
PENGARUH METODE LEARNING START 

 A QUESTION TERHADAP KEMAMPUAN 

BERFIKIR KREATIF MATEMATIKA 
 

 

 

 

 

Skripsi 

Skripsi 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi 

Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu 

Tarbiyah Dan Keguruan 

 

 

Oleh  

 

 

 

 

DIAN NURHIDA 

NPM. 1511100152 

Jurusan : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN 

LAMPUNG 

1443 H/2022 M 



 

i 
 

PENGARUH METODE LEARNING START 

 A QUESTION TERHADAP KEMAMPUAN 

BERFIKIR KREATIF MATEMATIKA 
 

Skripsi  

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi 

Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

 

Oleh 

 
DIAN NURHIDA 

NPM. 1511100152 

 

 

Jurusan : 

 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 

  

 

Pembimbing I : Dr. Chairul Amriyah, M.Pd 

Pembimbing II : Hasan Sastra Negara, M.Pd 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

RADEN INTAN LAMPUNG 

1443 H / 2022 M 



 

iii 
 

ABSTRAK 

Kemampuan berfikir kreatif merupakan proses 

berfikir yang dialami oleh setiap individu yang dipengaruhi 

baik dari lingkungan eksternal maupun dari lingkungan 

internal. Bedasarkan pra penelitian yang dilakukan dapat 

dilihat bahwasannya peserta didik kurang memenuhi kriteria 

ketuntasan minimal pada pembelajaran matematika sebanyak 

65.27% dan yang mencapai kriteria sebanyak 34.73% telah 

mencapai kriteria. Peserta didik dinyatakan tuntas jika telah 

mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 70. 

Rendahnya nilai pada mata pelajaran matematika dapat 

dilihat dari berbagai faktor yang menyebabkan kurangnya 

kemampuan peserta didik, masalah ini harus dapat 

dipecahkan untuk merubah kondisi belajar peserta didik 

dalam meningkatkan kemampuan berfikir kreatif.Penelitian 

ini memiliki tujuan dari permasalahan yang di telah di 

kemukakan adalah untuk mengetahui pengaruh metode  

pembelajaran Learning Start A Question terhadap 

pemahaman berfikir kreatif matematika siswa kelas IV MI 

Bustanul Ulum Sumatera Selatan.jenis penelitian ini adalah 

penelitian quasi experimental question. Sampel dalam 

penelitian ini adalah peserta didik kelas IV MI Bustanul 

Ulum teknik jenuh. Setelah data diperoleh dari uji hipotesis 

secara manual dengan thitung = 5,86 dan ttabel = 1,99 maka 

thitung > ttabel maka H0 ditolak sehingga, berdasarkan 

penganalisiskan fakta dari hasil penelitian menandakan 

adanya pengaruh metode learning stat a quetion terhadap 

kemampuan berfikir kreatif .Hal ini menunjukan terdapat 

pengatuh pengaplikasian metode pembelajaran learning start 

a question terhadap kemampuan berfikir kreatif matematika . 

kemampuan berfikir kreatif peserta didik yang diberikan 

perlakuan dengan menggunakan metode learning start a 

question lebih baik dibandingkan dengan menggunakan 

metode information search. 

Kata Kunci : Metode Learning Start A Question, 

Kemampuan Berfikir Kreatif 
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MOTTO 

 

                             

 

Artinya: 

“Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. 

Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, 

melainkan kaum yang kafir" (QS. Yusuf: 87). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kreatifitas adalah kompetensi yang dimiliki oleh seorang 

untuk membuat kombinasi-kombinasi  baru sebagai produknya yang 

memiliki makna sosial, tidak semua produk yang dihasilkan itu harus 

baru kombinasinya. Kombinasi yang baru dapat diperoleh dengan 

mengembangkan bagian-bagian yang telah ada sebelumnya.
1
 

 

Career Center Maine Departement Of Labor USA 

berpendapat bahwa dalam dunia kerja salah satu kemampuan 

seseorang yang dibutuhkan adalah kemampuan berfikir yang kreatif.
2
 

Mempunyai kemampuan berfikir yang  kreatif sangat di perlukan bagi 

setiap peserta didik untuk membangun pengetahuan dan pemecahan 

masalah secara sistematis dan logis. Kemampuan berfikir kreatif 

memiliki peranan yang sangat berpengaruh, ketika sedang melakukan 

penelitian dan menilai sebuah argumen dari orang lain untuk 

mendapatkan suatu hasil serta dapat memiliki kemampuan dalam 

membuat sebuah kesimpulan yang sesuai dengan standart dan 

kewajibannya. Pengembangan berfikir kreatif  memang diperlukan 

karena kemampuan ini bertujuan untuk  menciptakan kemampuan 

yang dibutuhkan saat di dalam dunia kerja. 

 

Urgensi kemapuan berfikir kreatif arau kreatifitas dalam 

pendidikan telah ditekankan oleh pemerintah dalam undang – undang 

Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 BAB III pasal 4 tentang 

sistem pendidikan nasional sebagai berikut: “pendidikan 

diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, 

                                                           
1 Utami Munandar, “Pengembangam kreativitas anak berbakat”. 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 21 
2 Hendra Erik Rudyanto, Elly Marsina Mursidik, Nursamsiyah, 

“kemampuan berfikir kreatif dalam memecahkan masalah matematika Open- 

ended ditinjau  dari tingkat kemampuan matematika pada siswa sekolah 

dasar”, Pedadogia, Vol. 4. No. 1, ( Februari 2015), h. 23. 



2 
 
dan mengembangankan kreativitas peserta didik dalam proses 

pembelajaran”.
3
  

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwasannya 

setiap orang memiliki kreativitas dan potensi yang beranekaragam, 

baik digunakan dalam kegiatan belajar maupun digunakan untuk 

mencitakan kemampuan yang di butuhkan dalam dunia kerja. Didalam 

pendidikan nasional kekreativitasan  memiliki peranan penting dalam 

pengembangan potensi manusia Indonesia yang seutuhnya, oleh 

karena itu sistem pendidikan dapat mengembangkan sikap, perilaku, 

dan pemikiran kreatif-produktif, disamping gagasan yang logis dan 

penalaran. 

 

Potensi kreatif dapat dimiliki oleh setiap orang didalam semua 

bidang kehidupan, seperti yang terkandung didalam Al-Qur’an Allah 

SWT Berfirman: 

                      

Artinya: “sesungguhnya  allah tidak akan mengubah keadaan suatu 

kaum sebelum mereka mengubah keaadan mereka sendiri”.(QS. ar-

Ra’d : 11)4
 

Pada dasarnya setiap orang memiliki bakat kreatif sendiri. 

Setiap orang mempunyai kecenderungan untuk mewujudkan potensi 

yang dimiliki, potensi tersebut dapat berkembang apabila terdapat 

dorongan untuk menjadikannya lebih matang dan lebih siap. 

Dorongan untuk mengaktifkan dan mengungkapkan semua kapasitas 

yang dimilikinya, hanya saja potensi dan kadar yang dimilki oleh 

setiap orang berbeda-beda. Potensi inilah yang membedakan manusia 

dengan makhluk ciptaan tuhan yang lainnya.  Manusia diberi 

kemampuan untuk berfikir dan mempunyai potensi untuk 

menciptakan sesuatu hal yang dapat memberi arti bagi kehidupan. 

                                                           
3Undang – undang  SISDIKNAS (UU RI No. 20 Tahun 2003), 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), cetakan ke-6, h.7 
4Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahannya, ( Jakarta: 

PT  Syaamil Cipta Media, 2004), h. 250. 
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Berfikir merupakan suatu hal yang dapat membedakan antara 

tingkatan manusia dengan tingkatan makhluk-makhluk lainnya yang 

telah Allah SWT ciptakan   didunia ini. 

Salah satu indikator berfikir tingkat tinggi adalah berfikir 

kreatif. Kemampuan berfikir kreatif dapat juga membantu peserta 

didik  dalam membangun pengetahuan yang logis dan sistematis.  

Kemampuan berfikir kreatif mempunyai suatu peranan yang penting 

dalam menganalisis dan mengevaluasi argumen untuk membuat suatu 

keputusan yang rasional dan bertanggung jawab. Peserta didik 

hendaknya diarahkan untuk mencapai kemampuan berfikir kreatif 

melalui aktivitas pembelajaran matematika. 

Tingkatan berfikir kreatif dalam menyelesaiakan 

permasalahan matematika terdapat 5 tingkatan yaitu dari tingkatan 

terendah (tingkat 0) sampai pada tingkatan tertinggi (tingkat 4) dalam 

setiap tingkatannya memiliki indikator sebagai tolak ukurnya
5
 yaitu, 

dalam memecahkan masalah persoalan matematika setiap peserta 

didik memiliki level kreatifitas yang berdeda-beda, sesuai dengan 

pengalaman yang dimilikinya dalam menangkap, menerima 

pengetahuan dalam pembelajaran dan mengembangkan informasi 

penyelesaian soal-soal. Dengan demikian, terdapat peserta didik yang 

dapat dikategorikan tidak kreatif, kurang kreatif, cukup kreatif, kreatif, 

dan sangat kreatif. 

Pembentukan kemampuan berfikir kreatif merupakan proses 

berfikir yang dialami oleh setiap individu yang dipengaruhi baik dari 

lingkungan eksternal maupun dari lingkungan internal. Salah satunya 

yaitu melalui pembelajaran matematika. Peserta didik hendaknya di 

bimbing dalam mencapai kemampuan berfikir kreatif memalui 

pembelajaran aktivitas matematika didalam pembelajaran matematika 

harus terdapat proses melatih kemandirian peserta didik didalam 

berfikir yaitu mengkonstruksikan pengetahuan yang dimilikinya. 

                                                           
5Tri Novilia Hasti, Helarius Ryan Wahyu Santoso, Novisita Ratu, 

“Deskripsi Tingkat Kemampuan Berfikir Kreatif (TKBK) Pada Materi 

Segiempat  Kelas VII SMP Negeri Papelan Kabupaten Semarang”, Satya 

Widya, Vol. 30, No. 2 (2014), h. 83-85. 
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Perkembangan matematika diterapkan pada semua bidang 

ilmu pengetahuan. Negara yang mengabaikan ilmu matematika 

sebagai prioritas utama akan tertinggal dalam kemajuan sains dan 

teknologi, dibanding dengan negara lain yang memberikan ruang pada 

matematika sebagai ilmu yang sangat penting. National Research 

Counsil (NRC) dari Amerika Serikat yang menyatakan pentingnya 

matematika dengan pernyataan sebagai berikut: “Matematics is the 

key opportunity, yang berarti matematika adalah kunci dari peluang – 

peluang”.
6
 Melihat begitu pentingnya matematika, tidak 

mengherankan jika matematika dipelajari secara luas dan mendasar 

mulai sekolah dasar hingga ke jenjang pendidikan menengah yang 

selalu menjadi mata pelajaran utama selain mata pelajaran lain. 

Menurut National Research Counsil (NRC), bagi seorang 

peserta didik keberhasilan mempelajari matematika akan menjadikan 

seorang anak yang akan memiliki kebanggaan tersendiri dengan 

kemampuan yang dimilikinya. Proses pembelajaran matematika 

dilapangan menjadi suatu hal faktor yang penting dalam menentukan 

keberhasialan dalam belajar, dalam hal ini pendidik merupakan 

komponen utama yang merupakan Output  dari proses belajar. 

Kualitas proses pembelajaran yang diberikan mempengaruhi 

perkembangan potensi kemampuan berfikir kreatif peserta didik untuk 

mampu melatih dan menentukan metode yang tepat agar tujuan 

instruksional pembelajaran matematika dapat dicapai. 

Menurut Simanjuntak metode mengajar yang diterapkan 

dalam suatu pengajaran dikatakan efektif jika menghasilkan sesuatu 

yang sesuai dengan yang diharapkan atau dengan kata lain tujuan dari 

pembelajaran tersebut tercapai, semakin tinggi kekuatannya unntuk 

menghasilkan sesuatu, maka semakin efektif metode tersebut.  Metode 

mengajar dikatakan efisien  apabila dalam penerapannya dapat 

menghasilkan sesuatu yang dihasilkan  relatif berhasil.
7
 

                                                           
6Fadjar Shadiq, Pembelajaran Matematika Cara meningkatkan 

Kemampuan Berfikir Siswa, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), cet 1, h.3.  
7Ibid, h.5. 
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Berdasarkan beberapa ahli dapat disimpulkan bahwasannya 

matematika memiliki peranan penting dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan, kewirausahaan dan teknologi, yang diperoleh baik 

didalam maupun diluar lapangan. Mempelajari ilmu matematika 

dengan kualitas yang baik akan berpengaruh positif untuk 

perkembangan potensi dan kemampuan berpikir kreatif peserta didik. 

Tujuan pembelajaran matematika menurut kurikulum 2013 

yaitu menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam 

pembelajaran yaitu, menggunakan pendekatan saintific. Dalam 

pembelajaran matematika kegiatan pembelajaran agar bermakna yaitu 

mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta.
8
 

Salah satu diantaraanya adalah memahami konsep matematika. Dalam 

pembelajaran matematika memahami konsep itu penting diterapkan, 

karena dengan peserta didik memahami dengan baik konsep 

matematika maka itu merupakan awal kunci untuk mengetahui 

selanjutnya. Dalam memahami konsep tidaklah mudah pada mata 

pelajaran matematika. Banyak peserta didik gagal dalam pemahaman 

konsep matematika yang diberikan. Peserta didik banyak memcahkan 

masalah dengan sistem hafalan parsial sehingga peserta didik kurang 

terlatih untuk berfikir tingkat tinggi. 

Proses pembelajaran matematika yang dilaksanakan disekolah 

belum menunjukan tercapainya tujuan pembelajaran matematika yang 

maksimal. Berdasarkan hasil survei Programme For International 

Student Assesment PISA siswa Indonesia menempati peringkat ke 64 

dari 65 negara yang berbartisipasi. Adapun aspek yang diukur pada 

bidang matematika adalah mengidentifikasi, dan memahami serta 

menggunakan dasar-dasar matematika yang diperlukan seseorang 

dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, posisi Indonesia pada bidan 

                                                           
8 Rahmi Fuadi, Et.al, “Peninngkatan Kemampuan Pemahaman Dan 

Penalaran Matematis Melalui Pendekatan Kontekstual”, Jurnal Didaktika 

Matematika, Vol. 3, No. 1 (April 2016), h. 47-5. 
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matematika memiliki rata-rata 375 yang berarti bahwa rendahnya 

prestasi belajar matematika.
9
  

Hasil tersebut menjadi barometer output dari  pembelajaran 

matematika di Indonesia selama ini. Output tersebut  menjadi catatan 

penting dalam pembelajaran matematika guna meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang baik. sehingga output yang  dihasilkan dari 

pembelajaran matematika tidak hanya meningkatkan berfikir peserta 

didik tetapi pendidikan di Indonesia. Pembelajaran matematika harus 

mampu memberikan ruang yang luas kepada peserta didik dalam 

membangun pengetahuan dan pengalaman peserta didik. Dalam 

mencapai suatu tujuan pembelajaran matematika perlu dilakukan 

memlaui pembelajaran yang berkualitas salah satu faktor penting 

dalam kegiatan pembelajaran adalah dengan penggunaan metode 

pembelajaran.  

Syaiful Bahri menyatakan bahwa metode pembelajaran 

mempunyai peran yang cukup penting dalam kegiatan belajar 

mengajar. Metode pembelajaran yang baik harus dapat membangun 

pengetahuan bagi peserta didik secara aktif. Proses belajar  yang 

mereka lakukan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh peserta 

didik, bukan sesuatu yang dilakukan terhadap peserta didik.
10

 

Kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh peserta didik, akan 

ditentukan oleh kerelevansian penggunaan suatu metode yang sessuai 

dengan tujuan. Dengan begitu tujuan pembelajaran akan tercapai 

dengan penggunaan metode yang sesuai dengan standart keberhasilan 

yang terpatri didalam suatu tujuan. 

Menurut penulis dalam penggunaannya, sangat penting untuk 

memilih metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi 

pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Guru sebagai 

pencipta suasana kelas sering kali hanya memberikan penjelasan 

                                                           
9Annajmi, “Konrtibusi diposisi matematis terhadap prestasi belajar 

matematika siswa kelas VIII SMPN 3 Tambusai”, Jurnal Edumatica, Vol. 

08, No. 01, (April 2018), h. 2. 
10Syaiful Bahri Djarama, dan Aswan Zain, Strategi Belajar  

Merngajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.3. 
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materi saja, tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengajukan pertanyaan padahal siswa belum mengerti apa yang telah 

disampaikan oleh guru. Hal tersebut mengakibatkan siswa  

mengakibatkan tidak antusiasnya siswa dalam proses belajar 

mengajar.  

Penulis melaksanakan pra penelitian dengan ibu Heniwati, 

S.Pd guru matematika kelas IV dengan jumlah peserta didik sebanyak 

62 yang akan diteliti. Yang terdiri dari 29 orang peserta didik 

perempuan dan 33 orang peserta didik laki-laki. Berdasarkan 

wawancara yang didapat dari proses pembelajaran yang terjadi secara 

langsung selama ini, sudah menggunakan metode dengan baik, akan 

tetapi masih kurang bervariatif dalam penggunaan metode lainnya, 

sama halnya dengan metode pembelajaran Learning Start With A 

Question (LSQ) jarang diterapkan dalam proses pembelajaran.
11

 

Dalam proses pembelajaran belum maksimal karena peserta didik 

banyak melakukan aktifitas diluar pembelajaran seperti berbicara antar 

teman, mengantuk dan tidak memperhatikan ketika guru sedang 

menerangkan pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran peserta 

didik kurang  berani dalam menyampaikan pertanyaan dan pendapat, 

keterlibatan peserta didik secara aktif masih kurang dalam proses 

belajarnya sehingga peserta didik cepat merasa bosan dan merasa 

menganatuk selama proses pembelajaran berlangsung, hal ini 

mengakibatkan peserta didik kurang memahami materi yang 

disampaikan oleh guru, sehingga hasil belajar peserta didik peroleh 

belum maksimal. 

Berikut ini data nilai hasil ujian semester ganjil pada mata 

pelajaran matematika kelas IV MI Bustanul Ulum semester ganjil 

tahun pelajaran 2019/2020 

 

 

                                                           
11Heniwati, Guru Matematika MI Bustanul Ulum, Wawancara,  30 

Agustus 2019.   
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Tabel 1.1 

Rekapitulasi Nilai Harian Mata Pelajaran Matematika Kelas IV 

MI Bustanul Ulum Wonotirto Sumatera Selatan Tahun Pelajaran 

2019/2020 

 

No  KKM Kriteria 

Ketumtasan 

Jumlah 

Siswa 

Persentase 

(%) 

1.   70 Tuntas  28 34,73% 

2.  70 Tidak Tuntas 34 65.27% 

   62 100% 

Sumber: Dokumenasi nilai kelas IV MI Bustanul Ulum 

Wonotirto sumatera selatan 

 

Bedasarkan kriteria diatas, dapat dilihat bahwasannya peserta 

didik kurang memenuhi kriteria ketuntasan minimal pada 

pembelajaran matematika sebanyak 65.27% dan yang mencapai 

kriteria sebanyak 34.73% telah mencapai kriteria. Peserta didik 

dinyatakan tuntas jika telah mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) yaitu 70. Rendahnya nilai pada mata pelajaran matematika 

dapat dilihat dari berbagai faktor yang menyebabkan kurangnya 

kemampuan peserta didik, masalah ini harus dapat dipecahkan untuk 

merubah kondisi belajar peserta didik dalam meningkatkan 

kemampuan berfikir kreatif. 

 

Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menawarkan 

suatu metode pembelajaran yaitu metode Learning Start A Question 

yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan gairah siswa dalam 

belajar matematika. Karena metode pembelajaran ini membantu siswa 

untuk lebih aktif bertanya sehingga siswa memiliki kegairahan untuk 

belajar lebih aktif. Metode Learning Start A Question juga pernah 

digunakan oleh Isnaini Nurjanah untuk mengukur hasil belajar siswa 

dalam bidang studi IPS  di MIN 2 Bandar Lampung dan hasilnya yaitu 

metode Learning Start A Question memberikan pengaruh yang 

signifikan dengan rata-rata 75,32. 
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Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah melalui 

penerapan, metode pembelajaran Learning Start A Question (LSQ). 

Alasan penulis menggunakan metode Learning Start A Question 

mengajak peserta didik untuk lebih aktif dalam bertanya dan 

menemukan jawaban atas pertanyaan yang mereka ajukan dengan cara 

berdiskusi dengan sesama kelompok agar mereka lebih mengerti dan 

memahami materi yang diajarkan oleh guru. Diharapkan dapat 

memberi dampak dengan menggunakan cara ini berdampak pada 

meningkatnya pemamhaman peserta didik sehingga dapat merubah 

siswa dalam meningkatkan berfikir kreatif mereka. 

 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka 

peneliti tertarik untuk mencoba melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Metode Learning Start A Question Terhadap Kemampuan 

Berfikir Kreatif Dalam Matematika” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, 

yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 

1.  Kurangnya peseta didik dalam pemahaman konsep matematika 

dalam proses pembelajarannya. 

2. Sebagian peserta didik masih terlihat pasif, jarang aktif dalam 

mengajukan pertanyaan atau mengutarakan pendapatnya. 

3. Rendahnya kemampuan berfikir kreatif pada peserta didik. 

4. Kurang dilibatkannya peserta didik dalam proses pembelajaran, 

karena pembelajaran berpusat pada guru teacher centered. 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk memperjelas permasalahan latar belakang diatas, maka 

penulis membatasi masalah sebagai berikut: 

1. Peneliti akan meneliti, apakah ada pengaruh melalui metode 

pembelajaran Learning Start A Question (LSQ) dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas IV MI 

Bustanul Ulum. 

2. Penelitian ini dilakukan di kelas IV MI Bustanul Ulum. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas,permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah Apakah terdapat pengaruh metode pembelajaran 

Learning Start A Question terhadap kemampuan berfikir kreatif pada 

mata pelajaran matematika kelas IV MI Bustanul Ulum Sumatera 

Selatan ?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tuaan dari permasalahan yang di telah 

di kemukakan adalah untuk mengetahui pengaruh metode  

pembelajaran Learning Start A Question terhadap pemahaman berfikir 

kreatif matematika siswa kelas IV MI Bustanul Ulum Sumatera 

Selatan. 

  

F. Manfaat Penelitian  

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan memberikan 

manfaat bagi peserta didik, guru, sekolah serta pembelajaran bagi 

peneliti. Manfaat penelitiannya sebagai berikut: 

1. Manfaat secara teoritis 

Diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pada 

mata pelajaran matermatika yang terkait dengan upaya 

kemampuan berfikir kreatif pada peserta didik melalui metode 

pembelajaran Learning Start A Question. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi guru, menjadi referensi variasi dalam mengajar dengan 

memperhatikan materi yang sesuai. Memperbaiki dan 

meningkatkan keprofesionalisme guru khususnya dalam 

mengajar matematika. 

b. Bagi peserta didik, memalui penelitian ini diharapkan dapat 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik dan dapat 

meningkatkan keaktifan peserta didik selama proses belajar 

mengajar. 

c. Bagi sekolah, memberikan masukan dan gambaran yang 

lebih jelas mengenai pelaksanaan pembelajaran matematika 

dengan menggunakan metode Learning Start A Question 

dalam proses belajar mengajar. 
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d. Bagi peneliti, dapat memberikan pengalaman bagi peneliti 

sebagai calon guru dan memberikan informasi mengenai 

hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan judul dan 

permasalahan yang dilihat dilapangan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

    

A. Metode Pembelajaran 

1. Pengertian Metode Pembelajaram  

Metode pembelajaran erat kaitannya dengan proses belajar 

mengajar yang dilakukan oleh seorang guru dalam pembelajarannya 

dalam mendidik peserta didik. Melalui metode pembelajaran guru 

dengan peserta didik dapat berinteraksi untuk saling melakukan 

kegiatan pembelajaran guna mendapatkan informasi, keterampilan, 

cara berfikir dan mengekspresikan ide yang dimilikinya. Ali Mudlofir 

dan Evi Fatimatur Rusydiyah berpendapat bahwa metode 

pembelajaran adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk 

melakukan aktivitas  yang tersistem dari sebuah lingkungan yang 

terdiri dari guru dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam 

melakukan suatu proses belajar dengan baik dan tujuannya dapat 

tercapai sesuai dengan yang dirumuskan guru.
12

  

 

Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk 

merealisasikan strategi yang akan digunakan dalam setiap kegiatan 

belajar mengajar. Dalam suatu pembelajaran penggunaan strategi akan 

efektif jika metode yang digunakan sesuai dengan materi.  

 

2. Pengertian Metode Pembelajaran learning start a question 

(LSQ) 

Metode Learning Start A Question merupakan suatu metode 

pembelajaran aktif dimulai dengan bertanya kemudian pendidik 

menjelaskan apa yang ditanyakan peserta didik.
13

  Menurut Suryo 

                                                           
12

 Ali Mundlofir dan Evi Fatimatur Rosydiyah, Desain 

Pembelajaran Inovatif dari Teori Ke praktik, (Jakarta: PT Rajawali Grafindo, 

2017), cet-2, h.105. 

13
 Muhamad Afandi, dan Isnaini Nurjanah. “Pengaruh Metode 

Pembelajaran Learning Start A Question (LSQ) Terhadap Hasil Belajar IPS 

Kelas IV MIN 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018”, Terampil 

Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol 5, No. 1 (1 Juni 2018). h. 

46. 
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Budi Susanto mengatakan bahwa Learning Start A Question adalah 

strategi aktif dimana siswa diarahkan untuk belajar mandiri dengan 

membuat pertanyaan berdasarkan bacaan yang telah guru berikan.
14

  

 

Bertanya dapat dipandang sebagai umpan balik atau sebagai 

respon peserta didik dalam pembelajaran dan sebagai keingintahuan 

peserta didik. Pada hakikatnya belajar adalah bertanya dan menjawab 

petanyaan baik dari guru maupun dari peserta didik. Bertanya dapat di 

refleksikan sebagai keinginintahuan peserta didik secara individu, dan 

yang menjawab pertanyaan adalah yang mencerminkan kemampuan 

berfikir yang dimiliki oleh peserta didik. 

 

Menurut Melvin L. Silberman metode Learning Start A 

Question (LSQ) adalah proses mempelajari hal baru akan lebih efektif 

bila peserta didik dalam kondisi aktif, bukan dalam kondisi yang 

refresif. Salah satu cara menciptakan kondisi yang seperti itu adalah 

dengan menstimulus peserta didik untuk mempelajari materi- materi 

pembelajaran secara mandiri, tanpa penjelasan terlebih dahulu dari 

guru.
15

  

 

Jadi metode Learning Start A Question adalah metode 

pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan keaktifan peserta 

didik dalam proses pembelajaran berlangsung. Keaktifan peserta didik 

akan menciptakan kondisi belajar yang aktif. Dengan kondisi belajar 

yang aktif perlukan oleh peserta didik untuk memperoleh hasil belajar 

yang maksimal. 

 

 

 

                                                           
14

 Suryo Budi Susanto, Pengaruh Strategi Learning Start A Question 

Terhadap Hasil Belajar siswa Pada Standar memahami sifat dasar sinyal 

audio di SMK  Negeri 2 Surabaya, Jurnal (Pendidikan Tehnik Elektro, Vol. 2 

No.1 tahun 2013), h .432. 
15

 Melvin L. Siberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa 

Aktif , ( Bandung: Nuansa Cendikia, 2014), cet. XI, h.157. 
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3. Langkah – langkah  metode pembelajaran Learning Start A 

Question (LSQ) 

Menurut Agus Suprijono, langkah – langkah metode 

pembelajaran Learning Start A Question adalah:  

a. Pilihlah bahan bacaan yang sesuai kemudian bagikan 

kepada peserta didik. Dengan cara memilih sebuah topik 

atau bab tertentu dalam buku teks. Usahakan bahan 

bacaan tersebut memuat informasi umum atau bahan 

bacaaan yang memberi peluang untuk ditafsirkan secara 

berbeda-beda. 

b. Mintalah peserta didik untuk mempelajari bacaan secara 

sendirian atau dengan teman. 

c. Mintalah kepada peserta didik untuk membeti tanda pada 

bagian bacaan yang tidak dipahami. Anjurkan kepada 

merekaa untuk memberi tanda sebanyak mungkin. Jika 

waktu memungkinkan, menggabungkan pasangan belajar 

dengan pasangan belajar lain, kemudian mintalah mereka 

untuk membahas poin – poin yang tidak diketahui yang 

telah di beri tanda. 

d. Didalam pasangan atau kelaompok kecil, mintalah 

kepada siswa untuk menuliskan pertanyaan yang tentang 

materi yang telah dibaca. 

e. Kumpulkaan pertanyaan –pertanyaan yang telah ditulis 

oleh siswa 

f. Sampaika n materi pelajaran dengan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan terebut.
16

 

 

4. Kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran Learning 

Start A Question 

Kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran Learning 

Start With a Question. Antara lain adalah: 

a. Kelebihan metode pembelajaran Learning Start A 

Question 

                                                           
16

 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi 

Paikem, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), cet – 17, h.131. 
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1) Siswa lebih siap memulai pelajaran, karena siswa 

terlebih dahulu belajar sehingga mempunyai sedikit 

gambaran dan lebih paham setelah mendapat 

tambahan penjelasan dari guru 

2) Siswa menjadi aktif bertanya 

3) Materi dapat di ingat lebih lama oleh siswa 

4) Kecerdasan siswa lebih diasah pada siswa belajar 

untuk mengajukan pertanyaan 

5) Mendorong tumbuhnya keberanian siswa untuk 

mengutarakan pendapat secara terbuka dan 

memperluas wawasan siswa melalui bertukar 

pendapat 

6) Siswa belajar memecahkan masalah sendiri dan 

bekerja sama antar siswa yang bisa dengan siswa 

kurang bisa 

7) Dapat mengetahui mana siswa yang belajar  dan siswa 

yang tidak belajar 

b. Kekurangan metode pembelajaran Learning Start A Question 

1) Membutuhkan waktu panjang jika banyak pertanyaan 

yang dilontarkan siswa  

2) Jika guru memberikan kesempatan kepada siswa lain 

untuk menjawab, pertanyaan atau jawaban bisa 

melantur jika siswa tersebut tidak belajar 

3) Apatis bagi siswa yang tidak terbiasa berbicara dalam 

forum 

4) Menyaratkan siswa memiliki latar belakang yang 

cukup tentang topik yang didiskusikan. 

 

5. Fungsi Dan Tujuan Metode Pembelajaran Learning Start A 

Question (LSQ) 

Learning Start A Question adalah  metode pembelajaran aktif 

yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif dalam 

belajar melalui bertanya di awal pembelajan. Pertanyaan  yang 

diajukan kepada siswa sesuai dengan materi yang akan dipelajari. 

Siswa perlu membaca terlebih dahulu pada materi yang akan 
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dipelajari dengan tujuan siswa dapat mengetahui pengetahuan awal 

pada materi yang akan dipelajari.  

 

Keaktifan bertanya di awal pembelajaran pada metode 

Learning Start A Question mempunyai tujuan agar siswa dapat 

termotivasi untuk menggali lebih dalam pada materi yang akan dibaca 

serta melatih keberanian siswa dalam bertanya. Jika siswa mengikuti 

pembelajaran dikelas tanpa rasa ingin tahu dan tanpa mengajukan 

pertanyaan, kegiatan belajar tersebut bersifat pasif. Fungsi metode 

pembelajaran Learning Start A Question adalah agar peserta didik 

dapat mengembangkan minat dan motivasi siswa untuk aktif belajar, 

menilai kesiapan siswa, mengembangan keterampilan berfikir kritis 

dan kreatif siswa, dan mengingat pengetahuan sebelumnya. 

 

B. Hakikat Berfikir Kreatif Matematis 

1. Pengertian Berfikir  

Berfikir merupakan mental yang dapat meletakan  hubungan-

hubungan antara pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Dalam 

kegiatan berfikir seseottang dalam keadaan tanya jaeab untuk 

meletakan hubungan pengetahuan, dimana dalam kegiatan berfikir 

seperti ini memerlukan alat yang mendukung yaitu berupa akal 

(racio). Menurut santrok mengemukakan berfikir adalah kegiatan 

memanipulasi dan menstranformasi informasi dalam memori untuk 

membentuk konsep, menalar, berpikir secara kritis, membuat 

keputusan, berpikir secara kreatif, dan memecahkan masalah.
17

 

 

Berdasarkan pernyataan yang telah dijelaskan, yamg 

dimaksud dengan berfikir adalah keadaan mental seseorang dalam 

kondisi tanya jawab ketika menyelesaikan permasalahan, menalar, 

membentuk konsep memunculkan kekritissan serta dapat 

memunculkan kreatifitas dengan melibatkan akal yang dimilikinya 

.   

                                                           
17

Elly’s Mersina Mursidik, Et.al., ” Kemampuan Berpikir Kreatif 

Dalam Memecahkan Masalah Matematika Open-Ended Ditinjau Dari Tingkat 

Kemampuan Matematika Pada Siswa Sekolah Dasar,Jurnal Pedagogia, Vol. 

4, No. 1 (Februari 2015), h. 23-33. 
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Kreatifitas berasal dari kata to create yang berarti membuat. 

Dengan kata lain, kreativitas adalah kemampuan seseorang dalam 

memnuat sesuatu baik itu dalam bentuk ide, langkah, atau produk.
18

 

Kreatifitas merupakan kemampuan seseorang untuk menghasilkan 

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

tidak dikenal pembuatnya. Kreativitas dapat berupa kegiatan 

imajinatif atau sintesis pemikiran yang hasilnya tidak  hanya 

perangkuman. Kreatifitas mencakup pembentukan pola baru dan 

gabungan informasi yang di peroleh dari pengalaman sebelumnnya 

dan pencangkokan antara hubungan lama dengan hubungan baru. 

 

Menurut Momon Sudarma kreatifitas adalah  kecerdasan yang 

berkembang dalam setiap individu, dalam bentuk sikap, kebiasaan dan 

tindakan dalam melahirkan sesuatu yang baru dan orisinal untuk 

memecahkan masalah.
19

 Menurut Utami Munandar dalam M. Asrori 

kreatifitas adalah kemampuan yang mencermin kelancaran, keluwesan 

dan orisinalitas dalam berfikir serta serta kemampuan untuk 

mengelaborasi suatu gagasan.
20

 Berpikir kreatif yaitu keadaan mental 

seseorang dalam kondisi tanya jawab ketika menyelesaikan 

permasalahan, menalar, membentuk konsep memunculkan kekritissan 

serta dapat memunculkan kemampuan yang mencermin kelancaran, 

keluwesan dan orisinalitas dengan melibatkan akal yang dimilikinya 

. 

2. Pengertian Kemampuan Berfikir Kreatif Matematis  

Munandar menjelaskan bahwa kreatifitas merupakan 

kemampuan untuk membuat kombinasi yang baru atau melihat 

hubungan-hubungan yang baru antar unsur, data, atau hal-hal yang 

telah ada sebelumnya.
21

 Hal ini sama dengan yang dikemukakan oleh 

                                                           
18

 Momon Sudarma, Mengembangkan Keterampilan Berfikir 

Kreatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 9. 
19

 Ibid. h. 21.  
20

 M. Asrori, Perkembangan Peserta Didik Pengembangan 

Kompetensi Pedagogis Guru, (Yogyakarta: Media Akademi, 2015), h. 63. 
21

Suherman, “kreatifitas siswa dalam memecahkan masalah 

matematika materi pola bilangan dengan pendekatan matematika realistik 

(PMR), Jurnal Al-Jabar: Pendidikan Matematika, Vol 6, No 1 (2015), h.83-

90 . 
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Uno bahwasannya kreatifitas digambarkan dengan kemampuan 

berfikir kritis, banyak ide, mampu melihat hal yang sama dengan 

dengan sudut pandang yang berbeda, mampu menggabungkan dalam 

hal ide dan solusi baru.
22

 melalui pendapat beberapa ahli dapat 

disimpulkan bahwasannya orang yang mempunyai kreatifitas mampu 

menghasilkan ide yang baru memalui sudut pandang berfikir yang 

berbeda. 

 

Ada beberapa bidang yang membutuhkan pemikiran yang 

kreatif dalam kehidupan manusia, yaitu dalam bidang pendidikan dan 

dalam bidang dunia kerja, didalam bidang tersebut dibutuhkan ide-ide 

baru untuk mengembangkan produk-produk yang telah ada 

sebelumnya. Hal ini dikarenakan berfikir kreatif adalah suatu 

ketrampilan yang dapat dipelajari dimana ketrampilan yang ada pada 

diri seseorang berguna dalam perkembangan kreatifitasnya sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki, dengan demikian kreatifitas 

bukanlah suatu bakat.
23

 Menurut Krulik dan Rudnick mendefinisikan 

berfikir kreatif merupakan pemikiran yang bersifat asli, reflektif dan 

menghasilakan suatu produk yang kompleks.
24

  Didalam al-qur’an 

pula mengenai kreatifitas yang terddapat pada surah Al-Baqarah ayat 

219 yang berbunyi:  

 

 

 

                                                           
22

Dede Rohaniawati, “Penerapan Pendekatan Pakem Untuk 

Meningkatkan Ketrampilan Berfikir Mahasiswa Dalam Mata Kuliah 

Pengembangan Kepribadian Guru”, Tadris: Jurnal tarbiyah dan Keguruan, 

Vol. 1, No 2 (Desember 2016), h. 156-172 
23

Isnaeni Umi Machromah, Riyadi dan Budi Usodo, “Analisis 

Proses Dan Tingkat Berfikir Kreatif Siswa Smp Dalam Pemecahan Masalah 

Bentuk Soal Ccerita Materi Lingkaran Ditinjau Dari Kecemasan 

Matematika” , Jurnal Elektronik Matematika, Vol. 3, No 6, (Agustus 2015),  

h. 613-624. 
24

Guntur Suhandoyo dan Pradnyo Wijayanto, “Profil Kemampuan 

Berfikir Kreatif Siswa Dalam Menyelesaikan Soal High Order Thinking 

Ditinjau Dari Quotient (AQ)”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Vol. 3 

No. 2 (2016), h. 156-165. 
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Artinya: “Demikianlah Allah SWT menerangkan ayat-ayat-Nya 

kepadamu agar kamu berfikir”(Qs. Al-Baqorah: 219).25 

 

Berdasarakan ayat 219 surah al-baqorah dapat diambil makna 

yang terkandung didalamnya bahwa dalam hal kekreatifan Allah swt 

memberikan kelapangan kepada setiap umatnya untuk berkreasi 

dengan akal pikiran dan hati nurani mereka dalam menyelesaikan 

persoalan yang dihadapi oleh mereka didalam kehidupannya.  

 

Proses kehidupan  yang khususnyaa dalam hal pendidikan 

matematika memiliki peranan penting, karena dalam proses belajar 

seseorang dilatih untuk berfikir kreatif, kritis, jujur dan dapat 

mengaplikasikan ilmu matematika dalalm penyelesaikan suatu 

permaasalahan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam disiplin 

ilmu lainnya.
26

 Hal ini didukung oleh pendapat yang dinyatakan oleh 

Pohken bahwa dalam belajar matematika berfikir kreatif merupakan 

kombinasi berfikir logis dan berfikir divergen yang didasarkan intiusi 

tetapi dalam hal kesadaran yang memperhatikan fleksibelitas, 

kefasihan dan kebaruan. Menurut McGregor menyatakan bahwa 

creative thinking is the generation or suggestion of altenative 

perspective, the prosuction of an innovative design or a new approach 

to a problem or artistic challenge.27 Pernyataan beberapa ahli dapat 

diartikan bahawa berfikir kreatif merupakan kemampuan yang 

mengarah pada perspektif baru, menghasilkan cara baru dalam 

memahami suatu masalah yang menantang.  

                                                           
25

Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahannya, ( Jakarta: 

PT  Syaamil Cipta Media, 2014), h. 34. 
26

Bambang Sri Anggoro, Pengembangan Modul Matematika 

Dengan Srtategi Problem Based Learning Untuk Mengukur Tingkat 

Kemampuan Berfikir Kreatif Matemaatika Siswa, Jurnal Al-Jabar: 

Pendidikan Maematika, Vol. 6 No. 2 (Agustus 2015), h. 121-129. 
27

Ayu Artikasari dan Aziz Saefudin, “Menumbuh Kembangkan 

Kemampuan Berfikir Kreatif Matematis Dengan Pendekatan Contextual 

Teaching And Learning”, Jurnal Math educator nusantara (JMEN), Vol 3 

No 2 (November 2017), h.73-82. 
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Berdasarkan pernyataan diatas yang dimaksud dengan 

kemampuan berfikir kreatif pada matematika didalam penelitian ini 

adalah peserta didik mampu mengkombinasikan berfikir secara 

divergen dan berfikir secara logis dengan melibatkan akal sehingga 

mampu memunculkan gagasan baru dari kumpulan ingatan yang 

memiliki pengetahuan, pengalaman, ide, konsep, dalam 

menyelesaikan masalah dalam matematika. Dengan adanya hal 

tersebut dapat terlihat tingkat kemampuan berfikir kreatif yang 

berbeda pada peserta didik. 

 

3. Tingkat Kemampuan Berfikir Kreatif Matematika 

Tingkat kemampuanberfikir kreatif matematika adalah suatu 

tingkat berfikir yang hierarkisdengan dasar pengkategoriannya yaitu 

berupa produk berfikir kreatif (kreativitas), yang dimaksud dengan 

berfikir hierarkis adalah berfikir secara berurutan.
28

 Siswono 

menyatakan bahwa kemampuan berfikir kreatif seseorang memiliki 

tingkatan, tingkatan yang dimaksud seseuai karya atau produk yang 

dihasilkan, yang sesuai dengan indikator bsserikir kreatif. Tingkatan 

kemampuan berfikir kreatif terbagi menjadi beberapa tingkat, yaitu 

tingkat empat (sangat kreatif), tingkat tiga (kreatif), tingkat dua 

(cukup kreatif ), tingkat satu (kurang kreatif), tingkat nol (tidak 

kreatif), adapun penjelasan lebih lanjut mengenai tingkat berfikir 

kreatif adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

Dwitya Budi Anggraeny, dan Tatag Yuli Eko Siswono, 

Identifikasi Tingkat Berfikir Kreatif Siswa Menggunakan Multiple Solution 

Task (MTP), Jurusan Matematika, FMIPA, Universitas Negeri Surabaya, h. 

2. 
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Tabel 2.1 

Tingkat kemampuan berfikir kreatif.
 29

 

TKBK Karakteristik 

TKBK 4 

(Sangat Kreatif) 

Peserta didik mampu menyelesaikan 

suatu masalah matematika dengan 

lebih dari satu alternatif jawaban 

dengan memunculkan indikator 

kefasihan, fleksibelitas dan kebaruan. 

TKBK 3 

(Kreatif) 

Peserta didik mampu menunjukan 

lebih dari satu jawaban yang baru dan 

lancar, tetapi belum luwes dan merinci 

dalam menyelasikan masalah tersebut.  

TKBK 2 

(cukup kreatif) 

Peserta didik mampu memecahkan 

masalah matematika dengan 

memunculkan fleksibelitas atau 

kebaruan saja. 

TKBK 1 

(kurang Kreatif) 

Peserta didik mampu menyesaikan 

masalah matematika dengan 

memunculkan satu indikator saja yaitu 

indikator kefasihan.  

TKBK 0 

(Tidak Kreatif) 

Peserta didik dalam memecahkan 

masalah matematika tidak mampu 

memunvulkan ketiga indikator.   

 

Tingkatan kemampuan berfikir kreatif disimpulkan 

bahwasannya seseorang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-

beda, yang kemudian digunakan dalam mengklasifikasikan 

kemampuan kreatif matematika tiap peserta didiknya. 

                                                           
29

Tatag Yuli Eko Siswono, Proses Berfikir Kreatif Siswa Dalam 

Memecahkan Masalah dan Mengajukan Masalah Matematika, Jurnal Ilmu 

Pendidikan : Jurusan Matematika, FMIPA, Universitas Negeri 

Surabaya,Vol. 15, No. 1 (Februari 2014), h. 60-68. 
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4. Proses Kemampuan Berfikir Kreatif 

Proses berfikir kreatif Merupakan suatu proses yang 

mengkombinasikan berfikir logis dan berfikir divergen. Berfikir 

divergen digunakan untuk mencari ide-ide dalam menyelesaikan 

masalah sedangkan berfikir logis digunakan untuk memverifikasi ide-

ide tersebut menjasdi seebuah penyelesaian kreatif. Wallas 

menjelaskan bahwa proses berfikir kreatif terdiri dari 4 tahapan yaitu: 

a. Tahapan persiapan merupakan tahapan yang digunakan 

seseorang mempertsiapkan dirinya untuk memecahkan 

masalah dengan melalui belajar berfikir, mencari jawaban 

dan sebagainya. 

b. Tahap inkubasi merupakan tahap seseorang seseorang 

seakan-akan  melepaskan diri secara sementaradari 

masalah tersebut tahap ini berperan penting sebagai awal 

kegiataan seseorang dalam proses timbulnya inspirasi 

yang merupakan titik mula dari suatu penemuan atau 

kreasi baru didaerah pra sadar. 

c. Tahap iluminasi, merupakan tahap dimana seseorang 

dapat memunculkan inspirasi atau ide barunya dalam 

memecahkan masalah yang akan diawali dan di ikuti 

proses-proses psikologisnya. 

d. Tahap verifikasi, merupakan tahap yang memerlukan 

tahap kritis dalam menguji dan memeriksa ide baru yang 

telah diciptakan oleh seseorang dalam memecahkan 

masalah tersebut terhadap kenyataanya.
30

  

Sedangkan menurut David membagi tahapan berfikir kreatif 

menjadi 5 tahapan  yaitu: 

a. Persiapan merupakan peletakan dasar, mempelajari 

masalah seluk beluk problematikanya 

b. Konsentrasi merupakan tahapan memikirkan, meresapi 

masalah yang dihadapi 

c. Inkubasi merupakan tahap mengambil waktu untuk 

meninggalkan masalah, istirahat waktu santai 

                                                           
30

Utami Munandar, “Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat”, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 39. 
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d. Iluminasi merupakan tahap menemukan ide gagasan, 

pemecahan, penyelesaian, cara kerja dan jawaban baru. 

e. Verifikasi merupakan tahap menghaddapi dan 

memecahkan masalah-masalah praktis sehubungan 

dengan perwujudan ide, gagasan, pemecahan, 

penyelesaian, dan cara kerja.
31

 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli mengenai tahapan 

berfikir kreatif dapat disimpulkan bahwa proses berfikir kreatif 

digunakan untuk mencari ide pada suatu permasalhan yang kemudian 

diverifikasi agar menjadi penyelesaian masalah yang kreatif dengan 

mengandalkan beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, tahap inkubasi, 

tahap iliminasi, dan tahap verifikasi. 

 

5. Indikator Kemampuan Berfikir Kreatif Matematis 

Tabel 2.2 

Indikator Berfikir Kreatif Torance.
32

 

Indikator Perilaku 

Berfikir lancar (fluency) 

1. Mencetuskan banyak 

gagasan jawaban 

2. Memeberikan banyak cara 

atau saran untuk 

melakukan berbagai hal 

3. Selalu berfikir lebih dari 

satu jawaban 

1. Mengajukan banyak 

pertanyaan 

2. Menjawab berbagai 

pertanyaaan dengan 

sejumlah jawaban jika ada 

pertanyaan 

3. Mempunyai banyak 

gagasan mengenai suatu 

masalah 

4. Lancar mengungkapkan 

gagasan-gagasanya 

5. Dapat melihat dengan 

cepat kesalaham 

kelemahan suatu objek 

                                                           
31

Gradjito, Anis Satun Fadilah, Siburian Jodion, Analisis 

Kemampuan Berfikir Kreatif Siswa Dalam Proses Belajar Biologi Kelas XI 

SMA Negeri 5 Jambi, Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas 

Jambi, 2014,  h. 3.  
32

. Ishaq Nurhaidin dan Krisna satrio Prabowo, Analisis Korelasi 

Kemampuan Berfikir Kreatif Matematik Terhadap Hasil Belajar Matematika 

Peserta Didik SMP Negeri 3 Luranggung Kuningan Jawa Barat, Jurnal 

Ilmiah Studi Matematika  STKIP Bandung, Vol  2, No. 1 ( Februari 2014), h. 

65-74.  
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atau situasi 

Berfikir Luwes (Flexibility) 

1. Menghasilkan gagasan 

atau jawaban, atau 

pertanyaan yang 

bervariasi. 

2. Dapat melihat masalah 

dari sudut pandang yang 

berbeda-beda 

3. Mencari cara alternatif 

atau arah yang berbeda-

beda 

4. Mampu mengubah cara 

pendekatan atau pemikiran 

1. Memberikan aneka ragam 

penggunaan terhadap suatu 

objek 

2. Memberikan penafsiran 

terhadap suatu gambar , 

cerita atau masalah 

3. Menerapkan suatu konsep 

dengan cara yang berbeda-

beda 

4. Dalam membahas atau 

mendiskusikan situasi 

yang selalu mempunyai 

posisi yang bertentangan 

dengan mayorias 

kelompok  

5. Jika diberikan suatu 

masalah biasanya 

memikirkan bermacam-

macam cara untuk 

menyelesaikan  

6. Menggolongkan hal-hal 

menurut 

pembagian/kategori yang 

berbeda-beda 

Berfikir Original (Originality) 

1. Mampu melahirkan 

ungkapan yang baru dan 

unik 

2. Memikirkan cara-cara 

yang tak lazim untuk 

mengungkapkan diri  

3. Mampu membuat 

kombinasi-kombinasi 

yang tak lazim dari 

bagian-bagian atau dari 

unsur-unsur 

1. Memikirkan masalah-

masalah yang tidak 

terfikirkan oleh orang lain 

2.  Mempertsnysksn cara-

cara yang lama dan 

memikirkan cara-cara 

yang baru 

3. Memilih asimetri dalam 

menggambarkan atau 

membuat dessain 

4. Memilih cara berfikir dari 

pada yang lain 

5. Mencari pendekatan baru 

atau baru yang stereotype 

6. Setelah membaca atau 

mendengar gagasan- 

gagasan, untuk 

menyelesaikan masalah 

yang baru 

Berfikir Elaboratif 

(Elaboration) 

1. Mencari arti yang lebih 

mendalam terhadap 
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1. Mampu memperkaya dan 

mengembangkan suatu 

gagasan atau produk 

2. Menambah atau 

memperinci detail-deetail 

suatu objek, gagasan atau 

situasi sehingga menjadi 

lebih menarik 

jawaban atau pemecahan 

masalah dengan 

melakukan langkah-

langkah secara terperinci  

2. Mengembangkan gagasan 

atau memperkaya gagasan 

orang lain 

3. Mencoba atau menguji 

detail-deetail untuk 

melihat arah yang akan 

ditempuh 

4. Mempunyai rasa 

keindahan yang kuat, 

sehingga tidak puas 

dengan penampilan 

kosomg atau sederhana. 

 

Berdasar pernyataan diatas bahwa indikator yang digunakan 

oleh peneliti dalam penelitian ini hanya 3 aspek saja, karena 

menyesuaikan indikator tingkat kemampuan berfikir kreatif  

matematis yang digunakan oleh siswono adalah sebagai berikut: 

a. Kefasihan (fluency)merupakan indikator kemampuan 

berfiir kreatif dimana peserta didik mamapu menghasilkan 

berbagai macam penyelesaian dengan jawaban yang benar 

dan lancar 

b. Fleksibilitas (flexibelity) merupakan kemampuan berfikir 

kreatif peserta didiksecata luwes dan mampu 

myelesaiakan permasalahan matematika lalu dengan cara 

yang berbeda dan bervariasi. Cara yang berbeda ini 

diawalidengan melihat permasalahan dari berbagai sudut 

pandang yang berbeda. 

c. Kebaruan (novelty) merupakan kemampuan berfikir 

kreatif peserta didik yang mampu menciptakan gagasan-

gagasan unik dalam menyelesaikan permasalahan 

matematika, dimana gagasan tersebut jarang digunakan 

oleh peserta didik lainnya. 
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6. Karakteristik Kemampuan Berfikir Kreatif 

Berdasarkan kemampuan berfikir kreatif atau ciri yang 

digambarkan pada bagian ini adalah serangkaian hasil studi 

berdasarkan kreatifitas. Metode yang sama untuk mengidentifikasikan 

nilai dan sikap kreatif, Munandar menggambarkan ciri –ciri 

kemampuan berfikir kreatif sebagai berikut : 

 

a. Rasa ingin tahu, minat yang luas dan menyukai kreatifitas 

yang aktif 

b. Memiliki rasa percaya diri dan cukup mandiri 

c. Berani mengambil resiko ( tetapi dengan perhitungan 

d. Memiliki keinginan yang besar untuk mencoba aktifitas 

yang baru dan mengasikkan 

e. Mampu melihat permasalahan dari berbagai segi atau 

sudut yang ditinjau 

f. Mempunyai humor yang tinggi 

g. Mempunyai daya imajinasi atau memiliki kemampuan 

untuk bermain dengan ide dan konsep 

h. Cenderung lebih tertarik pada hal-hal yang rumit dan 

misterius 

i. Minat seni dan keindahan juga lebih kuat dari rata-rata 

 

Adapun Torrence mengemukakan karakteristik kreatifitas 

sebagai berikut: 

a. Kelancaran (fluency) 

b. Fleksibelitas (flexibelity) 

c. Orisinalitas (Originality) 

d. Kompleksitas (komplexity) 

e. Berani mengambil resiko (risk-talking) 

f. Imajinasi (imajination) 

g. Rasa Ingin tahu (curiocity) 33
 

 

Carlk Mengatakan pada karakteristik kreatifitas sebagai 

berikut: 

                                                           
33

. Supardi. U.S., Peran Berfikir Kreatif Dalam Proses 

Pembelajaran Matematika, Jurnal Formatif, (Jakarta selatan, 2014), h. 256. 
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a. Memiliki disiplin yang tinggi 

b. Memiliki kemandirian yang tinggi 

c. Sering menantang otoritas  

d. Memiliki rasa humor 

e. Mampu menekan tekanan kelompok 

f. Lebih mampu menyesuaikan diri 

g. Senang berpetualang 

h. Toleran terhadap ambiguitas 

i. Kurang toleran terhadap yang membosankan 

j. Menyukai hal yang kompleks 

k. Memiliki kemampuan berfikir divergen yang tinggi 

l. Memiliki memori dan atensi yang baik 

m. Memiliki wawasan yang luas  

n. Mampu berfikir periodik 

o. Memerlukan situasi yang mendukung 

p. Sensitif terhadap lingkungan 

q. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi 

r. Memiliki nilai estetik yang tinggi
34

 

 

Berdasarkan pendapat para ahli disimpulkan bahwa 

karakteristis kemampuan berfikir kreatif yang paling menonjol 

memiliki rasa ingin tau yang besar, berani mengambil resiko dalam 

menyelesaikan sesuatu hal, memiliki kekuatan imajinnasi yang tinggi, 

memiliki rasa humoris yang tinggi, serta ,mampu menunjukan 

indikator berfikir kreatif dalam menyelesaikan hal yang sulit. 

 

7. Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Berfikir Kreatif 

Kemampuan berfikir kreatif memiliki fakor pendukung dan 

penghambat. Menurut Sudarwan Danim faktor pendukung 

perkembangan kemampuan berfikir kreatif adalah sebagai berikut: 

a. Kemampuan mengkombinasikan tindakan secara 

proposional berdasarkan pemikiran logis 

b. Kemampuan melakukan kombinasi objek-objek secara 

proposional berdasarkan pemikiran logis  

                                                           
34

Sudarwan Danim, “Pekembangan Peserta Didik”, (Bandung : 

Alfabeta, 2014), h. 136. 
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c. Memiliki pemahaman leratif tentang ruang  dan waktu. 

d. Kemampuan memisahkan dan mengendalikan variabel-

variabel dalam menghadapi masalah yang kompleks 

e. Kemampuan melakukan absraksi reflektif dan berfikir 

hipotesis 

f. Kemampuan menunjukan “keidealan” diri pribadi 

g. Memiliki kemampuan bahasa abstrak 

h. Kemampuan merefleksi masa depan 

i. Kemampuan membedakan aneka fenomena dan objek
35

 

 

Menurut Adam yang dikutif oleh Arman Hakim Nasution 

telah menidentifikasi hambatan kreatifitas adalah sebagai berikut: 

a. Hambatan persepsi yang neliputi pola pikir steriotik, 

membatasi masalah secara berlebihan, terlalu banyak atau 

terlalu sedikit informasi 

b. Hambatan emosi yang meliputi: takut mengabil resiko, 

tidak menyukai ketidak pastian, lebih suka menilai dari 

pada menghasilkan gagasan, tergesa-gesa dalam 

menyelesaikan masalah 

c. Hambatan kultural yang meliputi: kultul yang 

menghambat pengakumulasian gagasan  

d. Hambatan lingkungan yang meliputi: kurngnya dukungan 

sarana dan prasarana kerja 

e. Hambatan intelekrual yang meliputi terlalu mengandalkn 

logika enggan menggunakan intuisi, menggunakan 

pengalaman atau cara lama yag terbukti efektif hasilnya.
 36

 

 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa 

dalam kemampuan berfikir kreatif terdapat faktor penghambat dan 

pendukung , dimana kedua faktor ini terdapat pada setiap individu. 

Semakin banyak faktor dan semakin sedikit faktor penghambat maka 

                                                           
35

Ibid, h. 135. 
36

Hasan Sastra Negara, “Analisis Pembelajaran Matematika Pada 

Sekolah Dasar Yang Menerapkan Pendekatan PMRI Dan Sekolah Dasar 

Yang Tidak Menerapkan PMRI Di Kota Yogyakarta”, Terampil Jurnal 

Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol. 01, No. 1 (Juni 2014), h.66.  
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seseorang berpeluang besar dan mudah dalam mengembangkan 

kemampuan berfikir kreatif begitupun sebaliknya.  

 

C. Pembelajaan Matematika SD 

Matematika adalah salah bidang mata pelajaran yang ada dari 

jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA hinga jenjang perguruan 

tinggi. Bahkan  matematika diajarkan pula pada anak-anak usia dini 

secara informal. Dalam teori perkembangan intelektual yang 

dikembangkan Piaget, siswa sekolah dasar pembelajaran matematika 

termasuk dalam tahap operasional konkret.
37

 Pada masa operasional 

konkret anak-anak sedang mengembangkan pemikirannya yang 

berdasarkan pada aturan-aturan tertentu yang dianggap logis.  

Berdasarkan perkembangan kognitif anak umumnya mengalami 

kesulitan matematika yang bersifat abstrak.  

 

Menurut Ahmad Susanto kata matematika berasal  dari bahasa 

latin, manthanein atau mathema yang berarti “belajar atau hal yang 

dipelajari”. Matematika memiliki bahasa dan aturan yang terdefinisi 

dangan baik, penalaran yang jelas dan sistematis, serta memiliki 

struktur atau keterkaitan antar konsep yang kuat.
38

 

 

Pembelajaran matematika, para siswa dibiasakan untuk 

memperoleh pemahaman melalui pengalaman tentang sifat-sifat yang 

dimiliki dan yang tidak dimiliki dari sekumpilan objek. Siswa diberi 

pengalaman menggunakan matematika sebagai alat untuk memahami 

atau menyampaikan informasi misalnya melalui persamaan-

persamaan, tabel-tabel dalam model matematika yang merupakan 

penyederhanaan dari soal-soal cerita atau soal-soal uraian matematika 

lainnya.   

NCTM (National Coucil of Teacher of Mathematic) 

merekomendasikan 4 (empat) prinsip pembelajaran matematika, yaitu:  

a. Matematika sebagai pemecah masalah 

                                                           
37 Ahmad Susanto, Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah 

Dasar, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), h.184. 
38 Ahmad Susanto, Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah 

Dasar, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), h.184. 
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b. Matematika sebgai penalaran  

c. Matematika sebagai komunikasi  

d. Matematika sebagai hubungan  

 

Matematika perlu diberikan kepada siswa untuk membekali 

mereka dengan kemampuan berfikir logis, analitis, sistematis, kritis, 

dan kreatif, serta kemampuan bekrjasama.
39

 Standar Isi dan Standar 

Kompetensi Lulusan menyebutkan pemberian mata pelajaran 

matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

berikut:  

a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

antara konsep dan mengaplikasikan konsep atau logaritma 

secara luwes, akurat, efisien dan tepat dalam pemecahan 

masalah.  

b. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 

manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, 

menyusun bukti, atau menjelskan gagasan dan pernyataan 

matematika.  

c. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang 

diperoleh.  

d. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 

diagram, atau media lain untuk menjelaskan 

keadaan/masalah.  

e. Memiliki sifat menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan, yaitu: memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan 

minat dalam pelajaran matematika serta sikap ulet dan 

percaya diri dalam pemecahan masalah. Tujuan umum 

pertama, pembelajaran matematika pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah adalah memberikan penekanan pada 

penataan latar dan pembentukan sikap siswa. Tujuan umum 

                                                           
39

 Muhammad Syahrul Kahar, “Analisis Kemampuan Berpikir 

Matematis Siswa Kota Sorong Terhadap Butir Soal Dengan Graded Respon 

Model”,  Tadris:Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, Vol 2, No. 1 (Juni 

2017). 
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adalah memberikan penenkanan pada keterampilan dalam 

penerapan matematika, baik dalam kehidupan sehari-hari 

maupun dalam membantu mempelajari ilmu pengetahuan 

lainnya. 

 

D. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Agar landasan dalam penelitian ini lebih jelas dan kuat, 

penulis melakukan penulusuran terhadap penelitian terlebih dahulu 

yang terkait objek yang menjadi kajian dalam penelitian yang relevan 

ini: 

1. Siti Anisa “Efektifitas Metode Pembelajaran Learning Start A 

Question  (LSQ) terhadap hasil belajar pada mata pelajaran 

ips kelas v di MIN 9 bandar lampung”. program studi 

pendidikan guru madrasah ibtidaiyah fakultas tarbiyah dan 

keguruan. Adanya pengaruh penggunaan metode 

pembelajaran yang cukup signifikan antara hasil pretes dan 

posttes dengan menggunakan metode pembelajaran Learning 

start a question dengan metode pembelajaran konvensional 

yang biasa digunakan oleh guru. Terdapat perbedaan 

peningkatan prestasi belajar pada mata pelajaran IPS antara 

siswa kelas V MIN 9 Bandar Lampungg dengan 

menggunakan metode Learning Start A Question dengan 

metode pembelajaran konvensional.
 
 

2. Ayu Trisna Ningsih “Analisis Kemampuan Berfikir Kreatif 

Matematis Peserta Didik Memalui Pemberian Soal Open 

Ended Di SMP Negeri  Palas Kabupaten Lampung Selatan” 

program studi matematika fakultas tarbiyah dan keguruan 

UIN Raden Intan Lampung. Hasil analisis data bahwasannya 

kemampuan berfikir kreatif matematis pada peserta didik 

memalui pemberian soal open ended  yang didasarkan pada 

kemampuan awalnya dibagi menjadi tiga yaitu: peserta didik 

dengan kempuan awal yang tinggi cenderung kreatif tingkat 4, 

kemampuan peserta didik dengan kemampuan sedang 

cenderung kreatif tingkat 2, pesrta didik yang mempunyai 

tingkat kemampuan kreatif awal yang rendah cenderung 

kurang kreatif. 
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3. Dwi Purwanti ”Analisis Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif 

Matematis Peserta Didik Ditinjau Dari Gaya Belajar” program 

studi matematika fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Raden 

Intan Lampung. hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 

indikator berhasil dimunculkan dengan gaya belajar visual 

tergolong kurang kreatif, dengan gaya belajar auditorial 

tergolong kurang kreatif dan kinestetik tergolong kreatif dan 

kurang kreatif.  

 

E. Kerangka Berfikir 

Salah satu penyebab dari rendahnya kemampuan berfikir 

kreaatif matematis peserta didik adalah pembelajaran dikelas yang 

masih berpusat pada guru, pembelajaran dikelas mendorong peserta 

didik  untuk mengembangkan kemampuan berfikir yang mereka 

miliki. Yang menjadi fokus dalam pembelajaran adalah kemampuan 

anak dalam menghafal tanpa memahami, tanpa melibatkan 

kemampuan berfikir kreatif. Peserta didik tidak diberi kesempatan 

dalam menemukan jawaban ataupun cara lain yang bebeda. Pada saat 

berlangsungnya pembelajaran, penggunaan dan pemahaman pola 

pikir sangatlah diperlukan, terutama pada mata pelajaran matematika, 

sangatlah diperlukan kemampuan berfikir kreatif. Penggunaan cara 

belajar dengan memfokuskan pada peserta didik. Belajar matematika 

yang baik adalah dengan disertai kemampuan dan pola pikir yang 

kreatif dalam mengembangkan pembelajaran disekolah seperti 

banyak mengemukakan gagasan, jawaban, penyelesaian masalah dan 

menyampaikan pertanyaan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Adapun kemampuan berfikir kreatif matematis adalah 

proses mental yang menghasilkan suatu ide yang baru (novely), 

mengasilkan ide yang banyak (Fluency), berbeda-beda (flexibility), 

dan terperinci (elaboration), untuk memperbaiki  keadaan atau 

menyelesaikan masalah.  

 

Kemampuan berfikir kreatif matematis pada saat belajar 

mengajar berlangsung mempunyai cukup besar pengaruhnya, karena 

dengan berfikir kreatif membuat peserta didik lebih aktif serta mudah 

dalam memahami materi secara spesifik dan sistematis. Oleh karena 
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itu, pemilihan cara penyampaian atau metode pembelajaran yang 

tepat dan sesuai kondisi peserta didik akan menarik dan membuat 

senang  peserta didik dengan materi pelajaran tersebut.  

 

Penerapan metode dalam pembelajaran adalah suatu hal yang 

sangat penting dalam meningkatkan kemampuan siswa pada 

penguasaan materi, karena itu dalam proses belajar mengajar, guru 

harus mempunyai metode pembelajaran yang tepat, efektif, dan 

efisien dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan salah 

satunya melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, menarik 

minat dan pebagi siswa, sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

berfikir kreatif siswa.  

 

Metode Learning Start A Question ini siswa di minta untuk 

membaca dan memahami materi yang akan diajarkan terlebih dahulu, 

lalu dari materi tersebut diberi tanda pada bagian yang sulit untuk 

dipahami, selanjutnya poin-poin yang tidak diketahui yang telah 

diberi tanda dengan teman atau kelompok kecil, minta kepada siswa 

untuk menuliskan pertanyaan tentang materi yang telah dibaca dan 

sampaikan materi pembelajaran dengan menjawab pertanyaan – 

pertanyaan tersebut.  

 

Metode pembelajaran yang telah ditentukan, diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan berfikir kreatif matematis siswa, sehingga 

mendorong siswa untuk dapat mengerti dan memahami materi yang 

telah disampaikan oleh guru, dan menarik perhatian siswa dalam 

proses belajar mengajar berlangsung.  

 

Penelitian ini melaksanakan Pretest pada kedua kelompok 

sampel yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa, kemudian kelas eksperimen siswa akan 

diberi perlakuan dengan menggunakan metode pembelajaran 

Learning Start A Question sedangkan kelas kontrol menerapkan 

pembelajaran tanpa menggunakan metode Learning Start A Question, 

setelah itu diadakan posstest untuk mengetahui tingkat kemampuan 

berfikir kreatif siswa guna mengukur pengaruh metode pembelajaran 
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Metode Pembelajaran Learning Start A 

Question (LSQ) 

Kelas Eksperimen 

Menerapkan Pembelajaran 

Metode Learning Start A 

Question 

(LSQ) 

Kelas Kontrol  

Menerapkan metode 

pembelajaran Information 

search 

Kemampuan Berfikir Kreatif Matematis 

Proses Pembelajaram 

Ada Pengaruh metode pembelajaran Learning Start A Question 

(LSQ) terhadap pemahaman berfikir kreatif matematika 

yang digunakan, berdasarkan uraian tersebut kerangka berfikir dapat 

di ilustrasikan  gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka berfikir 

F. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian yang 

telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.
40

 Berdasarkan 

kerangka berfikir diatas maka hipotesis penelitian ini adalah: 

1. Tidak ada pengaruh metode pembelajaran Learning Start 

A Question (LSQ) terhadap kemampuan berfikir kreatif 

matematika kelas V MI Bustanul Ulum Sumatera Selatan. 

2. Ada Pengaruh metode pembelajaran Learning Start A 

Question (LSQ) terhadap kemampuan berfikir kreatif 

matematika kelas V MI Bustanul Ulum Sumatera Selatan.  

  

                                                           
40 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

kualitatif dan R&D, (Jakarta: Alfabeta, 2017), h. 389. 
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