mengasyikan, anak menjadi

bebas mengembangkan permasalahan hingga mendapatkan hasil yang beragam

namun tidak terlepas dari kontrol guru. Kreativitas ini dapat dikaitkan dengan

pembelajaran berbasis masalah karena setiap permasalahan dalam pembelajaran
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diberikan guru kepada siswa yang mana siswa mengeksplor pemikirannya secara

mendalam dan aktif dengan masalah yang dihadapinya dan dapat mengkaitkannya

dengan kehidupan, agar pembelajaran lebih hidup serta membantu daya nalar

siswa. Hingga ia mampu menemukan hasil pemecahan masalah dari permasalahan

yang diberikan guru. Dari pengalaman saya semasa PPL banyak kasus yang saya

temukan seperti pembelajaran dikelas hanya berpusat kepada guru, siswa

mengalami kesulitan dalam mempelajari dan memahami matematika dan

rendahnya kemapuan berpikir kreatif siswa. Dengan alasan demikian, pada

penelitian ini, peneliti mengangkat judul “Upaya Meningkatkan Kemampuan

Berpikir Kreatif Matematis SiswaMelalui Model Pembelajaran PBL Pada Materi

Operasi Hitung Aljabar di Kelas VIIIdi SMP Swasta GKPI Padang Bulan Medan

T.P. 2018/2019”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka

peneliti mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

1. Pembelajaran cenderung monoton, kaku, dan tidak ada kegairahan serta

pembelajaran itu disebut pembelajaran berorientasi pada guru.

2. Siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari dan memahami pelajaran

matematika

3. Kesadaran masyarakat akanpentingnya kemampuan berpikir kreatif siswa

masih rendah.

4. Rendahnya kemampuan berpikir kreatif matematika siswa.
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C. Batasan Masalah

Dari masalah-masalah yang telah diidentifikasi, penelitian dibatasi pada

pembelajaran matematika dengan model pembelajaran PBL berbasis masalah

sebagai upaya meningkatkan kemampuan kreatif matematis siswa dengan materi

operasi hitung aljabar (penjumlahan, pengurangan, pembagian dan perpangkatan).

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah,

maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah dengan penerapan model

pembelajaran PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis

siswakelas VIII-2 SMP Swasta GKPI Padang Bulan Medan?

E. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan

pembelajaran PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis

siswadi kelas VIII-2 SMP GKPI Padang Bulan Medan.

F. Manfaat Penelitian

Selain menjawab permasalahan penelitian yang akan dikaji, penelitian ini

juga akan memberikan banyak manfaat diantaranya:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu bagi orang banyak,

khususnya dalam bidang pendidikan mengenai kemampuan berpikir
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kreatif matematis dan kemandirian belajar siswa dan penerapan model

PBL dalam pembelajaran matematika SMP di kota Medan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat:

a. Bagi Guru

1. Sebagai bahan masukan bagi guru bidang studi matematika

mengenai model pembelajaran PBL dalam meningkatkan

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa.

2. Memberikan alternatif pembelajaran yang digunakan dalam

pembelajaran matematika untuk dikembangkan menjadi lebih baik

dengan caramemperbaiki kelemahan dan kekurangannya serta

mengoptimalkan hal-hal yang sudah baik.

b. Bagi Siswa

1. Dapat meningkatkan prestasi belajar

2. Meningkatkan kegiatan belajar, mengoptimalkan kemampuan

berfikir, tanggung jawab, minat dan aktivitas siswa dalam kegiatan

pembelajaran.

3. Dengan menerapkan model pembelajaran PBL dapat meningkatkan

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa.

c. Bagi Peneliti

a. Sebagai bekal membangun pengalaman dalam mencari model

pembelajaran yang tepat, guna membantu meningkatkan

kemampuan kreatifitas matematis siswa.
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b. Untuk mengetahui efektifitas penggunaan model pembelajaran

PBL Untuk mendapatkan gambaran tentang hasil belajar

matematika melalui penggunaan model pembelajaran PBL.

G. Defenisi Operasional

1. Berpikir kreatif menurut Munandar (1999: 48) adalah kemampuan

menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah,

dimana penekenannya adalah pada kuantitas, ketepatgunaan dan

keragaman jawaban berdasarkan data atau informasi yang tersedia.

2. Pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) menurut

Yamin (2013: 62) merupakan salah satu model pembelajaran inovatif

yang memberi kondisi belajar aktif kepada siswa dalam kondisi dunia

nyata.
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BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Belajar Dan Pembelajaran

1. Hakikat Belajar

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto,

2010: 2). Belajar boleh dikatakan juga sebagai suatu proses interaksi antara diri

manusia dengan lingkungannya, yang mungkin berwujud pribadi, fakta, konsep,

ataupun teori.

Oleh sebab itu, dari konsep diatas jelas bahwa belajar merupakan proses

dari perkembangan hidup manusia. Dengan belajar manusia melakukan

perubahan-perubahan kualitatif individu sehingga tingkah lakunya berkembang.

Semua aktivitas dan prestasi hidup tidak lain adalah belajar. Belajar itu bukan

sekedar pengalaman. Belajar adalah suatu proses. Karena itu belajar berlangsung

secara aktif dan integratif dengan menggunakan berbagai bentuk perbuatan untuk

mencapai suatu tujuan.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita melakukan banyak kegiatan yang

sebenarnya merupakan gejala belajar. Belajar merupakan bagian dari hidup,

berlangsung seumur hidup, kapan saja dan dimana saja, baik di sekolah, di kelas,

maupun di jalanan dalam waktu yang tidak dapat ditentukan sebelumnya. Namun

demikian, belajar yang dilakukan senantiasa dilandasi oleh itikad dan maksud

tertentu. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa belajar adalah proses



9

perubahan tingkah laku seseorang yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan

akibat pengalaman di dalam hidupnya. Perubahan tingkah tersebut meliputi faktor

internal anak yaitu motivasi, sikap, minat, perhatian, emosi, dan faktor yang

berasal dari dalam diri anak. Selain itu, faktor eksternal yaitu pengaruh guru

sarana prasarana, lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan lingkungan alam

(Tambunan,2010: 4).

a. Ciri-ciri Belajar

Jika hakikat belajar adalah perubahan tingkah laku, maka ada beberapa

perubahan tertentu yang dimasukkan ke dalam ciri-ciri belajar menurut

Djamarah (2002:15-16) sebagai berikut:

1) Perubahan yang terjadi secara sadar

Individu yang belajar akanmenyadari terjadinya perubahan atau sekurang-

kurangnya individu merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam

dirinya.

2) Perubahan dalam belajar bersifat fungsional

Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri indiviu

berlangsung terus-menerus dan tidak statis. Suatu perubahan yang terjadi

akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi

kehidupan atau proses belajar berikutnya.

3) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif

4) Dalam perbuatan belajar, perubahan selalu bertambah dan tertuju

memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya. Makin banyak usah
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belajar dilakukan, makin banyak dan makin baik perubahan yang

diperoleh.

5) Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara

Perubahan bersifat sementara yang terjadi hanya untuk beberapa saat saja

seperti berkeringat, keluar air mata, menangis dan sebagainya. Perubahan

terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau permanen.

6) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku

Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses belajar

meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku jika seseorang belajar

sesuatu sebagai hasil ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara

menyeluruh dalam sikap kebiasaan, keterampilam, pengetahuan.

b. Prinsip Belajar

Davies (1991:32) dalam Aunurrahman (2010:113), mengingatkan beberapa hal

yang dapat menjadikan kerangka dasar bagi penerapan prinsip-prinsip belajar

dalam proses pembelajaran yaitu:

1) Apapun yang dipelajari siswa, dialah yang harus belajar, bukan orang lain.

Untuk itu siswalah yang harus bertindak aktif.

2) Setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya.

3) Siswaakan dapat belajar dengan baik bila mendapat penguatan langsung

pada setiap langkah yang dilakukan selama proses belajar.

4) Penguasaan yang sempurna dari setiap langkah yang dilakukan siswaakan

membuat proses belajar lebih berarti.



11

5) Motivasi belajar siswaakan lebih meningkat apabila ia diberi tanggung

jawab dan kepercayaan penuh atas belajarnya.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar

Menurut Slameto (2003: 2), faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar

banyak jenisnya, tetapi dapat di golongkan menjadi 2 yaitu:

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam individu dan

dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor internal ini meliputi:

a) Faktor fisiologis

Faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi

fisik individu. Faktor ini ada dua macam yaitu:

1. Keadaan jasmani.

Keadaan ini sangat mempengaruhi aktivitas belajar seseorang. Kondisi

fisik yang sehat dan bugar akan memberikan dampak positif terhadap

kegiatan belajar.

2. Faktor psikologis

Keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses

belajar. Beberapa faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses

belajar adalah sebagai berikut:

a. Kecerdasan/intelegensi siswa merupakan faktor psikologis yang

paling penting dalam proses belajar siswa, karena itu menentukan

belajar siswa. Semakin tinggi tingkat intelegensi seorang individu,

semakin besar peluang individu meraih sukses dalam belajar.
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Sebaliknya, semakin rendah tingkat intelegensi individu, semakin

sulit individu itu mencapai kesuksesan belajar.

b. Motivasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan

kegiatan belajar siswa. Motivasi sebagai proses di dalam diri

individu yang aktif, mendorong, memberikan arah, dan menjaga

perilaku setiap saat.

c. Minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau

keinginan yang besar terhadap sesuatu.

d. Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa

kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang

relatif tetap terhadap objek, orang, peristiwa dan sebagainya.

e. Bakat adalah kemampuan seseorang yang menjadi salah satu

komponen yang diperlukan dalam proses belajar. Apabila bakat

seseorang sesuai dengan bidang yang sedang dipelajarinya, maka

bakat itu akan mendukung proses belajarnya sehingga

kemungkinan besar akan berhasil.

2) Faktor Eksternal

a) Lingkungan sosial

1. Lingkungan sosial sekolah, seperti guru, administrasi dan teman-

teman sekelas dapat mempengaruhi proses belajar siswa.

2. Lingkungan sosial masyarakat, kondisi lingkungan masyarakat tempat

tinggal siswaakan mempengaruhi belajar siswa.
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3. Lingkungan sosial keluarga, hubungan antara anggota keluarga, orang

tua, anak, kakak yang harmonis akan membantu siwa melakukan

aktivitas belajar dengan baik.

b) Lingkungan non sosial

Faktor-faktor yang termasuk lingkungan non sosial adalah:

1. Lingkungan alamiah, kondisi udara yang segar dan suasana yang

sejuk dan tenang. Lingkungan alamiah merupakan faktor yang dapat

mempengaruhi belajar siswa. Bila kondisi lingkungan alam tidak

mendukung proses belajar siswaakan terhambat.

2. Faktor instrumental, perangkat belajar yang dapat digolongkan dua

macam, yaitu: Pertama, hardware seperti gedung sekolah, alat-alat

belajar, fasilitas belajar, lapangan olahraga. Kedua, software seperti

kurikulum sekolah, peraturan-peraturan,buku panduan, dan

sebagainya.

3. Faktor materi pelajaran, faktor yang hendak disesuaikan dengan usai

perkembangan siswa dengn metode mengajar guru disesuaikan

dengan kondisi siswa.

2. Hakikat Pembelajaran Matematika

Kehidupan sehari-hari secara langsung memerlukan keterampilan

berkaitan dengan menghitung, misalnya saat kita berbelanja. Keterampilan

berkaitan dengan menghitung berupa pengembalian uang belanja,

menginterpretasikan ukuran-ukuran dalam resep makanan, dan menghitung harga

barang yang dibeli. Untuk itu manusia perlu memperoleh pengetahuan dan
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keterampilan yang berkaitan dengan penalaran dan hitung menghitung melalui

pelajaran di sekolah. Lampiran I Permendiknas No. 22 Tahun 2006, menyatakan

bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari

sekolah dasar untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis,

sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut

diperlukan agar siswa dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan

memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah,

tidak pasti, dan kompetitif. Lebih lanjut dijelaskan pula pemberian pendidikan

matematika dapat digunakan untuk sarana dalam pemecahan masalah dan

mengomunikasikan ide atau gagasan dengan menggunakan simbol, tabel,

diagram, dan media lain.

Ebbutt dan Straker 1995 (Dalam Marsigit, 2003: 2-3), memberikan pedoman bagi

guru agar siswa menyenangi matematika di sekolah berdasarkan kepada anggapan

tentang hakikat matematika dan hakikat subjek didik beserta implikasinya

terhadap pembelajaran matematika sebagai berikut:

a. Matematika adalah kegiatan penelusuran pola dan hubungan

Dalam pembelajaran matematika, guru memberikan kesempatan kepada siswa

untuk melakukan kegiatan penemuan dan penyelidikan pola-pola dan untuk

menentukan hubungan. Kegiatan dapat dilakukan melalui percobaan untuk

menemukan urutan, perbedaan, perbandingan, pengelompokan, dan sebagainya

serta memberi kesempatan siswa untuk menemukan hubungan antara

pengertian satu dengan yang lainnya.
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b. Matematika adalah kreativitas yang memerlukan imajinasi, intuisi dan

penemuan

Dalam pembelajaran matematika, guru harus memberikan kesempatan kepada

siswa untuk berpikir berbeda menggunakan pola pikir mereka sendiri sehingga

menghasilkan penemuan mereka sendiri. Guru juga meyakinkan siswa bahwa

penemuan mereka bermanfaat walaupun terkadang kurang tepat dan siswa

diberi pengertian untuk selalu menghargai penemuan dan hasil kerja orang lain.

c. Matematika adalah kegiatan problem solving

Guru berupaya mengembangkan pembelajaran sehingga menimbulkan masalah

matematika yang harus dipecahkan oleh siswa dengan menggunakan cara

mereka sendiri.

d. Matematika merupakan alat berkomunikasi

Guru harus berusaha menjadikan kegiatan pembelajaran matematika yang

memfasilitasi siswa mengenal dan dapat menjelaskan sifat-sifat matematika.

Guru juga diharapkan dapat menstimulasi siswa untuk dapat menjadikan

matematika sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari.

Memperhatikan penjelasan tentang pembelajaran matematika di atas, dengan

mengacu pada pendapat Ebbutt dan Straker maka dapat diketahui bahwa guru

harus mempunyai pedoman dalam melakukan kegiatan pembelajaran

matematika sehingga diharapkan pembelajaran matematika menyenangkan

bagi siswa, bermanfaat, dan sesuai dengan tingkat perkembangannya.

B. Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL)
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1. Pengertian Model Pembelajaran Problem Based Learning

Menurut Joyce dan Weil model pembelajaran adalah suatu rencana atau

pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran

jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing

pembelajaran di kelas atau yang lain (Rusman, 2012:133). Pembelajaran berbasis

masalah (Problem based Learning) merupakan salah satu model pembelajaran

inovatif yang memberi kondisi belajar aktif kepada siswa dalam kondisi dunia

nyata (Yamin,2013: 62). Problem Based Learning(PBL) dapat diterapkan bila

didukung lingkungan belajar yang kontruvistik. Lingkungan belajar yang

kontruvistik mencakup beberapa faktor, menurut Jonassen dalam Yamin

(2013:63) : kasus-kasus berhubungan, sumber-sumber informasi, pemodelan yang

dinamis, percakapan dan koplaborasi, dan dukungan sosial dan kontektual.

Dengan demikian PBL: (1) menciptakan pembelajaran yang bermakna, dimana

siswa dapat memecahkan masalah yang mereka hadapi dengan cara mereka

sendiri sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya kemudian menerapkannya

dalam kehidupan nyata, (2) dapat mengintegrasikan pengetahuan dan

keterampilan secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang

relevan, (3) dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan

inisiatif siswa dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar, dan dapat

mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok.

2. Karakteristik Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL)
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Menurut Rusman (2013: 232) adapun karakteristik pembelajaran berbasis

masalah adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan menjadi starting point dalam belajar.

b. Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata dan

tidak terstruktur.

c. Permasalahan membutuhkan perspektif ganda (multiple perspektive).

d. Permasalahan, menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, sikap, dan

kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan

bidang baru dalam belajar.

e. Belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama.

f. Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya, dan evaluasi

sumber informasi merupakan prroses yang essensial dalam Problem Based

Learning(PBL).

g. Belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif.

h. Pengembangan keterampilan inquiri dan pemecahan masalah sama pentingnya

dengan penguasaan inti pengetahuan untuk mencari solusi dari sebuah

permasalahan.

i. Keterbukaan proses dalam Problem Based Learning(PBL) meliputi sintesis dan

integrasi dari sebuah proses belajar.

j. Problem Based Learning(PBL) melibatkan evaluasi dan review pengalaman

siswa dan proses belajar.

3. Tujuan Pembelajaran Problem Based Learning(PBL)
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Tujuan pembelajaran Problem Based Learning(PBL) adalah untuk

membantu siswa mengembangkan pengetahuan fleksibel yang dapat diterapkan di

banyak situasi, yang berlawanan dengan inert knowledge (Yamin, 2013: 63).

Suatu situasi masalah yang baik harus memenuhi lima kriteria penting. Pertama,

situasi itu mestinya autentik. Kedua, masalah itu mestinya tidak jelas sehingga

menciptakan misteri atau teka-teki. Ketiga, masalah itu harus bermakna bagi

siswadan sesuai dengan tingkat perkembangan intelektualnya. Keempat, masalah

itu harus cukup luas sehingga memberikan kesempatan kepada guru untuk

memenuhi tujuan instruksionalnya, tetapi dalam batas-batas yang fisibel bagi

pelajarannya. Kelima, masalah yang baik harus mendapatkan manfaat dan usaha

kelompok, bukan justru dihalangi.

4. Langkah-Langkah Kegiatan Model Pembelajaran Problem Based

Learning (PBL)

Menurut Sanjaya (2008: 212) tahapan-tahapan dalam pembelajaran berbasis

masalah adalah sebagai berikut:

(a) Merumuskan masalah, yaitu langkah siswa menentukan masalah yang
akan dipecahkan; (b) Menganalisis masalah, yaitu langkah siswa meninjau
masalah secara kritis dari berbagai sudut pandang; (c) Merumuskan hipotesis,
yaitu langkah siswa merumuskan berbagai kemungkinan pemecahan sesuai
dengan pengetahuan yang dimilikinya; (d) Mengumpulkan data, yaitu
langkah siswa mencari dan menggambarkan informasi yang diperlukan untuk
pemecahan masalah; (e) Pengujian hipotesis, yaitu langkah siswa mengambil
atau merumuskan kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan penolakan
hipotesis yang diajukan; (f) Merumuskan rekomendasi pemecahan masalah,
yaitu langkah siswa menggambarkan rekomendasi yang dapat dilakukan
sesuai rumusan hasil pengujian hipotesis dan rumusan kesimpulan.
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Selanjutnya, menurut Kunandar (2011: 64) memaparkan tahapan-tahapan

pembelajaran PBL pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Tahapan-Tahapan Model PBL

FASE-FASE PERILAKU GURU PERILAKU SISWA
Fase 1
Orientasi siswa
kepada masalah
yaitu dimulai
dengan pemberian
atau pengenalan
masalah kepada

 Menjelaskan tujuan
pembelajaran,
menjelaskan logistik
yang dibutuhkan.
Memotivasi siswa
untuk terlibat aktif

 Mendengarkan penjelasan
tujuan pembelajaran dan
logistik yang dibutuhkan.
Termotivasi untuk terlibat
aktif dalam pemecahan
masalah yang dipilih oleh
guru.

FASE-FASE PERILAKU GURU PERILAKU SISWA
siswa. Permasalahan
ini hendaknya
permasalahan riil
yang terjadi dalam
kehidupan sehari-
hari.

 dalam pemecahan
masalah yang dipilih



Fase 2
Mengorganisasikan
siswa yaitu
permasalahan yang
tadi disajjikan,
selanjutnya dikupas
seputar
permasalahan yang
terjadi. Dalam tahap
ini siswa dipancing
untuk tertarik
kepada kasus yang
dihadapi,sehingga
mereka memiliki
rasa penasaran

Membantu siswa
mendefinisikan dan
mengorganisasikan
tugas belajar yang
berhubungan dengan
masalah tersebut.

Mendefinisikan dan
mengorganisasikan tugas
belajar yang berhubungan
dengan masalah tersebut.

tentang mengapa
permalahan tersebut
bisa terjadi? Apa
penyebabnya? Apa
dampak nya? Dan
lain sebagainya
hingga mereka dapat
menemukan
bagaimana
solusinya.

Fase 3 Mendorong siswa
untuk mengumpulkan

Mengumpulkan informasi
yang sesuai, melaksanakan
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Membimbing
penyelidikan
individu dan

informasi yang sesuai,
melaksanakan.

eksperimen untuk

kelompok yaitu
siswa memiliki
tanggung jawab
untuk berperan aktif
dalam proses
pembelajaran

eksperimen untuk
mendapatkan
penjelasan dan
pemecahan masalah.

mendapatkan penjelasan dan
pemecahan masalah

Fase 4
Mengembangkan
dan menyajikan
hasil karya dengan
pembahasan
permasalahan yang

Membantu siswa
dalam merencanakan
dan menyiapkan karya
yang sesuai seperti
laporan, model dan

Merencanakan dan
menyiapkan karya yang
sesuai seperti laporan, model
dan berbagi tugas dengan
teman.

FASE-FASE PERILAKU GURU PERILAKU SISWA

dijadikan bahan,
dapat dibahas secara
kelompok agar
siswa memiliki
kemampuan
mengorganisasikan
pemikirannya
dengan pemikiran
atau pendapat teman
yang lain

berbagi tugas dengan
teman.

Fase 5
Menganalisa dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah
sehingga siswa
dapat
mengomunikasikan
hasi yang telaah
permasalahannya
dengan
mempresentasikan

Mengevaluasi hasil
belajar tentang materi
yang telah
dipelajari/meminta
kelompok presentasi
hasil kerja.

Melakukan presentasi hasil
kerja kelompok.

Sintaks Operasional PBL mencakup antara lain sebagai berikut:

a. Pertama-tama siswa disajikan suatu masalah.

b. Siswa mendiskusikan masalah dalam tutorial PBL dalam sebuah kelompok

kecil. Mereka mengklarifikasi fakta-fakta suatu kasus kemudian

mendifinasikan sebuah masalah. Mereka membrainstroming gagasannya
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dengan berpijak pada pengetahuan sebelumnya. Kemudian, mereka

mengidentifikasikan apa yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan masalah

serta apa yang mereka tidak ketahui. Mereka menelaah masalah tersebut.

Mereka juga mendesain suatu rencana tindakan untuk menggarap masalah.

c. Siswa terlibat dalam studi independen untuk menyelesaikan masalah diluar

bimbingan guru. Hal ini bisa mencakup: perpustakaan, database, website,

masyarakat, dan observasi.

d. Siswa kembali pada tutorial PBL, lalu saling sharing, informasi, melalui peer

teaching atau cooperative learning atas masalah tertentu.

e. Siswa menyajikan solusi masalah.

f. Siswa mereview apa yang mereka pelajari proses pengerjaan selama ini.

Semua yang berpartisipasi dalam proses tersebut terlibat dalam review

berdasarkan bimbingan guru, sekaligus melakukan refleksi atas konstribusinya

terhadap proses tersebut.

5. Kelebihan dan Kekurangan Model Problem Based Learning (PBL)

Sebagai suatu model pembelajaran, pembelajaran berbasis masalah memiliki

beberapa keunggulan, di antaranya:

a. Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih

memahami isi pelajaran

b. Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta

memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa,

c. Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa,
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d. Pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana mentransfer

pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata,

e. Pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan

pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang

mereka lakukan,

f. Melalui pemecahan masalah, siswa dapat melihat bahwa setiap mata

pelajaran pada dasarnya merupakan cara berpikir, dan sesuatu yang harus

dimengerti oleh siswa,

g. Pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa,

h. Pemecahan maslaah dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk

berpikir kritis,

i. Pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk

mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata,

j. Pemecahan masalah dapat mengembangkan minat siswa untuk terus

menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir.

Di samping keunggulan, model pembelajaran berbasis masalah juga

memiliki kelemahan diantaranya:

a. Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan

bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan

merasa enggan untuk mencoba,

b. Keberhasilan model pembelajaran melalui problem based learning(PBL)

membutuhkan cukup waktu untuk persiapan,
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c. Untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai

materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah mengapa sedang

dipelajari, maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari

(Sanjaya, 2007: 218).

C. Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis

1. Pengertian Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2001:78) dikemukakan bahwa

“kemampuan adalah kesanggupan”. Kemampuan merupakan kesanggupan atau

kecakapan seseorang dalam melakukan sesuatu aktivitas. Setiap orang memiliki

kemampuan yang berbeda-beda baik dalam hal menerima, mengingat maupun

menggunakan sesuatu yang diterimanya. Hal ini disebabkan bahwa setiap orang

memiliki cara yang berbeda dalam hal menyusun segala sesuatu yang diamati,

dilihat, diingat maupun dipikirkan. Siswa juga dapat berbeda dalam menerima,

mengorganisasikan dalam cara pendekatan terhadap situasi belajar dan

menghubungkan pengalaman-pengalamannya tentang pelajaran serta cara mereka

merespon terhadap pendekatan maupun metode pengajaran yang diberikan.

Sanjaya (2010: 216) menyatakan strategi pembelajaran meningkatan

kemampuan berpikir yang bertumpu pada proses perbaikan dan peningkatan

kemampuan berpikir siswa. Berpikir (thinking) adalah proses mental seseorang

yang lebih dari sekedar mengingat (remembering) dan memahami

(compreheresing). Reason mengemukakan bahwa mengingat dan memahami
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lebih bersifat pasif daripada kegiatan berpikir. Mengingat pada dasarnya hanya

melibatkan usaha penyimpanan sesuatu yang telah dialami untuk suatu saat

dikeluarkan kembali atas permintaan; sedangkan memahami memerlukan

pemerolehan apa yang didengar dan dibaca serta melihat keterkaitan antar aspek

dalam memori. Berpikir adalah istilah yang lebih dari keduanya. Berpikir

menyebabkan seseorang harus bergerak hingga di luar informasi yang

didengarkan. Misalnya, kemampuan berpikir seseorang untuk menemukan solusi

baru dari persoalan yang dihadapi.

Berpikir kreatif menurut Munandar (1999: 48) adalah kemampuan

menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah, dimana

penekanannya adalah pada kuantitas, ketepatgunaan dan keragaman jawaban

berdasarkan data atau informasi yang tersedia. Menurut Drevdahl (dalam

Hurlock,1978:4) berpikir kreatif adalah kemampuan seseorang untuk

menghasilkan komposisi, produk atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru,

dan sebelumnya tidak dikenal pembuatannya. Menurut Siswono (2004: 78)

Berpikir Kreatif merupakan suatu proses yang digunakan ketika kita

mendatangkan/ memunculkan suatu ide baru. Hal itu menggabungkan ide-ide

yang sebelumnya yang belum dilakukan. Berpikir kreatif dapat berupa kegiatan

imajinatif atau sintesis pemikiran yang hasilnya bukan hanya perangkuman.

Berpikir kreatif mungkin mencakup pembentukan pola baru dan penggabungan

informasi yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya dan pencangkokan

hubungan lama ke situasi baru dan mungkin mencakup pembentukan korelasi

baru. Berpikir kreatif harus mempunyai maksud atau tujuan yang ditentukan,

bukan fantasi semata, walaupun merupakan hasil yang sempurna dan lengkap.
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan unsur karakteristik berpikir kreatif

adalah (1) berpikir kreatif merupakan proses atau suatu cara berpikir; (2) proses

itu mempunyai tujuan; (3) berpikir kreatif mengarah ke arah penciptaan sesuatu

yang baru, berbeda, dan karena uniknya bagi orang itu, baik itu berbentuk lisan

atau tulisan, maupun konkret atau abstrak; (4) berpikir kreatif timbul dari

pemikiran divergen; (5) kemampuan untuk mencipta bergantung pada perolehan

pengetahuan yang diterima.

2. Peran Kemampuan Berpikir Kreatif

Dengan kemampuan berpikir kreatif, seorang pelajar mampu meraih

prestasi-prestasi yang jauh di atas prestasi rata-rata kebanyakan pelajar.

Mengembangkan kemampuan berpikir kreatif sangatlah penting dalam

pembelajaran matematika. Seperti yang diungkapkan oleh Munandar (dalam

Parwati, 2005: 46) sebagai berikut:  (1) Kreativitas merupakan manifestasi dari

individu yang berfungsi sepenuhnya dalam perwujudan dirinya, (2) Kreativitas

atau berpikir kreatif, sebagai kemampuan untuk melihat bermacam-macam

kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah, dan (3) Bersibuk diri secara

kreatif tidak hanya bermanfaat, tetapi juga memberikan kepuasan kepada individu.

3. Indikator Kemampuan Berpikir KreatifMatematis

Ada 4 aspek kemampuan berpikir kreatif menurut Munandar (1987:88-91)

a) Kelancaran (fluency)

Kemampuan untuk mencetuskan banyak gagasan, jawaban,

penyelesaian masalah atau pertanyaan.

b) Keluwesan (flexibility)
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Kemampuan untuk menghasilkan gagasan, jawaban, atau pertanyaan

yang bervariasi, dapat melihat masalah dari sudut pandang berbeda,

mencari banyak alternatif yang berbeda, dan mampu mengubah cara

pendekatan.

c) Keterperincian (elaboration)

Kemampuan untuk mengembangkan suatu gagasan, menambah atau

memerinci secara detil suatu obyek, gagasan, atau ilusi.

d) Keaslian (originality)

Kemampuan untuk mengemukakan pendapat dirinya sendiri sebagai

tanggapan terhadap suatu situasi yang dihadapi.

Indikator operasional berpikir kreatif yaitu:

1. Berpikir Lancar (Fluency)

Siswa dapat menjawab dengan sejumlah jawaban jika ada pertanyaan

atau soal.

2. Berpikir Luwes (Flexibility)

Siswa dapat melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan

siswa dapat memberikan macam-macam argumentasi terhadap suatu

gambar, cerita atau masalah.

3. Berpikir Elaboratif  (Elaboration)

Siswa dapat mencari arti yang lebih mendalam terhadap jawaban atau

pemecahan masalah dengan melakukan langkah-langkah terperinci.

4. Berpikir Original (Originality)
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Siswa dapat memberikan gagasan yang baru dalam menyelesaikan

masalah atau jawaban yang lain dari yang sudah biasa dalam

menjawab suatu pertanyaan.

D. Materi Ajar

Operasi hitung dalam bentuk aljabar

1. Penjumlahan dan pengurangan aljabar

Pada bentuk aljabar, operasi penjumlahan dan pengurangan hanya dapat

dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Jumlahkan atau kurangkan

koefisien pada suku-suku yang sejenis

Contoh:

Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar berikut:

a. 3 − 7
b. 3 + 8 − 4
c. 5 − 6 +
Penyelesaian:

a. 3 – 7 = − 4
b. 3 + 8 – 4 = 11 − 4
c. 5 − 6 + = 6 − 6

2. Perkalian dalam bentuk aljabar
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Untuk ≠ 0 dengan a, m dan n bilangan bulat, maka berlaku:× =
a. Sifat Distributif

a(b+ c) = a × b + a × c

1. Perkalian suku satu dengan suku dua

Contoh:

a.9 − 2 + 7 = 9 × − 2 + 9 × 7
=− 18 + 63

b.− 3 5 − 8 = − 3 × 5 + − 3 × − 8
= − 15 + 24

2. Perkalian suku dua dengan suku dua

Perkalian suku dua bisa dilakukan dengan beberapa metode

sebagai berikut:

Contoh:

Tentukan hasil dari 2 − 5 + 3
a. Metode FOIL (The Foil Method)2 − 5 + 3 = 2 × + 2 × 3 + − 5 × + − 5 × 3

= 2 + 6 + − 5 + − 15
= 2 + 6 − 5 − 15
= 2 + − 15

b. Metode Pemisahan (The Splitting Method)2 − 5 + 3 = 2 + 3 + − 5 + 3
=2 + 6 + − 5 + − 15

= 2 + 6 − 5 − 15



29

= 2 + − 15
3. Pembagian dalam bentuk aljabar

Untuk ≠ 0 dengan a, m dan n bilangan bulat, maka berlaku:: =
b. Pembagian dengan suku tunggal

Contoh:

Tentukan hasil dari 18 : 6
Penyelesaian:

Cara 1 (mengikuti aturan pangkat)

18 : 6 = 186
= 186= 3

Cara 2 (menentukan FPB)

18 : 6 = 186
= 6 (3 )6 = 3

b. Pembagian dengan suku banyak

Contoh:

Tentukan hasil dari ( − 8 + 15): ( − 3)
Penyelesaian:

1. ( − 8 + 15): ( − 3)ubahlah menjadi bentuk berikut− 3 − 8 + 15
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2. Lakukan pembagian pada dengan a, tuliskan hasilnya dibagian

atas

− 3 − 8 + 15 = =÷
3. Kalikan a dengan − 3 , tulislah hasilnya dibawah − 8 +15 kemudian kurangkan

− 3 − 8 + 15 × − 3 = + − 3− 3 = − 3− 5 + 15
4. Lakukan pembagian − 5 dengan a, tuliskan hasilnya dibagian

atas

− 3 − 8 + 15 = − 5− 3
÷ − 5 + 15

5. Lakukan pembagian lagi − 5 dengan − 3 tulislah hasilnya

dibawah − 5 + 15 kemudian kurang.

×− 3 − 8 + 15 − 5 × − 3 = − 5 + 15− 3

a

a×

a - 5

a- 5
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− 5 + 15− 5 + 15
Secara ringkas disajikan seperti berikut:

− 3 − 8 + 15− 3− 5 + 15− 5 + 15
0

4. Perpangkatan dalam bentuk aljabar

Untuk adan n bilangan bulat, maka berlaku:= × × × …×
Sebanyak n kali

Dengan kata lain, operasi perpangkatan diartikan sebagai operasi

perkalian berulang dengn unsur yang sama

a. Perpangkatan suku satu

Contoh:

1. 2 = 2 × × ×
= 2

2. (2 ) = (2 ) × (2 ) × (2 )
= 8

3. – 5 = 5 × 5= − (25 )= − 25

0

a - 5

Sehingga 2 ≠ (2 ) atau
secara umum ≠ ( )

Sehingga – 5 ≠− 5 secara umum− ( ) ≠ (− )



32

4. − 5 = − 5 × − 5= 25
5. (− 3 ) = (− 3 ) × (− 3 ) × (− 3 )= (− 3) × (− 3) × (− 3) × × × × × ×= (− 3) × ×= (− 3) × ×= − 27 × ×= − 27
Atau dengan menggunakan rumus:( ) = × × …×

Sebanyak n faktor

Dengan m dan n bilangan bulat, maka:(− 3 ) = (− 3) × × × × ×
= (− 3) × ×= − 27 × ×= − 27

b. Perpangkatan suku dua

untuk perpangkatan suku dua ( + ) dengan n : bilangan cacah,

perhatikan uraian berikut.

1. + = 1
2. + = +
3. + = + +

= + + +
× =

Dengan ≠ 0; , , dan n
bilangan bulat
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= + 2 +
E. Kerangka Konseptual

Pembelajaran akan lebih bermakna ketika pembelajaran itu dapat mudah

diingat dan dipahami oleh siswa yang diduga dapat diterapkan dengan tujuan

mudah diingat dan dipahami oleh siswa. Salah satu model pembelajaran yang

mudah diingat dan dipahami oleh siswa yaitu model pembelajaran berbasis

masalah atau model PBL. Apabila dalam proses pembelajaran dapat

menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa maka secara secara

teori motivasi dan hasil belajar siswa dapat meningkat.

Pembelajaran Berbasis Masalah merupakan inovasi dalam pembelajaran

karena dalam PBL kemampuan berpikir siswa betul-betul dioptimalisasikan

melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, sehingga siswa dapat

memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan

berpikirnya secara berkesinambungan.

Keterampilan metakognitif berkaitan erat dengan model PBL

dikarenakan ada beberapa asumsi yang dapat menumbuhkan cara berpikir siswa

yang kreatif dari proses pemberian suatu masalah, antara lain: permasalahan

sebagai pemandu siswa, permasalahan sebagai kesatuan dan alat evaluasi siswa,

permasalahan sebagai contoh, permasahan sebagai sarana untuk melatih siswa

dalam bernalar dan berpikir kritis, dan permasalahan sebagai stimulus dalam

aktivitas belajar. Dari asumsi di atas dapat kita simpulkan bahwa proses

pemecahan masalah pada model PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir
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siswa yang kreatif. Kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang terwujud

dari model PBLakan meningkat kecakapan dalam pemecahan masalahnya, lebih

mudah mengingat, meningkatkan pemahamannya, meningkatkan pengetahuannya

yang relevan dengan dunia praktek, mendorong mereka penuh pemikiran,

membangun kemampuan kepemimpinan dan kerja sama, kecakapan belajar, dan

memotivasi siswa. Pada umumnya siswa yang menggunakan kemampuan berpikir

kreatif matematis dengan baik dapat menyelesaikan masalah dengan baik, dapat

menentukan tujuan belajar, memperkirakan keberhasilan pencapaian tujuan

belajar tersebut, dan memilih alternatife untuk mencapai tujuan belajar tersebut.

Jadi kemampuan berpikir kreatif matematis berpengaruh terhadap hasil belajar

siswa, dimana kemampuan berpikir kreatif matematis tinggi maka hasil belajar

siswaakan tinggi. Beberapa model pembelajaran yang dapat memberdayakan

kemampuan berpikir kreatif matematis adalah PBL.

F. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kerangka teoritis dan kerangka konseptual diatas, yang

menjadi hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Model

Pembelajaran PBLdapat Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis

Siswa dikelas VIII -2 SMP Swasta GKPI Padang Bulan Medan”.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action

research) yaitu penelitian tindakan (action research). Menurut Mahmud (2011:

199) Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan “suatu bentuk penelitian yang

bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki

atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas lebih profesional”.

Karena penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif

matematis siswa serta mengungkap kendala atau kesulitan yang dialami siswa

dalam pembelajaran materi Aljabar melalui model pembelajaran PBL.

B. Waktu dan Tempat Penelitian
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Penelitian ini dilaksanakan pada awal semester ganjil Tahun pelajaran

2018/2019. Tempat pelaksanaan penelitian ini yaitu di SMPSwasta GKPI Padang

Bulan Medan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah kelas VIII-2SMP Swasta GKPI Padang

Bulan Medan. Sedangkan objek penelitiannya adalah seluruh proses dan hasil

pembelajaran matematika yang dirancang untuk meningkatakan kemampuan

matematis siswa melalui model pembelajaran PBL.

D. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu Model PembelajaranPBL

sebagai variabel bebas dan kemampuan berpikir kreatif matematis sebagai

variabel terikat.

E. Desain Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah peneltian tindakan kelas (class

action research), maka penelitian ini memiliki beberapa tahap yang merupakan

suatu siklus. Tiap siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang akan dicapai.

Tahap-tahap dalam penelitian menurut Arikunto dalam Dadang Iskandar dan

Narsim (2015: 23) sebagai berikut:

SIKLUS I

Permasalahan I Perencanaan
tindakan I

Pelaksanaan
tindakan I
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SIKLUS II

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian PTK

Keterangan :

SIKLUS I

1. Permasalahan I

Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah rendahnyatingkat

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada materi operasi hitung

Aljabar.Sebelum melakukan perencanaan tindakan, guru memberikan pre-test

kepada siswa yang terdiri dari 5 soal. Pre-test diberikan untuk melihat tingkat

kemampuan berpikir kreatif matematis dari siswa dan untuk mengetahui

kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal yang diberikan

sehingga berdasarkan kesulitan tersebut dapat dilakukan pemberian perlakuan

yang tepat.

2. Tahap Perencanaan Tindakan I

Tahap perencanaan tindakan dilakukan setelah tes awal dilakukan. Tes ini

bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Hasil tes ini kemudian

Pengamatan/pengumpulan
data I tindakan 1

Refleksi I

Permasalahan
baru hasil
refleksi

Perencanaan
tindakan II

Pelaksanaan
tindakan II

Pengamatan/pengumpulan
data II tindakan 1

Refleksi
IIApabila

permasalahan
belum

terselesaikan
Dilanjutkan ke siklus

selanjutnya
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digunakan sebagai acuan dalam membagi siswa menjadi beberapa kelompok

belajar. Pada tahap perencanaan tindakan ini, hal-hal yang dilakukan adalah:

a. Menyusun skenario pembelajaran yang berisikan langkah-langkah

kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem

based learning yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir

kreatif matematis siswa.

b. Mempersiapkan sarana pembelajaran yang mendukung terlaksananya

tindakan, yaitu: buku ajar untuk siswa, buku untuk guru, alat peraga, jika

perlu sediakan infocuss dan laptop.

c. Menyusun bahan ajar berupa Lembar KerjaSiswa (LKS) untuk setiap

siswa dari setiap siklus pembelajaran, LKS digunakan untuk membantu

siswa mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa.

d. Mempersiapkan instrumen penelitian, yaitu : (1) lembar observasi kegiatan

guru selama belajar mengajar, (2) lembar observasi kegiatan siswaselama

kegiatan belajar mengajar.

3. PelaksanaanTindakan I

Setelah perencanaan tindakan dilakukan dengan matang, maka tahap

selanjutnya adalah pelaksanaan tindakan. Langkah-langkahnya adalah sebagai

berikut:

a. Dalam hal ini peneliti sebagai guru dan guru kelas mata pelajaran

matematikabertindak sebagai pengamat atau observer yang akan memberi

masukan selama pembelajaran berlangsung, dan 3 orang teman sejawat

sebagai observer untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa.
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b. Guru melakukan apersepsi, motivasi untuk memasuki materi yang akan

dibahas.

c. Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan model PBL, dengan terlebih

dahulu menjelaskan langkah kerja model pembelajaran PBL.

d. Pada akhir tindakan, guru memberikan tes kemampuan berpikir kreatif

matematika I yang dikerjakan secara individual, untuk melihat tingkat

kemampuan berpikir kreatif matematika siswa yang telah dicapai.

4. Tahap Observasi Siklus I

Observasi dilakukan bersamaan dengan tahap pelaksanaan tindakan siklus I,

yaitu ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kegiatan observasi ini

dilakukan untuk merekam perilaku peneliti, perilaku siswa dan keadaan kelas

selam proses belajar mengajar berlangsung yaitu untuk mengetahui:

a. Apakah peneliti telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan skenario

yang telah dirancang

b. Dimana letak kendala dan kesulitan melaksanakan pembelajaran tersebut

c. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran itu

d. Bagaimana interaksi antara peneliti dengan siswa.

Setelah selesai observasi, dilanjutkan dengan diskusi antara guru dengan

peneliti untuk memperoleh balikan. Balikan ini sangat diperlukan untuk

memperbaiki proses penyelenggaraan tindakan.

5. Tahap Refleksif I

Kegiatan refleksi guru didasarkan pada data hasil observasi dan pekerjaan

siswa pada LKS. Hal-hal yang dilakukan dalam refleksi tindakan adalah

sebagai berikut:
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a. Merinci dan menganalisis kondisi yang terjadi saat proses pembelajaran,

terutama kekurangan-kekurangan dalam proses pembelajaran, sehingga

pembelajaran yang dilakukan kurang berjalan lancar serta menganalisis

kesulitan yang dihadapi siswa.

b. Menentukan tindakan yang harus diambil guna memperbaiki segala

kekurangan yang terjadi sehingga pembelajaran berikutnya menjadi lebih

baik.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui masalah-masalah apa yang diperoleh

pada pelaksanaan siklus I dan apa yang harus dilakukjan untuk mengatasi

masalah-masalah tersebut untuk perbaikan pembelajaran pada siklus II.

SIKLUS II

Pada siklus ini belum dapat dibuat rencana pelaksanaan tindakan karena

masalah belum dapat ditemukan pada siklus I. Bila hasil perbaikan yang

diharapkan belum tercapai pada siklus I, maka tindakan masih perlu dilanjutkan

pada siklus II. Pada siklus II diadakan perencanaan kembali dengan mengacu pada

hasil refleksif pada siklus I. Siklus II merupakan hasil kesatuan dari kegiatan

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan, analisis, serta refleksif

sepertiyang dilakukan pada siklus I. Banyaknya pertemuan dalam satu siklus

tergantung dari materi operasi hitungAljabar.

Dari setiap tes yang diberikan diharapkan ada pertambahan nilai rata-rata

yang diperoleh siswa dan kesulitan–kesulitan siswa yang ada di permasalahan

dapat diatasi, dan jika hasil tes pada setiap siklusnya tidak mencapai nilai rata-rata

yang ditetapkan, maka dilakukan kaji tindak terhadap masalah tersebut untuk

diperbaiki pada siklus berikutnya, Jika nilai rata-rata untuk setiap tes yang
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diberikan sesuai dengan apa yang ditetapkan  maka dapat dikatakan kemampuan

berpikir kreatif matematis siswa melalui model pembelajaran PBL meningkat

pada materi operasi hitung Aljabar.

F. Pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini

adalah observasi dan tes.

1. Observasi

Observasi atau disebut juga pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian

terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indera (Arikunto, 2013:

272). Observasi dilakukan pada saat pembelajaran sedang berlangsung, yang

dimaksudkan untuk mengamati kemampuan berpikir kreatif matematis siswa

yang dilakukan oleh observer. Yang berperan sebagai observer adalah Peneliti.

2. Tes

Dalam penelitian ini dilakukan tes sebanyak tiga kali. Tes pertama disebut tes

diagnostik yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan berpikir

kreatif matematis awal dari siswa. Pada tes diagnostik ini, peneliti akan

memberikan soal sebanyak 5 soal. Dari tes awal tersebut akan dilihat dimana

letak kesulitan siswa dan tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis awal

siswa supaya bisa disusun perencanaan tindakan yang akan dilaksanakan di

kelas tersebut. Hasil dari tes awal ini akan dijadikan pedoman untuk

membentuk kelompok diskusi siswa. Untuk melihat apakah ada peningkatan

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa, maka dalam setiap siklus akan
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diberikan tes kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Dari tes yang

dilakukan ini juga akan dibuat pedoman untuk melihat apakah ada kesulitan

yang dihadapi siswa dalam mengerjakan soal.

G. Uji Coba Instrumen

Sebelum analisis data maka terlebih dahulu dilakukan uji coba instrumen

penelitian sebagai berikut:

1. Uji Validitas Tes

Validitas tes adalah tingkat ketepatan suatu tes dalam mengukur apa yang

hendak diukur secara tepat, maka digunakan rumus product moment, yaitu:

rxy =
  

       
 




2222 YYNXXN

YXXYN
(Arikunto, 2006: 170)

Keterangan:

rxy : Koefisien korelasi antara variabel X dan Y

X : Skor tiap item

Y : Skor total

N : Banyaknya anggota sampel

Untuk menafsirkan harga validitas tiap item pertanyaan tes, maka rtersebut

dibandingkan dengan harga kritik product moment dengan perhitungan rhitung

>rtabel maka soal tersebut valid.

2. ReliabilitasTes

Dengan menggunakan rumus koefisien Alpha Cronbach dapat diperoleh

bahwa soal yang di ujikan untuk tes siklus I dan II dinyatakan reliabel.
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Sebelum menghitung reliabilitas tes, terlebih dahulu dicari varians setiap soal

dan varians total. Dengan menggunakan rumus Alpha varians sebagai berikut:
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2 = (1 − ∑ ) (Arikunto, 2006: 196)

3. Taraf Kesukaran

Bilangan yang menunjukkan karakteristik (sukar mudahnya) suatu soal

disebut indeks kesukaran. Untuk menentukan taraf kesukaran soal digunakan

rumus berikut:

SN

KBKA
TK

i .
 



Dengan Keterangan:∑KA = Jumlah skor individu kelompok atas∑KB = Jumlah skor individu kelompok bawahN = 27% × banyak subjek × 2S = Skor tertinggi

Kriteria pengujian tigkat kesukaran soal adalah sebagai berikut:

a. Soal dikatakan sukar jika TK < 27%
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b. Soal dikatan sedang jika 27% ≤ TK ≤ 72%

c. Soal dikatan mudah jika TK > 72%

4. Uji Daya Pembeda

Untuk mengetahui daya beda butir soal digunakan rumus sebagai berikut:

t =
)//( 22

aauu

au

nSnS

XX





Dimana S =   )1/(2 nX

Keterangan: uX = rata-rata kelompok unggul (atas)

aX = rata-rata kelompok asor (bawah)

un = 27% x N

an = 27% x N

H. Teknik Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:

1. Reduksi Data

Proses reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, menyederhanakan dan

mentransformasikan data yang telah disajikan dalam bentuk transkrip

catatan lapangan. Kegiatan reduksi data ini bertujuan untuk melihat

kesalahan jawaban peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal dan

tindakan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahan itu.

2. Paparan Data

Paparan data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:



45

a. Menghitung persentasi masing-masing siswa.

Persentase Aktivitas Siswa (PAS) = × 100%

Tabel 3.1Kategori Hasil Observasi Siswa

Persentase Rata-rata (%) Kategori
80 atau lebih Sangat Baik
60 – 79,9 Baik
40 – 59,9 Cukup
20 – 39,9 Kurang
0 % - 19,9 Sangat Kurang

b. Hasil Observasi aktivitas guru

Persentase Hasil Observasi dihitung dengan rumus:% = ∑ ∑ 100 %
Tabel 3.2 Kategori Hasil Observasi Guru

Kategori Hasil Observasi Guru (%) Interpretasi
0,0 – 24,5 Sangat Kurang
25,0 – 37,5 Kurang
37,6 – 62,5 Sedang
62,6 – 87,5 Baik
87,6 – 100 Baik Sekali

Persentase yang didapat kemudian dijadikan sebagai acuan terhadap

kelebihan dan kekurangan selama kegiatan pembelajaran berlangsung

agar guru dapat melakukan pembelajaran lebih baik dari pertemuan

sebelumnya.

Pembelajaran dikatakan efektif jika hasil pengamatan

observer,pembelajaran termasuk dalam kategori baik atau sangat baik.

c. Hasil Belajar
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1. Setiap siswa dikatakan tuntas belajarnya (ketuntasan individual)

jika proporsi jawaban benar siswa ≥ 70%.

2. Selanjutnya dapat juga diketahui apakah ketuntasan belajar secara

klasikal telah tercapai, dilihat dari persentase siswa yang sudah

tuntas dalam belajar yang dirumuskan seperti yang dikemukakan

oleh Suryobroto (Harefa, 2007: 28) sebagai berikut :

PKK =
%

100%

Keterangan:

PKK = Persentase Ketuntasan Klasikal

Berdasarkan kriteria keberhasilan penelitian ini adalah jika

ketuntasan belajar klasikalnya mencapai 80% siswa yang

memperoleh nilai ≥ 70.  Pada akhir setiap siklus, peneliti akan

menganalisis data yang diperoleh hasil dari observasi dan tes

kemampuan berpikir kreatif. Hal ini akan dijadikan dasar untuk

melanjutkan siklus atau tidak. Jika Kriteria keberhasilan ini belum

tercapai maka pengajaran yang dilaksanakan peneliti belum

berhasil dan akan dilanjutkan ke siklus berikutnya.

d. Simpulan Data

Dalam kegiatan ini ditarik beberapa kesimpulan berdasarkan hasil

penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan yang diambil merupakan

dasar bagi pelaksanaan siklus berikutnya dan perlu-tidaknya

dilanjutkan atas permasalahan yang diduga.
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I. Indikator Keberhasilan

Adapun indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah:

1. Kemampuan berpikir kreatif matematika siswa dikatakan meningkat, jika:

a. Tercapainya ketuntasan belajar siswa secara klasikal yaitu ≥ 80% dari

banyak siswa dan ketuntasan belajar individual yaitu ≥ 70%.

b. Terdapat pertambahan rata-rata presentase kemampuan berpikir kreatif

matematika siswa dari siklus I ke siklus II

2. Tercapainya ketuntasan hasil observasi terhadap guru dan siswa selama

proses pembelajaran minimal sedang yaitu 37,6 – 62,5%dan jika belum

tercapai maka diperbaiki dan dilanjutkan pada siklus berikutnya.


