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ABSTRAK

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING
TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF PADA 
MATA PELAJARAN MATEMATIKA SISWA KELAS IV

DI MIN 10 BANDAR LAMPUNG

Oleh:
ULFAH AULIA

Model Discovery Learning adalah model pembelajaran penemuan masalah. 
Pemakaian model Discovery Learning dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan 
suasana belajar siswa agar dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip 
melalui bimbingan dan arahan dari guru. Model penemuan dapat menuntun cara 
belajar siswa untuk belajar lebih aktif, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, 
menghasilkan banyak gagasan, dan mempunyai daya imajinasi yang tinggi. Model 
Discovery Learning ini akan melatih siswa dalam mencari informasi sendiri, 
menyelidiki dan membuktikan kebenarannya sendiri, dengan hasil yang diperoleh 
akan selalu diingatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model 
pembelajaran Discovery Learning terhadap kemampuan berpikir kreatif pada mata 
pelajaran matematika siswa kelas di MIN 10 Bandar Lampung. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Quasi 
Eksperimen Pretest dan Posttest Control Group Design. Penelitian ini dilaksanakan 
di MIN 10 Bandar Lampung yang terdiri dari 2 kelas yaitu kelas eksperimen (IVA) 
dan Kontrol (IVB). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
tes, dokumentasi, dan wawancara. Instrumen yang digunakan adalah dengan tes 
uraian untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif pada peserta didik. Setelah data 
tes dikumpulkan dilakukan pengolahan dengan analisis statistik dengan menggunakan 
uji normalitas, uji homogenitas dan uji hipotesis. Dari hasil penelitian diketahui 
bahwa kemampuan berpikir kreatif pada peserta didik setelah diberikan perlakuan 
dengan menggunakan proses pembelajaran model Discovery Learning nilai rata-rata
77,75 sedangkan tanpa menggunakan model Discovery Learning rata-rata 69,64. Uji 
T untuk nilai tes akhir diperoleh thitung>ttabel yaitu 8,371 > 2.004 pada taraf signifikasi 
5% atau 0,05.  Sesuai kriteria  Uji-T berarti diterima dan Ho di tolak. 

Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara proses 
kemampuan berpikir kreatif yang menggunakan model pembelajaran Discovery 
Learning dengan tanpa menggunakan model Discovery Learning. Dengan demikian 
penggunaan model pembelajaran Discovery Learning berpengaruh dalam 
meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada peserta didik siswa kelas IV di MIN 
10 Bandar Lampung pada mata pelajaran Matematika.

Kata Kunci : Discovery Learning, Kemampuan Berpikir Kreatif
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MOTTO

            

       

Artinya : Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah 
bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian 
Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas 
segala sesuatu. (QS.Al-Ankabut : 20)1

                                                          
1 Departemen Agama Islam Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemahan (Jakarta: Pantja 

Cemerlang, 2013), h. 561
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Pendidikan memiliki suatu peranan yang sangat penting dalam 

menentukan kemajuan bangsa dan cita-cita pada masyarakat, terutama untuk 

menciptakan sebuah kemajuan yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara.

Pendidikan juga merupakan usaha yang dilakukan secara sadar agar terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik dalam

mengembangkan suatu potensi yang dimilikinya dalam kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

ketrampilan yang diperlukan dalam dirinya.1 Perkembangan dalam meningkatkan 

kemajuan kebudayaan dapat dilihat melalui bagaimana budaya yang ada mampu 

dalam mengenali, menghargai, dan menjaga kelestarian manusia yang memiliki 

suatu kemampuan dan kreativitas dalam bidang pendidikan, sehingga ilmu yang 

dimilikinya akan berguna untuk kehidupan masyarakat disekitarnya. Oleh sebab 

itu, mutu dan kualitas dalam penyelenggaran pendidikan harus menjadi prioritas

yang paling utama dalam memajukan kreativitas berfikir masyarakat.

Konsep penyelenggaran pendidikan harus disiapkan sejak dini, karena 

untuk menghadapi sebuah persoalan-persoalan yang akan dilakukan di masa 

                                                          
1 Syofnidah Ifrianti & Abdul Aziz, Upaya Guru dalam Meningkatkan Prestasi Belajar 

Peserta Didik pada Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mukti Karya Kecamatan 
Panca Jaya Kabupaten Masuji, (Jurnal Terampil Volume 4 No 1 Juni 2015), h.1.
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depan. Output dari pendidikan ini harus mampu menciptakan, mengajak, dan 

membangun masyarakat untuk menjadi seseorang yang akan lebih berkualitas 

dalam mengembangkan ilmu pendidikan dan mampu menghadapi rintangan yang 

akan selalu berubah-ubah di setiap waktu. Dengan menghadapi suatu tantangan 

zaman masyarakat harus mampu mengembangkan sikap dan potensi dalam 

kemampuan berpikir kreatif yang dimilikinya, karena untuk dijadikan suatu bekal 

utama di masa yang akan datang.2

Memiliki kemampuan berpikir kreatif memang sangat diperlukan untuk 

semua orang, karena akan membantu kemajuan masyarakat dalam membangun 

sebuah pengetahuan dan penyelesaian masalah secara sistematis dan logis. 

Kemampuan berfikir kreatif mempunyai peran yang sangat penting, ketika sedang 

melakukan penelitian dan menilai suatu pendapat seseorang untuk mendapatkan 

suatu hasil serta mampu dalam membuat kesimpulan sesuai dengan kriteria dan 

bertanggung jawab. Pengembangan kemampuan berfikir kreatif memang sangat

diperlukan karena salah satu tujuan untuk membangun proses kemampuan yang 

sangat dibutuhkan dalam dunia kerja.3

Urgensi kemampuan berpikir atau kreativitas dalam pendidikan sudah 

ditekankan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 BAB III pasal 4 mengenai Sistem 

Pendidikan Nasional sebagai berikut: “Pendidikan diselenggarakan dengan 

                                                          
2 Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013),  

h. 6.
3 Ibid, h. 7.
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memberi keteladanan, membangun minat, dan mengembangkan kreativitas 

peserta didik dalam proses pembelajaran.”4 Setiap individu mempunyai 

kreativitas dan potensi yang berbeda-beda. Pendidikan nasional memiliki peran 

yang sangat penting dalam mengambangkan potensi manusia di negara Indonesia 

seutuhnya, sehingga sistem pendidikan dapat mengembangkan daya pikir, sikap, 

prilaku kreatif-produktif dan penalaran.

Belajar atau kegiatan belajar pada peserta didik disebut apabila baik 

membelajarkan seluruh potensi diri dalam belajarnya secara efektif, efisien dan 

optimal.5 Selanjutnya jika dilihat dari sisi keagamaan, belajar merupakan salah 

satu kewajiban yang harus dilakukan untuk semua orang khususnya kaum 

muslimin agar mendapat ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan derajat 

kehidupan mereka. Allah SWT akan meninggikan derajat bagi umatnya, apabila 

mereka mempunyai ilmu pengetahuan. Hal ini tertuang dalam Al-Qur’an dalam 

Surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi:

            

          

     

                                                          
4Undang-Undang SISDIKNAS (UU RI Nomor 20 Tahun 2003), (Jakarta: Sinar Grafika, 

2014), Cetakan ke-6, h. 7.
5 Chairul Anwar, Strategi Pembelajaran Nilai, (Jurnal Tadris Pendidikan Islam, Volume. 16 

No 2 Januari 2007), h. 248.
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Artinya:“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah 
akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah 
kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.”6

Potensi kreatif dapat dimiliki oleh setiap muslim dalam semua bidang 

kehidupan, seperti yang tercantum dalam Al-Qur’an surah Ar-Ra’d ayat 11 yang 

berbunyi:

           

Artinya:“Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga
mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”7

Pada dasarnya bakat kreatif ini dapat dimiliki oleh semua orang, apabila 

mereka yang memiliki dorongan untuk mewujudkan potensinya, dorongan untuk 

berkembang akan merubah suatu keadaan menjadi siap, dorongan untuk 

mengungkapkan, dan mengaktifkan kapasitasnya, hanya saja kadar potensi yang 

dimiliki setiap orang berbeda-beda. Potensi inilah yang dapat membedakan 

manusia dengan ciptaan Allah lainnya. Manusia diberikan kemampuan untuk 

berfikir sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk menciptakan berbagai hal yang 

memberi arti bagi kehidupan. 

                                                          
6 Departemen Agama Islam Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemahan (Jakarta: Pantja 

Cemerlang, 2013), h. 543.
7 Departemen Agama Islam Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: 

Diponegoro, 2013). (QS.Ar-Ra’D ayat 11), h. 250.
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Pembentukan kemampuan berfikir kreatif adalah proses berpikir yang 

dialami oleh setiap personal yang dapat dipengaruhi dari lingkungan yang 

eksternal dan internal, yaitu melalui pembelajaran matematika. Peserta didik 

hendaknya dibimbing untuk mencapai kemampuan berpikir kreatif melalui 

pembelajaran aktivitas matematika, agar terlatih dalam proses kemandirian 

berpikir yaitu mengkonstruksi pengetahuan yang dimilikinya.

Menurut teori belajar kontruktivisme, pengetahuan yang dikontruksi 

peserta didik sebagai subjek akan menjadi pengetahuan yang bermakna. 

Pengetahuan yang hanya didapat dari pemberitahuan tidak akan menjadi 

pengetahuan yang bermakna, karena dalam waktu dekat pengetahuan tersebut 

dapat diingat, namun setelah itu mudah sekali untuk dilupakan. Perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang besar mampu menjadikan suatu 

perkembangan teknologi yang modern, matematika mempunyai suatu peran yang 

sangat penting dalam kedisiplinan dan memajukan daya pikir manusia. 

Perkembangan matematika diterapkan pada semua bidang ilmu 

pengetahuan. negara yang mengabaikan ilmu matematika akan sulit ketika 

menghadapi suatu angka dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, 

dibandingkan dengan negara lainnya yang memberikan ruang pada matematika 

sebagai ilmu yang sangat penting. National Research Counsil (NRC) dari 

Amarika Serikat mengatakan pentingnya matematika dengan pernyataan sebagai 
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berikut: “Matematics is the key to opportunity, yang artinya matematika adalah 

dari peluang-peluang.”8

Menurut National Research Counsil (NRC), bagi seorang peserta didik 

keberhasilan mempelajari matematika akan menjadikan seoarang anak yang akan 

memiliki suatu kebanggaan tersendiri dengan kemampuan yang dimilikinya. 

Proses pembelajaran matematika di lapangan menjadi suatu hal yang sangat 

penting dalam menentukan keberhasilan belajar. Pendidik merupakan hal 

komponen utama yang merupakan output dari proses belajar. Kualitas proses 

belajar dan hasil belajar yang diberikan mempengaruhi perkembangan potensi 

kemampuan berfikir kreatif peserta didik untuk mampu melatih dan menetukan 

metode yang tepat agar tujuan instruksional pembelajaran matematika dapat 

tercapai.

Menurut Simanjuntak metode mengajar yang diterapkan dalam suatu 

pengajaran dikatakan efektif jika mengahasilkan sesuatu yang mampu dicapai 

semakin tinggi untuk menghasilkan sesuatu, maka akan semakin efektif metode 

mengajar dapat dikatakan efisien apabila dalam penerapannya dapat 

mengahasilkan sesuatu yang relatif berhasil.9.

Berdasarkan beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa mempelajari ilmu 

matematika adalah kunci dari segala bidang yang akan menambah pengetahuan di 

                                                          
8 Agung Hartoyo, “Model Pembinaan Estetik dalam Pembelajaran Matematika menggunakan 

Etnomatematika pada Budaya Lokal Masyarakat Kalimantan Barat”, (Bandung: UPI, 2003), (online) 
tersedia dalam http://respository.upi.edu. (21 September 2017 pukul 20:00 WIB).

9 Ibid, h. 5.
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bidang pendidikan dan kewirausahaan, yang dapat diperoleh dari dalam maupun 

dari luar lapangan. Kualitas mempelajari ilmu matematika dapat memberikan 

pengaruh yang positif untuk perkembangan potensi dan kemampuan berfikir 

kreatif peserta didik. Pemerintah juga sudah menetapkan tujuan pembelajaran 

matematika sebagai acuan dalam proses pembelajaran.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

(permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 diuraikan tentang tujuan pembelajaran 

matematika. Tujuan pembelajaran tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai SMA untuk 

membekali peserta didik dalam mempunyai kemampuan sebagai berikut: 

1. Memahami suatu konsep, menjelaskan hubungan antara konsep dan 
mengaplikasikan konsep serta algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan 
tetap dalam pemecahan masalah.

2. Menggunakan penalaran pola dan sifat dengan melakukan manipulasi 
matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan 
gagasan dan pernyataan matematika.

3. Memecahkan masalah mengenai kemampuan dalam memahami masalah, 
merancang model, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang 
diperoleh.

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, diagram, tabel serta media untuk 
mempermudah dalam menjelaskan masalah.

5. Memiliki sikap menghargai pentingnya matematika dalam kehidupan, antara 
lain memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, perhatian, minat dalam 
mempelajari matematika, sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan 
masalah.10

Salah satu tujuan dalam pembelajaran matematika menurut Permendiknas 

No. 22 Tahun 2006 di atas adalah memahami konsep matematika. Pemahaman 

konsep dalam pembelajaran begitu penting untuk diterapkan, karena pemahaman

                                                          
10 Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.22 Tahun 2006, 

(online) tersedia dalam http://www.geogle.co.id/url (21 September 2017) pukul 20:00 WIB. h.106.
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yang cukup baik merupakan kunci awal untuk mengetahui materi selanjutnya. 

Dalam mata pelajaran matematika sangat diperlukan pemahaman konsep akan 

tetapi itu tidaklah mudah. Banyak peserta didik gagal dalam pemahaman konsep

yang telah diberikan. Mereka memecahkan masalah dengan sistem hafal rumus 

sesuai dengan prosedur guru yang telah mengajar mereka, sehingga mereka belum 

terarah dalam pemahaman konsep yang dipelajarinya. Pada pelajaran matematika 

yang masih menggunakan sistem menghafal konsep yang masih memiliki 

hubungan langsung pada mata pelajaran dapat menyebabkan peserta didik kurang 

terlatih dalam berfikir tingkat tinggi. 

Prestasi pendidikan di Indonesia belum bisa menjadi suatu kebanggan 

tersendiri terutama dalam bidang matematika. Hasil penelitian yang terbaru dari 

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun 2001 

menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat ke 36 dari 49 negara peserta 

dengan mendapat skor rata-rata 397, sedangkan skor rata-rata internasional yaitu 

mencapai 500 dalam bidang matematika, hal tersebut menyatakan bahwa 

kemampuan peserta didik masih jauh dari rata-rata.11 Hasil tersebut menjadi 

barometer output dari pendidikan matematika di Indonesia selama ini menjadi 

catatan penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang baik sehingga 

                                                          
11 Zakaria Ahmad, “Perbandingan Peningkatan Kemampuan Koneksi Matematis Siswa SMP 

antara yang Mendapatkan Pembelajaran dengan Menggunakan Strategi Konflik Kognitif Piaget dan 
Hasweh”, (Bandung: UPI, 2014), (online) tersedia dalam http://repository.upi.edu. (25 September 2017 
pukul 19:30 WIB), h. 1
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output yang dihasilkan dapat meningkatkan daya pikir peserta didik tapi juga 

pendidikan di negara Indonesia. 

Pembelajaran matematika mampu memberikan ruang yang luas untuk 

membangun generasi di masa depan melalui sebuah ilmu pengetahuan dan 

pengalaman. Pembelajaran matematika sebaiknya di desain sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir yang inovatif lebih tinggi. Kemampuan 

berpikir kreatif dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan ilmu 

pengetahuan serta pemecahan suatu masalah secara sistematis dan logis. 

Kemampuan berpikir kreatif mempunyai suatu peran yang penting dalam 

menganalisis dan mengevaluasi argumen dalam membuat keputusan yang 

rasional dan bertanggung jawab. Jerome Brunner mengemukakan bahwa

pentingnya suatu pemahaman terhadap struktur mata pelajaran akan lebih 

menekankan pada hasil pemahaman dan pentingnya penalaran induktif dalam 

belajar dengan menggunakan model discovery learning.

Pemberian model discovery learning dalam pelajaran matematika dapat 

memberikan kesempatan peserta didik untuk memiliki kemampuan berfikir 

kreatif yang tinggi untuk mencari sendiri, sehingga akan mendapatkan suatu hasil 

yang akan selalu diingatnya. Pada model pembelajaran discovery learning lebih 

menekankan pada ditemukannya suatu konsep atau prinsip yang sebelumnya 

tidak diketahui oleh peserta didiknya. Suatu konsep permasalahan yang telah di 

buat oleh guru akan diberikan kepada peserta didik untuk diujikan, sehingga dapat 

melihat sejauh mana kemampuan yang ada. 
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Proses pengaplikasian model discovery learning guru menjadi seorang

pembimbing yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar 

aktif. Proses dalam belajar mengajar ini yang disebut dengan teacher oriented 

menjadi student oriented. Penggunaan model discovery learning diharapkan dapat 

merubah kondisi belajar yang pasif menjadi aktif dan kreatif. Mengubah cara 

pembelajaran konvensional yang dilakukan dengan menerima informasi secara 

keseluruhan dari guru untuk menciptakan peserta didik dalam memperoleh 

informasi sendiri sehingga memiliki pengetahuan yang baru dari hal yang telah 

ditemukan.12 Dengan kegiatan belajar yang demikian, peserta didik akan lebih 

berperan lebih aktif, mudah mengingat hasil kerja yang telah didapatkan dan guru 

hanya sebagai fasilitator. Dalam pembelajaran yang terjadi secara berlangsung 

guru hanya mengarahkan bagaimana prosesnya sehingga kurang adanya timbal 

balik antara peserta didik dengan pendidik. 

Peneliti melaksanakan wawancara pada tanggal 16 Oktober 2017, dengan 

ibu Elyanah, S.pd guru Matematika kelas IV MIN 10 Bandar Lampung pada pukul 

09.30 WIB dengan jumlah siswa-siswi 57 yang akan diteliti, yang setiap kelasnya 

terdapat 29 dan 28 siswa. Berdasarkan wawancara yang didapat dari proses 

pembelajaran yang terjadi secara langsung selama ini, masih memakai model 

pembelajaran yang peserta didik hanya berpusat kepada guru, sehingga peserta 

didik kurang dilibatkan dalam proses belajar yang ada. 

                                                          
12 Leny Dhianti Haeruman, “Pengaruh Model Discovery Learning terhadap Peningkatan 

Kemampuan Berpikir Kritis Matematis dan Self-Confidence ditinjau dari Kemampuan Awal 
Matematis Siswa SMA di Bogor Timur”, h. 163-164
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Kegiatan pembelajaran model konvensional dan model yang digunakan 

guru adalah model pembalajaran langsung. Model pembelajaran langsung seperti 

ini masih bersifat teacher centered, guru menempatkan dirinya sebagai sumber 

informasi tanpa melibatkan siswa dalam mengontruksi pengetahuan. Model 

pembelajaran seperti kurang mendukung peserta didik untuk lebih aktif dalam 

pembelajaran. Model yang kurang bervariasi mengakibatkan peserta didik diam 

dan terkadang tidak mendengarkan penjelasan guru. Hasil pengamatan yang telah 

dilakukan pada kelas IV A dan IV B guru melakukan proses pembelajaran disertai

dengan mencatat. Aktivitas siswa dari kedua kelas tersebut tidak jauh berbeda, 

peserta didik kurang mendengarkan penjelasan, asik berbicara dengan temannya, 

dan ada yang menggambar. Ketika guru memberikan suatu pertanyaan, barulah 

peserta didik memberikan pendapatnya setelah ditunjuk langsung oleh guru dan 

terdapat peserta didik yang tidak bertanya walaupun sebenarnya mereka belum 

memahami materi yang disampaikan. Aktivitas belajar seperti ini kurang 

mengemukakan ide, pemecahan masalah, bertanya atau bertukar pendapat ketika 

pembelajaran berlangsung. Kondisi demikian dapat mempengaruhi hasil belajar 

yang kurang maksimal. Akibatnya banyak peserta didik yang belum bisa 

mencapai keriteria ketuntasan minimal (KKM) Matematika yaitu 70.13

Berikut ini data nilai hasil ulangan harian peserta didik pada mata 

pelajaran matematika di MIN 10 Bandar Lampung kelas IV semester genap tahun 

pelajaran 2017/2018.
                                                          

13 Elyanah, Guru Matematika MIN 10 Bandar Lampung, Wawancara,  16 Oktober 2017.
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Tabel 1.1
Daftar Nilai Harian Mata Pelajaran Matematika Kelas IV MIN 10 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018.

Nilai
Kelas Jumlah 

Peserta 
Didik

KKM Presentase Ket
IVA IVB

90 1 2 3

70

5,26 % Tuntas
24,54 %85 2 1 3 5,26 %

80 2 2 4 7,01 %
75 2 2 4 7,01 %
70 5 4 9 15,78 % Belum 

Tuntas
75,41 %

65 6 5 11 19,29 %
60 5 6 11 19,29 %

50< 6 6 12 21,05 %
JUMLAH 29 28 57 100% 100%s

  Sumber:Dokumentasi sekolah daftar nilai ulangan harian siswa tahun 
pelajaran 2017/2018 guru matematika kelas IV

Berdasarkan nilai harian mata pelajaran matematika dapat dilihat dengan 

jelas bahwa hasil peserta didik di MIN 10 Bandar Lampung pada mata pelajaran

matematika masih rendah di bawah KKM dengan nilai <70 menunjukkan bahwa 

presentase yang sudah mencapai KKM terdapat 24,54% dan presentase yang 

belum mencapai KKM terdapat 75,41%. Rendahnya nilai pada mata pelajaran

matematika dapat dilihat dari berbagai segi faktor yang menyebabkan kurangnya 

kemampuan pada peserta didik, masalah ini harus dapat dipecahkan untuk 

merubah konsisi belajar dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk mencoba melakukan penelitian dengan judul skripsi yaitu: 

“Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning Terhadap Kemampuan 
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Berpikir Kreatif Pada Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas IV di MIN 10 

Bandar Lampung.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, peneliti 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman konsep matematis peserta didik dalam proses 

pembelajaran matematika.

2. Peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran matematika.

3. Kemampuan berpikir kreatif pada peserta didik masih rendah.

4. Peserta didik kurang dilibatkan dalam proses pembelajaran karena pendidik 

lebih pada teacher oriented.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari agar masalah tidak terlalu meluas dan menyimpang, 

maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Peneliti hanya akan meneliti, apakah ada pengaruh melalui model 

pembelajaran discovery learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif siswa kelas IV di MIN 10 Bandar Lampung?

2. Penelitian ini hanya di lakukan di kelas IV MIN 10 Bandar Lampung.
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap

kemampuan berpikir kreatif pada mata pelajaran matematika siswa kelas IV di 

MIN 10 Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Discovery 

Learning terhadap kemampuan berpikir kreatif pada mata pelajaran matematika 

siswa kelas IV di MIN 10 Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi peserta 

didik, guru, sekolah, dan pembelajaran bagi peneliti. Manfaat penelitian sebagai 

berikut:

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

pengembangan ilmu pada pembelajaran matematika terkait upaya dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada peserta didik melalui model 

pembelajaran Discovery Learning.
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b. Manfaat praktis 

1) Bagi guru, dapat memberikan masukan dalam memperluas pengetahuan 

dan wawasan tentang model pembelajaran.

2) Bagi peserta didik, melalui penelitian ini diharapkan dapat mempengaruhi 

hasil belajar peserta didik serta dapat meningkatkan keaktifan peserta didik 

selama pembelajaran.

3) Bagi sekolah, dapat memberikan sumbangan dalam rangka memperbaiki 

model pembelajaran matematika di sekolah-sekolah.

4) Bagi peneliti, dapat memberikan manfaat besar berupa pengalaman 

menjadi calon guru yang profesional dan penuh tanggung jawab serta 

sebagai pengalaman dalam membuat karya ilmiah.
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BAB  II

LANDASAN TEORI

A. Model Pembelajaran 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran berkaitan erat dengan bagaimana cara mengajar  

yang akan dilakukan oleh seorang guru untuk mendidik peserta didiknya. 

Melalui model pembelajaran, guru akan membantu peserta didik untuk 

mendapatkan informasi, ketrampilan, cara berpikir, dan mengespresikan 

idenya. Prastowo berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu 

ketrampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam mengajar sistematis 

yang dilakukan berdasarkan suatu pola tertentu.

Menurut Wenger model pembelajaran merupakan suatu kegiatan 

mengajar yang tidak dapat dilakukan oleh semua orang, ketika ia tidak 

dihadapkan pada aktivitas yang lain. Behaviorisme mengatakan bahwa 

menganggap pembelajaran sebagai titik perubahan berupa dalam tindakan dan 

prilaku seseorang.1

Menurut Joyce & Weil berpendapat bahwa model pembelajaran adalah 

rencana atau pola yang dipakai oleh semua guru untuk membentuk rencana 

pembelajaran dalam jangka panjang, merancang bahan pembelajaran dan 

                                                          
1 Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2014), Cetakan ke-5  h. 2.
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menciptkan suasana kelas sesuai dengan tujuannya.2 Meyer berpendapat

bahwa model pembelajaran matematika terdapat bagian-bagian yang 

merupakan suatu konsep matematika, yaitu variabel, fungsi, persamaan, dan 

pertidaksamaan.3

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu pola pembelajaran 

yang dimiliki oleh semua orang untuk menciptakan gambaran mengajar di

kelas dari mulainya pembelajaran sampai selesainya proses pembelajaran 

secara langsung yang sudah tersusun secara sistematis, sehingga proses yang 

dilakukan oleh guru digunakan untuk merencanakan kegiatan pembelajaran 

dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran yang diinginkan.

2. Pengertian Model Discovery Learning

Discovery Learning merupakan model pembelajaran yang berbasis 

penemuan masalah. Masalah yang timbul akibat pembelajaran di dalam kelas 

untuk membangkitkan daya fikir peserta didik dalam penemuan masalah yang 

ada dan mengatasinya.4 Model penemuan ini adalah cara untuk 

menyampaikan suatu pendapat dengan cara menemukan hasil yang telah 

                                                          
2 Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2013), Cetakan Ke-2-6 h.133.
3 Trianto Ibnu Badar al-Tabany, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan 

Kontekstual, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Cetakan ke-1 h. 23.
4 Muhammad Abu Salam, Peningkatan Keaktifan Bertanya dan Motivasi Belajar Peserta 

Didik melalui Model Discovery Learning dengan Macromedia Flash, (Surakarta: Unesa University, 
2016), (online) tersedia dalam https://eprintis.uns.ac.id/30738 (25 September 2017 pukul 20:05 WIB)  
h. 9.
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diperoleh. Peserta didik dapat mencari dan menemukan pola-pola tersendiri 

dan struktur matematika melalui pengalaman belajar yang telah di dapat. 

Menurut Kurniasih Discovery Learning adalah teori belajar yang di 

definisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi apabila pelajaran tidak di 

berikan dalam bentuk yang sesungguhnya dengan begitu peserta didik dilatih 

untuk mencari informasi sendiri sehingga akan selalu diingatnya.5

Menurut Suryosubroto mengatakan bahwa prosedur mengajar yang 

menekankan pada pengajaran perseorangan dan manipulasi objek. Menurut 

Encyclopedia Of Education Research, penemuan merupakan strategi yang 

unik dalam memberikan bentuk guru ketika melakukan berbagai cara 

pengajaran, termasuk mengajarkan ketrampilan menyelidiki dan pemecahan 

masalah yang ada sehingga mencapai tujuan yang diinginkannya.6

Pengertian Discovery Learning menurut J. Bruner adalah cara belajar 

yang mendorong peserta didik untuk mampu mengungkapkan pertanyaan dan 

menarik kesimpulan dari prinsip yang diambil dari suatu proses pengalaman. 

J.Bruner berpendapat dari Piaget menyatakan bahwa seorang anak harus 

mampu berperan secara aktif dalam proses pembelajaran berlangsung. Bruner 

menganggap bahwa belajar merupakan proses untuk menemukan sendiri suatu 

hasil yang diperlukannya melalui proses pencarian secara aktif. 
                                                          

5 Elsa Destriyani, Peningkatan Ketrampilan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Siswa melalui 
Penerapan Model Discovery Learning pada Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas IV SD Negeri 1 
Pujo Basuki Tahun 2015/2016, (Bandar Lampung: Skripsi FKIP UNILA, 2016), 
digilib.unila.ac.id/22446/10/skripsi tanpa bab pembahasan, (28 September 2017 pukul 21:00), h. 11.

6 Ali Hamzah dan Muhlisrarini, Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Matematika, 
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), Cetakan Ke-1 h. 270.
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Matematika merupakan ilmu memiliki kaitannya dengan ilmu-ilmu 

yang sebelumnya didapatkan dari pengalaman belajar melalui konsep-konsep 

yang saling berhubungan antara konsep yang ada dengan konsep yang 

lainnya.7 Penemuan yang dimaksud yaitu peserta didik dapat menemukan 

suatu konsep melalui bimbingan dan arahan dari seorang guru, karena pada 

awal proses pembelajaran peserta didik masih membutuhkan konsep dasar 

untuk dapat menemukan hasil.

Salah satu model mengajar yang banyak digunakan dalam sekolah-

sekolah adalah Discovery Learning, hal ini disebabkan karena:

a. Merupakan suatu cara untuk mengembangkan cara belajar yang aktif

b. Dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil hasil yang 

diperoleh akan selalu diingatnya lebih lama, tidak akan mudah dilupakan 

oleh peserta didik.

c. Pengertian yang ditemukan sendiri merupakan pengertian yang benar-

benar dikuasi dan mudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

d. Dengan menggunakan strategi penemuan, anak belajar menguasai salah 

satu model ilmiah yang dapat dikembangkan dengan sendirinya.

                                                          
7 Heruman, Model Pembelajaran Matematika, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013),  

Cetakan ke-5 h. 4.
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e. Anak dapat belajar berpikir analisis dan mampu mencoba memecahkan 

masalah yang dihadapi sendiri, kebiasaan ini dapat digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari.8

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran Discovery Learning adalah suatu model yang mampu 

mengembangkan cara belajar peserta didik untuk lebih aktif dengan mencari 

informasi, menyelidiki, dan membuktikannya sendiri. Maka hasil yang akan 

diperoleh dalam pembelajaran dapat selalu diingatnya dan mampu 

menerapkannya dimateri selanjutnya. Dengan belajar penemuan, peserta didik 

juga bisa belajar menganalisis dan mampu menyelesaikan masalah yang ada.

3. Langkah-langkah Model Discovery Learning

       Dalam aplikasikan model Discovery Learning di kelas, langkah-langkah 

yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar sebagai berikut:

a. Langkah Persiapan Model Discovery Learning

1) Menentukan tujuan dalam pembelajaran.

2) Melakukan identifikasi karakteristik peserta didik tentang kemampuan 

awal, minat, dan gaya belajar.

3) Memilih materi pembelajaran.

4) Menentukan topik apa yang harus dipelajari oleh peserta didik secara 

induktif.

                                                          
8 Ali Hamzah dan Muhlisrarini, Op.Cit. h. 247.
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5) Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berhubungan contoh-

contoh, gambaran, dan tugas yang akan dipelajari oleh peserta didik.

6) Mengatur topik-topik pembelajaran, yang dimulai dari hal sederhana 

ke yang lebih kompleks.

7) Melakukan penilaian dari hasil proses belajar peserta didik.9

Berdasarkan langkah-langkah persiapan yang akan dilakukan dalam 

proses pembelajaran model Discovery Learning, peneliti harus menyiapkan 

materi yang akan dipelajari dan media yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran berlangsung agar peserta didik mampu mengembangkan daya 

kemampuan berpikir kreatif pada pembelajaran berlangsung.

b. Prosedur Model Discovery Learning

Menurut Syah pengaplikasian model Discovery Learning di kelas, 

terdapat beberapa syarat yang harus dilakukan sebagai berikut:10

1) Pemberian Rangsangan (Stimulation)

Guru memberikan suatu masalah kepada peserta didik yang akan 

menimbulkan suatu pertanyaan, kemudian dilanjutkan dengan tidak 

memberikan solusi, agar mampu menimbulkan rasa ingin tahunya 

dalam penyelesaian masalah yang diberikan. Di samping itu, guru 

dapat memulai pembelajaran dengan mengajukan beberapa pertanyaan

                                                          
9 Elsa Destriyani, Op.Cit, h. 14-15.
10 Kartono Hardi Suyitno, Model Pembelajaran Discovery Learning dengan Pendekatan 

Metakognitif untuk Meningkatkan Metakognitif dan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis, 
(Semarang: UNS, 2014), tersedia di dalam https://Journal.unnes.ac.id, (30 September 2017), h. 12.
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untuk membuat peserta didik membaca buku dan melakukan beberapa 

persiapan dalam penyelesaian masalah. 

2) Pernyataan/Identifikasi Masalah (Problem statement)

Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk 

mengumpulkan data sebanyak mungkin apa saja masalah yang relevan 

dalam pelajaran, kemudian peserta didik memilih salah satu masalah 

dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Teknik ini sangat berguna 

dalam membangun pemahaman peserta didik agar terbiasa untuk 

menemkan masalah dan manyelesaikannya.

3) Pengumpulan Data (Data Collection)

Tahap ini berfungsi untuk menjawab sebuah pertanyaan dan 

membuktikan benar tidaknya hasil yang telah diperolehnya. Dengan 

memberi kesempatan pada peserta didik untuk mengumpulkan 

berbagai informasi yang relevan, membaca, mengamati. Dari tahap ini 

untuk melatih belajar secara aktif penemuan hasil yang berhubungan 

dengan masalah yang ada sesuai dengan pengetahuan yang telah 

dimiliki.

4) Pengolahan Data (Data Processing)

Proses pengolahan data dan informasi dapat diperoleh melalui 

hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah 

didapatkan melalui berbagai proses dapat diolah, diacak, 

diklasifikasikan, ditabulasi, dan dihitung sesuai dengan kemampuan.



23

5) Pembuktian (Verification)

Peserta didik dapat melakukan pembuktian secara teliti dengan 

apa yang ditemukannya untuk mengetahui benar dan tidaknya hasil 

jawaban yang diperoleh dari penemuannya melalui konsep, prinsip, 

dan pola pemahaman yang diketahui melalui contoh-contoh yang 

sering ditemukan sehari-hari.

6) Menarik Kesimpulan (Generalization)

Generalisasi adalah dimana proses menarik kesimpulan dari data 

apa yang telah diperolehnya untuk dijadikan prinsip umum dan berlaku 

untuk semua kejadian disetiap masalah yang sama.

Berdasarkan langkah-langkah dalam model pembelajaran Discovery 

Learning di atas dapat di simpulkan bahwa peserta didik akan belajar lebih 

aktif dalam pembelajaran, peserta didik akan lebih banyak dilibatkan dalam 

proses pembelajaran berlangsung, melatih kepercayaan diri, serta kemampuan 

berpikir kreatif pada peserta didik akan lebih meningkat.

4. Keunggulan Model Discovery Learning

Model pembelajaran Discovery Learning memiliki suatu kelebihan dan 

kekurangan. Adapun kelebihan model pembelajaran Discovery Learning

yaitu: 

a. Membantu siswa mengembangkan atau memperbanyak persediaannya dan 
penguasaan keterampilan dan proses kognitif siswa.
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b. Pengetahuan diperoleh dari strategi yang sifatnya sangat pribadi dan 
merupakan pengetahuan yang sangat mendalam dari pengertian retensi dan 
transfer.

c. Strategi penemuan membangkitkan semangat belajar para siswa.
d. Memberi kesempatan kepada siswa untuk bergerak maju sesuai dengan 

kemampuannya.
e. Siswa dapat menentukan cara belajarnya agar lebih terlibat dan memiliki 

motivasi untuk belajar.
f. Membantu memperkuat kepribadian siswa dalam memperoleh kepercayaan 

pada diri sendiri.
g. Berpusat pada siswa.
h. Membantu perkembagan siswa menuju skeptisisme yang sehat dalam 

menemukan kebenaran akhir yang mutlak.11

Berdasarkan keunggulan dalam model Discovery Learning di atas 

dapat di simpulkan bahwa peserta didik akan lebih diperan aktifkan dalam 

proses pembelajaran secara berlangsung dan guru hanya sebagai fasilitator, 

dengan demikian peserta didik akan lebih berani dalam mengungkpakan suatu 

pendapatnya dalam melatih kepercayaan yang dimilikinya sehingga proses 

kemampuan berpikir kreatif dalam pembelajaran akan timbul dengan 

sendirinya. 

5. Kelemahan Model Discovery Learning

Kelemahan model pembelajaran Discovery Learning yaitu:

a. Siswa sangat sulit dan lambat berfikir dalam mengembangkan masalah 
melalui penjelasan abstrak.

b. Kurang berhasil jika digunakan untuk mengajar kelas yang besar.
c. Dapat mengecewakan guru dan siswa yang terbiasa menggunakan dan 

memperoleh pembelajaran secara konvensional.
d. Dipandang terlalu mementingkan dalam mendapat pengertian dan 

memperhatikan dalam pemerolehan sikap ketrampilan.

                                                          
11 Ali Hamzah dan Muhlisrarini, Op.Cit, h. 270.
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e. Dalam beberapa ilmu, fasilitas yang dibutuhkan untuk mencoba ide-ide 
mungkin tidak ada.

f. Tidak memberi kesempatan untuk berpikir kreatif, jika pengertian-
pengertian yang akan ditemukan sudah diseleksi oleh guru.12

Berdasarkan kelemahan dalam model Discovery Learning di atas dapat 

di simpulkan bahwa proses pembelajaran sangat sulit digunakan apabila 

dilakukan dengan  jumlah kelas yang besar, dengan penjelasan yang abstrak 

dan apabila guru sudah terbiasa dengan menggunakan model konvensional 

akan mempersulit guru dalam melakukan proses pembelajaran berlangsung.

B. Kemampuan Berpikir Kreatif

1. Pengertian Kemampuan Berpikir Kreatif 

Kemampuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 

kesanggupan, kecakapan dan kekuatan.13 Kemampuan sangat dibutuhkan oleh 

setiap orang untuk melakukan kreativitas sehingga mendapatkan suatu hasil. 

Tanpa tidak adanya kemampuan, apa yang dilakukan tidak akan mendapatkan 

hasil yang maksimal. Menurut Stephen P. Robbins dan Thimonthy A. Judge 

“Kemampuan (ability) berarti kapasitas yang dimiliki seorang individu untuk 

melakukan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan.”14

Menurut Adams dan Hamm kemampuan berpikir kreatif merupakan 

potensi alamiah yang dimiliki manusia, namun yang lebih penting adalah 
                                                          

12 Ibid, h. 250.
13 Pusat Bahasa Kemendiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 869.
14 Agung Hudi, Pengaruh Kemampuan Kognitif terhadap Kemampuan Psikomotorik Mata 

Pelajaran Produktif Alat Ukur Peserta Didik Kelas X Jurusan Teknik Kendaraan Ringan di SMK 
Muhammadiyah Prambanan, (On-line), tersedia di: http//eprints.uny.ac.id. (29 September 2017 Pukul 
22.15 WIB), h. 24.
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berfikir kreatif merupakan suatu proses potensi bawaan yang bisa ditingkatkan 

melalui kesadaran atau jawaban dan latihan hal tersebut dapat diartikan bahwa 

setiap individu memiliki potensi kreatif sejak mereka dilahirkan dan dapat 

dilatih untuk dapat mengembangkan suatu kemampuan. 

Proses berpikir kreatif merupakan suatu berbagai usaha yang akan 

digunakan untuk memperoleh banyak jawaban disetiap masalah, mampu 

menemukan jalan keluar dan membangkitkan ide atau gagasan yang baru.15

Hal ini berarti kemampuan berpikir kreatif memiliki peran begitu penting 

dalam memecahkan masalah. Kemampuan berpikir kreatif seseorang makin 

tinggi, jika meraka mampu menunjukkan banyak kemungkinan jawaban pada 

suatu masalah. 

Hal ini diperkuat oleh pendapat Munandar bahwa berpikir kreatif 

adalah kemampuan yang banyak menemukan suatu kemungkinan jawaban 

mengenai suatu masalah yang terdapat penekanannya pada kuantitas, 

ketepatgunaan dan keberagaman jawaban.

Hal ini sejalan dengan Balka yang mengemukakan bahwa berpikir 

kreatif membuat kemampuan berpikir konvergen dan divergen, yang meliputi 

kemampuan sebagai berikut: 1) merumuskan jawaban sementara berdasarkan 

hubungan sebab akibat terhadap situasi matematik, 2) menentukan pola 

                                                          
15 Susiyati, Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif Matematik dalam Pemecahan Masalah, 

Makalah disampaikan pada seminar Nasional Pendidikan Matematika Program Pacasarjana STKIP 
Siliwangi, 2014, (online), tersedia di https://www.slideshare.net/fppifkipunila, (30 September 2017 
pukul 08:40), h.178.
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matematik, 3) mengajukan berbagai macam cara ketika menghadapi 

kebuntuan berpikir, 4) mengajukan ide yang tidak biasa dan menilai 

konsekuensi, 5) mengidentifikasi informasi yang hilang, 6) menyusun

masalah yang umum ke masalah yang lebih rinci.16

Kemampuan berpikir kreatif seseorang dapat dikatakan dengan 

memahami proses berpikir kreatifnya dari segi berbagai faktor yang telah 

mempengaruhi untuk melalui suatu latihan yang tepat. Kemampuan berpikir 

kreatif seseorang dapat dikembangkan dari satu tingkat ke tingkat yang lebih 

tinggi, dengan cara pemahaman proses berpikir, dan faktor-faktor yang 

dilakukan dalam latihan.

Berpikir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu keaktifan 

pribadi manusia yang memiliki banyak penemuan yang sifatnya terarah 

kepada suatu tujuan.17 Berpikir adalah suatu kegiatan mental yang dialami 

oleh seseorang apabila mereka dihadapkan dengan suatu masalah atau situasi 

yang harus dapat dipecahkan. Dalam berpikir melibatkan manipulasi, 

mentransfer informasi dan memori dengan tujuan membentuk konsep, alasan, 

pikiran kritis, dan penyelesaian masalah.18 Kemampuan berpikir kreatif adalah 

                                                          
16 Utari Sumarno, Kemampuan dan Diposisi Berpikir Logis, Kritis, dan Kreatif Matematik,

tersedia di https://Jurnal. FMIPA. UPI.edu, (05 Oktober 2017 pukul 21:00), h. 23.
17 Agung Hudi, Op.Cit, h. 233.
18 John W. Santrock, Pengembangan Anak, (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 294. 
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sebagai suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk 

berpikir secara kritis dan kreatif dalam meningkatkan suatu hasil yang baru.19

Menurut Hariman, berpikir kreatif adalah suatu kerja keras berpikir 

untuk menciptakan ide kreatif yang baru. Halpern menjelaskan bahwa berpikir 

kreatif disebut juga dengan berpikir divergen yaitu mampu mengatasi masalah 

dengan berbagai ide. Seseorang akan dituntut menghasilkan ide-ide dalam 

mencari ilmu pengetahuan secara luas. Ketika seseorang akan dihadapkan 

dengan suatu masalah yang besar pastinya akan mencari jalan keluar dari 

pemecahan masalah tersebut, maka kemampuan divergen ini akan terlihat 

berguna dalam memecahkan suatu masalah yang diberikan. 

Dalam berpikir kreatif memiliki ciri-ciri yang terutama dari berpikir 

adalah adanya abstraksi. Abstraksi dalam hal ini berarti lepasnya suatu 

anggapan kualitas atau relasi dari benda, kejadian, situasi yang mula-mula

dihadapakan dengan situasi nyata. Dalam kitab suci Al-Qur’an Allah SWT, 

Berfirman:

           

Artinya:“Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya 
kamu berpikir”.20

Dari ayat tersebut memberikan suatu penjelasan bahwa sebenarnya 

dalam agama Islam telah dianjurkan untuk berpikir, menggunakan akal yang 

                                                          
19 Susiyanti, Op.Cit, h. 178.
20 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Diponegoro, 2013), (QS. 

Al-Baqarah Ayat 219), h. 34.
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telah diberikan oleh Allah SWT dalam menyelesaikan persoalan-persoalan 

hidup di dalamnya. Jadi berpikir adalah suatu proses mentrasformasi 

informasi kedalam memori yang mangarahkan pada suatu tujuan tertentu.

Kreatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan 

mencipta daya cipta.21 Kreatif menurut Guildford menyatakan Creativity 

refers to the abilities that are characteristics of creative people yang memiliki 

arti kreatif lebih menekankan kepada dimensi person, sedangkan kreativitas 

adalah nama yang diberikan pada suatu usur tertentu mungkin juga beberapa 

unsur dari kecerdasan.22 Anak yang memiliki pemikiran yang kreatif tidak 

akan mudah dalam menerima suatu jawaban yang diberikan oleh seseorang, 

apalagi dengan suatu jawaban yang sangat sederhana yang tidak memiliki 

kelebihan dan tidak terdapat hubungan dengan suatu fakta-fakta yang terjadi 

yang diketahuinya.

Anak yang aktif akan memiliki suatu ide yang kreatif yang 

mempunyai banyak ide baru, sehingga sering memberikan jawaban yang tidak 

biasa dengan pertanyaan-pertanyaan, memberikan saran yang unik untuk 

menyelesaikan masalah, dan mampu menemukan macam-macam kegunaan 

suatu benda tersebut.23 Ciri-ciri kepribadian kreatif selalu ingin tahu, memiliki

minat yang luas, menyukai kegemaran dan suatu aktivitas yang akan 

                                                          
21 Pusat Bahasa Kemendiknas, Op.Cit. h. 872.
22 Dedi Supriadi, Kreativitas, Kebudayaan, dan Perkembangan Iptek, (Bandung: Alfabeta, 

2013), h. 7.
23 Ibid, h. 156.
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menghasilkan dirinya menjadi suatu anak yang kreatif. Anak dan remaja yang 

kreatif biasanya cukup mandiri dan rasa percaya diri yang tinggi, berbeda 

halnya dengan anak yang kurang kreatif.24 Ciri lain anak yang kreatif adalah 

berani mencoba dan menggunakan suatu hal yang baru, yang belum pernah di 

coba. Suatu hal yang akan dilakukan oleh anak yang kreatif dengan 

mengerjakan tugas-tugas yang terlalu sulit untuk dirinya, tetapi kegagalannya 

tidak akan membuatnya menjadi anak yang putus asa, justru akan 

menjadikannya suatu tantangan yang akan dicoba dengan terus-menerus 

sehingga mendapatkan suatu hasil yang benar. 

Sifat kreatif memang sudah diajarkan dengan kitab suci Al-Qur’an, 

Allah berfirman:

          

                  

        

Artinya:“Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat 
tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-
kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan 
(membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim 
dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu 
kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) 
sampai waktu (tertentu).”25

                                                          
24 Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), Cetakan Ke-3 h. 35.
25 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Diponegoro, 2013), (QS. 

An-Nahl ayat 80), h. 276.
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Dari ayat tersebut, sudah dapat diketahui bahwa telah diajarkan untuk 

berkrativitas dalam menjalani hidup. Jadi kreatif adalah kemampuan yang 

menghasilkan suatu ide atau gagasan untuk menghasilkan atau menciptakan 

sesuatu. 

Matematis menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki makna 

bersangkutan dengan matematik atau bersifat matematika.26 Mahmudi 

menegaskan bahwa pembahasan mengenai kratifitas pada matematika lebih 

ditekankan pada prosesnya, yakni proses berpikir kreatif, sehingga proses 

kreatif pada matematika lebih dengan istilah kemampuan berpikir kreatif 

matematis. Untuk itu kratifitas dalam bidang matematika memiliki makna 

yang sama dengan kemampuan berpikir kreatif matematis.27

Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai kemampuan berpikir 

kreatif matematis dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif 

matematis adalah kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan dan 

mengembangkan persoalan matematika dengan mengungkapkan ide-ide 

kreatifnya. Peserta didik aktif dalam proses belajar mengajar, mampu 

berpendapat mengenai persoalan matematika dan mampu menyelesaikannya 

secara sistematis. Peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kreatif 

                                                          
26 Pusat Bahasa Kemendiknas, Op.Cit. h. 897.
27 Ali Mahmudi, “Mengukur Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis, Konferensi Nasional 

Matematika XV,” (Manado: UNIMA, 2010) (online) tersedia dalam 
http://Staff.Uny.Ac.Id/Sites/Default/Files/Penelitian/ Ali Mahmudi, M.Pd, Uny Yogyafor 
Knmunima_Mengukur Kemampuan Berpikir Kreatif_pdf. (01 Oktober 2017) pukul 21.14 WIB.



32

juga mampu menyelesaikan masalah dengan mudah sehingga tujuan 

pembelajaran dengan baik.   

2. Indikator Berpikir Kreatif

Menurut Guilford menemukan terdapat lima sifat yang menjadi 

indikator kemampuan berpikir kreatif, sebagai berikut:

1. Kelancaran (Fluency)
Kelancaran adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan banyak ide. 
Kelancaran pada umumnya berkaitan dengan kemampuan untuk 
melahirkan berbagai macam alternatif pada saat diperlukan.

2. Keluwesan (Flexibility)
Keluwesan adalah kemampuan untuk mengemukakan berbagai macam  
pemecahan atau pendekatan masalah yang ada. Keluwesan berkaitan 
dengan kemampuan untuk membuat variasi ide dan kemampuan alam 
memperoleh banyak cara.

3. Keaslian (Originality)
Keaslian adalah kemampuan untuk menentukan suatu ide dengan cara-cara 
yang asli. Keaslian berkaitan dengan kemampuan yang dapat memberikan 
respon baik yang berbeda dengan apa yang sering dilakukan oleh orang 
lain.

4. Penguraian (Elaboration)
Penguraian adalah kemampuan untuk menguraikan sesuatu, dengan lebih 
terinci. Dapat dikatakan bahwa, elaborasi merupakan penambahan secara 
detail mengenai keterangan terhadap ide yang sudah ada.

5. Perumusan Kembali (Redefinition)
Perumusan kembali adalah kemampuan untuk meneliti kembali persoalan 
apa yang telah dikerjakan berdasarkan prespektif yang berbeda dengan apa 
yang sudah diketahui oleh banyak orang.28

Menurut Besemer dan Treffinger menyarankan produk kreatif dapat 

digolongkan menjadi tiga kategori sebagai berikut:

                                                          
28 Dedi Supriadi, Op.Cit, h. 31.
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1. Kebaruan (Novelty)
Kebaruan adalah untuk mengetahui apakah produk itu baru; dalam hal 
jumlah dan luas proses yang baru, bahan baru, dan konsep baru. Untuk 
mengetahuinya dapat melibatkan suatu hal yang terdapat di dalam dan di 
luar lapangan/bidang; mengenai dari dampak produk terhadap produk 
kreatif dimasa depan.

2. Pemecahan (Resolution)
Pemecahan dapat dilihat dari derajat, sejauh mana produk itu memenuhi 
kebutuhan dari situasi bermasalah. Tiga dalam dimensi ini adalah untuk 
mengetahui bahwa produk itu harus bermakna menurut para pengamat, 
karena untuk memenuhi kebutuhan; logis. Dengan mengikuti aturan yang 
telah ditentukan dalam bidang tertentu; dan berguna, karena dapat 
diterapkan secara praktis.

3. Kerincian (Elaboration) dan sistematis
Kerincian ini merujuk pada sejauh mana produk itu menggabung unsur-
unsur yang tidak sama menjadi keseluruhan yang canggih dan bertahan 
secara logis. Lima kriteria untuk menilai hal ini adalah; produk itu harus 
organis, agar mempunyai arti inti seputar mana produk itu telah di susun; 
elegan yaitu canggih, mempunyai nilai yang lebih tampak; kompleks yaitu 
berbagai unsur yang ada digabung menjadi satu tingkat atau lebih; sehingga 
dapat memahami, karena tampil secara jelas; dan menunjukkan 
ketrampilan atau keahlian yang baik, di kerjakan secara seksama.29

Torrance mengemukakan bahwa terdapat empat indikator dalam 

kemampuan berpikir kreatif atau biasa disebut The Torrance Test of Creative 

Thinking (TTCT), yaitu diantaranya kelancaran (fluency), keluwesan 

(flexisibility), keaslian (orisinality), dan kerincian (elaborate). Berikut adalah 

pengertian dari masing-masing indikator tersebut:

1. Berpikir Lancar (fluency) 
a) Menciptakan banyak gagasan, jawaban, dan penyelesaian masalah.
b) Memberikan solusi atau sasaran untuk melakukan berbagai hal.
c) Selalu memikirkan lebih dari asatu jawaban.

                                                          
29 Utami Munandar, Op.Cit, h. 41.
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2. Berpikir Luwes (flexisibility) 
a) Menghasilkan jawaban, gagasan, atau  pertanyaan yang bervariasi
b) Dapat menjelaskan secara umum cara untuk menyelesaikan soal dengan 

lancar.
3. Berpikir Original (Originality)

a) Mampu mengungkapkan hal yang baru dan unik
b) Memikirkan cara-cara yang tak lazim untuk mengungkapkan diri
c) Mampu membuat kombinasi yang tak lazim dari bagian-bagian atau 

unsur-unsur
4. Berpikir Merinci (Elaborate)

a) Mampu memperkaya atau mengembangkan suatu prosuk atau gagasan 
b) Menambahkan atau meperinci detail-detail dari suatu objek

The Torrance Test of Creative Thinking (TTCT) dilaporkan 

mempunyai tingkat validitas dan reabilitas yang tinggi dengan koefisien 

korelasi r=0,90, sehingga layak untuk digunakan. Carl Rosen menyatakan 

bahwa TTCT masih merupakan tes kreativitas yang terbaik.30 Kreatifitas 

dalam kemampuan berpikir menurut Torrance di definisikan sebagai proses 

dalam memahami masalah, mencari solusi, menarik hipotesis, menguji dan 

mengevaluasi, serta mengomunikasikan hasilnya kepada orang lain. Hal 

tersebut menandakan bahwa berpikir kreatif dibutuhkan dalam menyelesaikan 

suatu permasalahan. Agama pun menganjurkan unmatnya untuk berpikir 

kreatif, seperti firman Allah SWT sebagai berikut:

                                                          
30 Ibid, h. 34.
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Artinya:“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 
"Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat 
bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". 
dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. 
Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”31

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya Islam memberikan hal 

berpikir kreatif dalam memberikan kelapangan pada umatnya untuk berkreasi 

dengan akal pikirnya dan dengan hati nuraninya dalam menyelesaikan 

persoalan-persoalan hidup di dalamnya. 

Gagasan ke empat indikator tersebut, digunakan untuk menilai 

kemampuan berpikir kreatif matematis melalui pemecahan serta pengajuan 

masalah. Keempat indikator tersebut pula yang digunakan dalam penelitian 

ini, dimana instrumen dari penilaian ini adalah menggunakan model 

Discovery Learning yang mencakup pengajuan serta pemecahan masalah.

3. Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif

Tatag mengemukakan dalam tingkat ini terbagi menjadi lima tingkat, 

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

                                                          
31 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Diponegoro, 2013), h. 35
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kreatif), tingkat satu (kurang kreatif), dan tingkat nol (tidak kreatif).  Adapun 

penjelasan lebih lanjut mengenai tingkat berpikir kreatif adalah sebagai 

berikut:

Tabel 2.1
Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif (TKBK)

TKBK Karakteristik

TKBK 4
(Sangat Kreatif)

Peserta didik mampu menyelesaikan suatu masalah 
dengan lebih dari satu alternatif jawaban dengan 
luwes dan lancar, serta dapat menjelaskan secara 
rinci proses dalam menyelesaikan masalah tersebut. 
Peserta didik juga mampu membuat soal baru 
dengan penyelesaian yang berbeda-beda pula.

TKBK 3
(Kreatif)

Peserta didik mampu menunjukkan lebih dari satu 
jawaban yang baru dengan lancar, tetapi belum 
luwes dan merinci dalam proses penyelesaian 
masalah tersebut. Peserta didik juga mampu 
membuat soal baru meskipun penyelesaiannya 
masih tunggal atau sebaliknya.

TKBK 2
(Cukup Kreatif)

Peserta didik dapat membuat cara alternatif jawaban 
atau masalah yang berbeda dari biasanya (baru), 
meskipun tidak lancar dan luwes dalam 
menyelesaikan masalah tersebut.

TKBK 1
(Kurang Kreatif)

Peserta didik tidak mampu membuat jawaban dari 
masalah yang berbeda (baru), namun mampu 
menjawab soal atau masalah yang diberikan.

TKBK 0
(Tidak Kreatif)

Peserta didik tidak mampu membuat alternatif 
jawaban atau cara penyelesaian yang berbeda, dan 
kurang lancar dalam menyelesaikan masalah yang 
diberikan, karena peserta didik kurang memahami 
materi yang telah diberikan.
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Tingkatan-tingkatan di atas yang kemudian digunakan dalam 

penelitian ini, untuk mengklasifikasikan kemampuan berpikir kreatif 

matematis tiap-tiap peserta didik.

4. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Kreativitas 

a. Faktor Pendorong dalam Kreativitas

Alasan bermaknanya kreativitas dalam hidup diantaranya:

1) Karena dengan berkreativitas setiap orang dapat mengaktualisasikan 

untuk mewujudkan dirinya dan perwujudan atau aktualisasi diri 

merupakan kebutuhan pokok pada tingkat tertinggi dalam hidup 

manusia. 

2) Kreativitas atau berpikir kreatif sebagai kemampuan untuk melihat 

bermacam-macam kemampuan dalam penyelesaian suatu masalah.

3) Mencari kesibukan sendiri secara kreatif tidak hanya bermanfaat untuk 

diri sendiri tetapi dapat memberikan manfaat untuk semua orang.

4) Kreativitaslah yang mampu menjadikan manusia meningkatkan 

kualitas hidupnya.32

Berdasarkan faktor pendorong yang terdapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa dalam kreativitas menusia dapat menempatkan 

dirinya dimana saja untuk memperoleh kemampuan dalam pemecahan 

                                                          
32 Utami Munandar, Op.Cit, h. 31.
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suatu masalah dan mampu memberikan suatu mananfaat bagi semua 

orang.

b. Faktor Penghambat dalam Kreativitas

Shallcross menggolongkan suatu kendala atau rintangan dalam 

menggunakan potensi kreatif diantaranya:

1) Kendala Historis

Kendala historis maksudnya secara historis ada kurun waktu tertentu 

yang merupakan puncak kejayaan untuk berkreativitas dalam hidup 

seseorang. Sebaliknya pula terdapat kurun waktu yang tidak 

menunjang dan bahkan dapat menghambat pengembangan kreativitas 

perorangan maupun kelompok.

2) Kendala Biologis

Dari sudut tinjau biologis, beberapa pakar menekankan bahwa 

kemampuan kreatif merupakan ciri herediter, sementara pakar lainnya 

percaya bahwa lingkunganlah yang menjadi faktor penentu utama. 

Harus diakui bahwa gen yang diwarisi berperan dalam menentukan 

batas-batas intelegensi, tetapi sering dalam hal intelegensi kreatif, 

hereditas lebih banyak digunakan sebagai alasan dari pada merupakan 

kenyataan.
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3) Kendala Fisiologis

Seseorang dapat mengalami kendala karena menjadi kerusakan otak 

karena penyakit atau kecelakaan. Apabila seseorang memiliki salah 

satu dari ketentuan fisik maka akan menghambat untuk 

mengungkapkan kreativitasnya.

4) Kendala Sosiologis

Lingkungan sosial mempunyai dampak terhadap ungkapan kreatif kita. 

Lingkungan sosial merupakan faktor utama yang menentukan 

kemampuan kita untuk menggunakan potensi kreatif dan untuk 

mengungkapkan keunikkan kita. Ungkapan kreatif melibatkan resiko 

pribadi. Sering kali seseorang mundur dari pernyataan pikiran atau

pendapat agar merasa diterima.

5) Kendala Psikologis

Kendala yang dikemukakan sampai sekarang, sebagian besar termasuk 

faktor eksternal. Banyak diantaranya digunakan sebagai alasan untuk 

tidak kreatif. Dalam kenyataan beberapa orang menyakinkan dirinya 

bahwa faktor eksternal menyebabkan mereka tidak mempunyai 

kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya, dan keyakinan ini 

pun merupakan kendala psikologis.

6) Kendala Diri Sendiri

Kendala ini biasanya disebut sebagai kendala internal yang meliputi 

pengaruh dari kebiasaan, pemikiran terhadap orang lain, kurangnya 
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usaha dan kemalasan mental, membatasi kemampuan diri sendiri dan 

kaku untuk berpikir.33

Berdasarkan faktor penghambat di atas dapat disimpulkan bahwa, 

dalam semua kendala kreativitas yang ada dapat mempengaruhi dalam 

segala hal baik maupun dalam hal buruk yang akan membawa dampak 

dari suatu kebiasaan, pemikiran terhadap orang lain, kurangnya usaha dan 

kemalasan mental, membatasi kemampuan diri sendiri dan kaku untuk 

berpikir terhadap daya kemampuan berpikir kreatif yang dimilikinya. 

5. Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kreatif

Meningkatkan kemampuan berpikir kratif peserta didik menjadi 

kecenderungan dalam revolusi pendidikan matematika.34 Pengembangan 

kemampuan berpikir kreatif matematis dapat didasari melalui keyakinan 

bahwa untuk setiap individu mempunyai potensi kreatif. Keyakinan bahwa 

kemampuan untuk berpikir kreatif dapat dikembangkan kesemua bidang, 

termasuk ilmu matematika. Siswa dalam belajar ilmu matematika harus 

disertai dengan pemahaman, hal ini merupakan visi dari belajar matematika 

yang telah dinyatakan dalam NCTM 2000 bahwa belajar tanpa pemahaman 

merupakan hal yang terjadi dan menjadi masalah sejak tahun 1930, sehingga 

                                                          
33 Ibid, h. 218-221.
34 Ali Mahmudi, Tinjauan Kreativitas dalam Pembelajaran Matematika, (On-line) 

(Yogyakarta:UNY, 2008), tersedia dalam http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Ali
Mahmudi, S.Pd, M.Pd, Dr./Makalah 2014 ALI UNY Yogya for KNM 
UNIMA_Mengukur_Kemampuan_Berpikir_Kreatif_pdf. (05 Oktober 2017) pukul 21:49 WIB
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pemahaman dalam belajar terus ditekankan dalam kurikulum.35 Keyakinan 

dalam memperhatikan dimensi kemampuan berpikir kreatif, seperti dimensi 

sikap, dimensi kemampuan, dimensi proses, dan dimensi lingkungan kreatif. 

Berdasarkan pada berbagai dimensi tersebut, pengembangan kemampuan 

berpikir kreatif dilakukan dengan menciptakan iklim pembelajaran yang 

mengembangkan sikap dan kemampuan kreatif peserta didik.

Menurut Grififth menyatakan bahwa kemampuan berpikir kreatif 

dapat dikembangkan mulai sejak sedini mungkin.36 Diyakini bahwa setiap 

anak pasti memiliki cara berpikir yang kreatif. Seiring dengan bertambahnya 

usia kreativitas akan lebih berkurang bahkan hilang. Ironisnya hal tersebut 

disebabkan oleh proses pembelajaran yang tidak membuat mereka untuk 

mengembangkan potensi kreatifnya. 

Menurut Couger menyatakan bahwa melalui proses pembelajaran yang 

diterapkan oleh pendidik menggunakan strategi yang dirancang dengan baik, 

dapat membantu meningkatkan rasa ingin tahu yang lebih tinggi sebagaimana 

yang dilakukan dimasa kecilnya.37

Berdasarkan pendapat para ahli disimpulkan bahwa, kemampuan 

berpikir kreatif dapat dilakukan oleh semua anak sejak dini, dengan begitu 

anak akan menyelurkan kemampuan kreativitasnya sesuai pada usianya. 

                                                          
35 Hasan Sastra Negara, Mengembangkan Kemampuan Pemahaman, Koneksi dan Komunikasi 

Matematis Siswa Sekolah Dasar (SD) melalui Reciprocal Teaching, (Jurnal Terampil Volume 4. No. 1 
Juni 2015), h.147.

36 Ibid, h. 8
37 Ibid, h. 8
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Dalam pembelajaran matematika, pengembangan kemampuan matematika 

berpikir kreatif dapat dilakukan melalui pembelajaran dengan menggunakan 

penemuan terbimbing.

C. Pembelajaran Matematika

1. Pengertian Matematika

Matematika mempunyai banyak arti yang tidak dapat diartikan dalam 

satu pengertian saja, bahkan banyak pengertian matematika juga memiliki 

berbagai macam pengertian yang sulit diartikan dengan tepat dan berdiri 

sendiri. Beberapa pendapat muncul mengenai pengertian matematika yang 

dilihat dari sebuah pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-beda.

Kata matematika berasal dari kata latin mathematic yang awalnya 

diambil dari bahasa yunani mathematike yang memiliki arti mempelajari, kata 

tersebut berasal dari katanya mathema memiliki arti pengetahuan atau ilmu. 

Kata mathematike berhubungan dengan kata lain yang memiliki persamaan 

dengan kata mathein atau mathenein yang berarti belajar (berpikir). Jadi, 

berdasarkan asal katanya matematika yang berarti ilmu pengetahuan yang 

didapatkan dengan berpikir (bernalar).38

Berdasarkan etimologis kata matematika berarti “ilmu pengetahuan 

yang diperoleh dengan cara bernalar” yaitu, bahwa matematika lebih 

menekankan dalam dunia aktivitas penalaran. Matematika menurut Kamus 

                                                          
38 Hasan Sastra Negara, Konsep Dasar Matematika untuk PGSD, (Bandar Lampung: Aura, 

2015), h. 1
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Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang bilangan-bilangan, hubungan 

antara bilangan, dan prosedur antara  operasional yang digunakan 

dipenyelesaian masalah mengenai suatu bilangan.39

Metematika merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan penelaah 

bentuk-bentuk atau struktur-struktur yang abstrak dan hubungan diantara hal-

hal itu. Untuk dapat memahami struktur serta hubungannya diperlukan 

penguasaan tentang konsep-konsep yang terdapat dalam matematika.40

Matematika menurut Rusefenddi adalah bahasa simbol, ilmu deduktif 

yang tidak menerima pembuktian secara induktif. Ilmu tentang pola 

keteraturan dan struktur secara sistematis, mulai dari unsur yang tidak dapat 

didefinisikan ke unsur yang didefinisikan ke aksioma atau postulat bahkan 

akhirnya kedalil.41

Johnson dan Rising dalam bukunya mengatakan bahwa matematika 

adalah pola pikir, pola mengorganisasikan, dan pembuktian yang logis,. 

Matematika menggunakan bahasa dengan istilah yang didefinisikan dengan 

teliti, jelas, dan akurat. Representasinya dengan simbol yang padat yaitu 

bahasa simbol mengenai ide dari pada mengenai bunyi.

                                                          
39 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2013), h. 637.
40 Syofnidah Ifrianti, Peningkatan Hasil Belajar Matematika dengan Menggunakan Alat 

Peraga Jam Sudut pada Peserta Didik Kelas IV SDN 2 Sunur Sumatera Selatan, (Jurnal Terampil 
Pendidikan dan Pembelajaran Dasar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, Vol 
4 No 1 Juni 2017), h. 4.

41 Heruman, Model Pembelajaran Matematika, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 1.



44

Reys, dkk mengatakan bahwa matematika adalah tela’ahan tentang 

suatu pola hubungan, suatu jalan atau pola pikir, suatu seni, suatu bahasa, dan 

suatu alat.42 Sedangkan menurut Soedjadi bahwa matematika adalah memiliki 

tujuan yang abstrak bertumpu pada kesepakatan dan pola pikir.43

Matematika tidak dapat didefinisikan secara mudah, akan tetapi dapat 

didefinisikan dengan sifat yang berubah-ubah. Ismail dkk memberikan 

definisi hakikat matematika merupakan suatu ilmu yang membahas tentang 

angka-angka dan perhitungannya, masalah nomor, mengenai kuantitas besaran 

dan mempelajari hubungan antara pola, bentuk, struktur, sarana berpikir, 

kumpulan sistem, dan alat.44

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan 

bahwasannya matematika merupakan pola pikir yang berhubungan dengan 

bahasa simbol yang memiliki suatu objek tujuan abstrak yang menggunakan 

cara bernalar deduktif yang memiliki struktur yang terorganisasi dan 

bertumpu pada kesepakatan. 

Matematika merupakan ilmu yang perlu diberikan oleh guru kepada 

semua peserta didik tanpa terkecuali dimulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai 

SMA dan perkuliahan, karena untuk memberikan peserta didik dalam 

memiliki sebuah kemampuan berpikir logis, analisis, sistematis, kritis, kreatif, 
                                                          

42 Hasan Sastra Negara, Op. Cit. h. 2
43 Paramuditha Widyanto, Peningkatan Kemampuan Menghitung Pecahan melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Accelerated Instruction(TAI) pada Siswa Kelas IV SD Negeri 
Bratam 01 No 71 Surakarta Tahun Ajaran 2015-2016, tersedia di https://Jurnal.FKIP.UNS.ac.id/1, 
(Surakarta: Skripsi Unesa University Press, 2016)

44 Ali Hamzah dan Muhlisrarini, Op. Cit. h. 48. 
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dan kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut dibutuhkan oleh peserta 

didik agar memiliki suatu kemampuan dalam memperoleh, mengolah, dan 

menggunakan informasi untuk memenuhi suatu kebutuhan dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan. 

2. Tujuan Matematika SD/MI

Pelajaran matematika memiliki suatu tujuan agar peserta didik dapat 

memiliki kemampuan sebagai berikut:

a. Mampu memahami konsep matematika, dapat menjelaskan keterkaitan 
antara konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara mudah, 
akurat, efisien, dan tepat untuk pemecahan masalah.

b. Menggunakan cara berpikir terhadap suatu pola dan sifat, sehingga dapat 
melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun 
bukti, atau menjelaskan suatu ide dan peryataan mengenai matematika

c. Memecahkan suatu masalah dengan kemampuan memahami masalah, 
merancang model matematika yang baik, menyelesaikan model, dan 
menafsirkan solusi yang diperolehnya.

d. Mengomunikasikan suatu ide-ide dengan simbol, tabel, diagram, atau 
media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.

e. Memiliki sikap saling menghargai pentingnya pelajaran matematika dalam 
kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, peduli, dan minat dalam 
mempelajari matematika serta mempunyai sikap tekun dan percaya diri 
dalam menyelesaikan masalah.45

Berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpulkan matematika 

dapat memberikan suatu pengetahuan pada penalaran dan pembentukan sikap 

dalam memahami konsep, keterkaitan antar konsep, dan penyelesaian masalah 

merupakan hal-hal yang terdapat dalam matematika. Untuk meningkatkan 

kemampuan memecahkan masalah perlu dikembangkan keterampilan 

                                                          
45 Hasan Sastra Negara, Op.Cit, h.11.
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memahami masalah, membuat model matematika, menyelesaikan masalah, 

dan menafsirkan solusi di setiap permasalahan.

Pada setiap pembelajaran matematika akan dimulai, hendaknya kita 

melakukan proses pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi. Dengan 

adanya proses pengajuan masalah, peserta didik secara tidak langsung akan 

dilatih untuk menguasai konsep yang ada. Untuk meningkatkan keevektifan 

dalam proses belajar mengajar disekolah, diharapkan untuk dapat menguasai, 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer dan 

media yang mendukung.

3. Ruang Lingkup Pembelajaran Matematika SD/MI

Ruang lingkup pada satuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dan 

Sekolah Dasar meliputi berbagai macam aspek sebagai berikut: (1) bilangan, 

(2) geometri, dan (3) pengolahan data. Matematika memiliki berbagai macam 

cakupan diantaranya cakupan pada suatu bilangan antara lain, bilangan dan 

angka, perhitungan dan perkiraan. Kemudian cakupan pada geometri antara 

lain, bangun dua dimensi, tiga dimensi, transformasi dan simetri, lokasi dan 

susunan berkaitan dengan koordinat. Selanjutnya cakupan pengukuran dengan 

perbandingan kuantitas suatu objek, penggunaan suatu ukuran dan 

pengukuran.46

                                                          
46 Ibid, h. 12.
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran matematika di Madrasah Ibtidaiyah yang meliputi berbagai 

macam aspek, yang dimana peserta didik mampu untuk mempelajari bilangan, 

geometri, dan pengolahan data.

D. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini digunakan sebagai landasan 

atau acuan dalam melakukan penelitian. Berikut ini penelitian yang relevan antara 

lain:

1. Ali Mahmudi dengan judul “Tinjauan Kreativitas dalam Pembelajaran 

Matematika”. Dapat disimpulkan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa 

kreativitas atau berpikir kreatif dapat dikembangkan. Kreativitas tidak hanya 

dikaitkan pada bidang-bidang tertentu, melainkan dapat kesemua bidang, 

termasuk matematika. Hal ini menjadi dasar yang kokoh untuk merancang 

pembelajaran matematika yang dapat menstimulasi pengembangan kreatif 

pada peserta didik. Salah satu cara yang dipandang dapat digunakan untuk 

mengembangan kreativitas peserta didik pada proses berpikir kreatif dalam 

mempelajari ilmu matematika, dan dapat diselesaikan dengan banyak cara.47

                                                          
47 Ali Mahmudi, Mengukur Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis, Konferensi Nasional 

Matematika XV, (Manado: UNIMA, 2010) (online) tersedia dalam 
http://Staff.Uny.Ac.Id/Sites/Default/Files/Penelitian/ Ali Mahmudi, M.Pd, Uny Yogyafor 
Knmunima_Mengukur Kemampuan Berpikir Kreatif_pdf. (01 Oktober 2017) pukul 21.14 WIB.
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2. Leny Dhianti Haeruman pada penelitiannya yang berjudul “Pengaruh model 

discovery learning terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis 

matematis dan self-confidence ditinjau dari kemampuan awal matematis.”

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa menggunakan model discovery 

learning dapat meningkatkan berpikir kritis matematis. Penelitian yang 

dilakukannya sama dengan menggunakan pretest-postest control group 

design. Hasil belajar peserta didik dapat dilihat melalui pretest-postest yang 

dilakukan. Hanya berbeda pada pengunaan varibel, dalam penelitian ini 

menggunakan 4 varibel dengan satu variabel bebas, satu variabel moderator 

dan dua menggunakn variabel terikat.48

3. Elsa Destriyani pada penelitiannya yang berjudul “Peningkatan ketrampilan 

berpikir kritis dan hasil belajar siswa melalui penerapan model Discovery 

Learning.” Dalam penelitian ini menyatakan bahwa hasil mean pada belajar 

siswa sebelumnya dengan nilai di bawah KKM 63,12%. Setelah 

menggunakan cara belajar dengan menggunakan model discovery learning 

hasil yang dicapainya dapat meningkat menjadi 72,62%. Penelitian yang 

dilakukan Elsa Destriyani memiliki persamaan dengan menggunakan model 

pembelajaran discovery learning kemampuan berpikir mampu menilai belajar 

peserta didik meningkat, sebab proses pembelajaran yang terjadi tidak 

disajikan dalam bentuk finalnya, akan tetapi peserta didik dilatih untuk 

                                                          
48 Leny Dhianti Haeruman, Pengaruh Model Discovery Learning Terhadap Peningkatan 

Kemampuan Berpikir Kritis Matematis dan Self-Confidence ditinjau dari Kemampuan Awal 
Matematis Siswa SMA Di Bogor Timur.
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menganalisis sendiri, perbedaan dalam penelitian ini Elsa Destriyani meneliti 

kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa dan dalam data yang sudah 

terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan 

kuantitatif.49

E. Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori dan permasalahan yang telah dikemukakan di

atas selanjutnya dapat disusun kerangka berpikir yang menghasilkan suatu 

hipotesis. Dimana kerangka berpikir mempunyai arti suatu konsep pola pemikiran 

dalam rangka memberikan suatu jawaban yang bersifat sementara dalam 

permasalahan yang telah diteliti. Menurut Uma Sekaran menyatakan model yang

konseptual tentang bagaimana faktor yang telah diteliti adalah masalah yang 

sangat penting. Kerangka berpikir yang baik mampu menjelaskan secara teoritis 

antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan 

antar variabel independen dan dependen.50

Pembelajaran matematika bukanlah suatu proses perpindahan 

pengetahuan secara langsung dari guru ke peserta didik. Matematika juga bukan 

hanya merupakan mata pelajaran dengan menggunakan sistem hafalan. Dalam 

pembelajaran matematika membutuhkan penanaman dan pemahaman berbagai 

                                                          
49 Elsa Destriyani, Peningkatan Ketrampilan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Siswa melalui 

Penerapan Model Discovery Learning pada Mata Pelajaran matematika Siswa Kelas IV SD Negeri 1 
Pujo Basuki Tahun 2015/2016, (Bandar lampung: Skripsi FKIP UNILA, 2016), h. 11

50 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2015),
hal. 91
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konsep yang sederhana ke dalam konsep yang lebih kompleks. Penanaman 

konsep dalam matematika dengan mengenalkan peserta didik serta 

menghubungakan kedalam kemampuan kognitif yang konkret ke konsep yang 

abstrak. Konsep matematika harus dikuasi oleh peserta didik karena untuk 

mempermudah belajarnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Berfikir

Dari model pembelajaran yang terdapat di atas, penelitian ini dengan 

menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Peserta didik dapat mulai 

mengembangkan cara belajarnya secara aktif, sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif matematis dalam mengembangkan pengetahuan.

Proses Pembelajaran 

Pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning dan 
konvensional 

Kemampuan berpikir 
kreatif pada peserta didik

Kelas kontrol menerapkan 
model  pembelajaran 

Konvensional

Terdapat perbedaan pada peserta 
didik ketika diberikan perlakuan 
dengan menggunakan model 
pembelajaran discovery learning
dibandingkan dengan menggunakan 
model konvensional

Terdapat perbedaan pengaruh 
kemampuan berpikir kreatif pada 
peserta didik ketika diberikan 
perlakuan dengan menggunakan 
model konvensional 
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F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian.51 Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. ∶ 	 = : Tidak terdapat pengaruh model pembelajaran Discovery 

Learning terhadap kemampuan berpikir kreatif pada mata 

pelajaran matematika siswa kelas IV di MIN 10 Bandar 

Lampung.

2. ∶ 	 ≠ 	: Terdapat pengaruh model pembelajaran Discovery Learning 

terhadap kemampuan berpikir kreatif pada mata pelajaran 

matematika siswa kelas IV di MIN 10 Bandar Lampung.

                                                          
51 Sugiyono, Op. Cit. h. 96.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan 

prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu ke disiplinan ilmu. Metode penelitian 

secara umum diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan 

berbagai tujuan dan manfaat tertentu.1 Menurut Margono metode penelitian

adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan serta menguji kebenaran

suatu pengetahuan, usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode-

metode ilmiah, tujuannya yaitu untuk menemukan prosedur-prosedur ilmiah.2

Sugiyono mengatakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan 

suatu data yang valid dengan memiliki tujuan agar dapat ditemukan dan 

pembuktiannya dapat dilakukan melalui pengetahuan tertentu. Pembuktian yang 

didapatkan pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan 

mengantisipasi masalah yang ada dalam bidang pendidikan.3

Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematis 

dan terorganisasi dalam meningkatkan sejumlah pengetahuan dan menyelidiki 

masalah tertentu sehingga memerlukan jalan keluarnya. Pada dasarnya penelitian 

                                                          
1 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 3.
2 S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), Cetakan ke-9 h. 

18
3 Sugiyono, Op.Cit, h. 6.
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juga dapat diartikan suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan 

masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah.4

Dalam melakukan kegiatan penelitian, penggunaan metode sangat penting 

sebab tanpa metode arah penelitian menjadi kurang jelas. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan metode kuantitatif. Hal ini karena skor akhir variabel 

berupa angka-angka. Alternatif pendekatan yang dapat digunakan dalam 

melakukan penelitian ini adalah studi eksperimen, yaitu dengan timbulnya sebuah 

variabel-variabel dan dikontrol agar dapat melihat pengaruhnya terhadap 

kemampuan peserta didik dalam melakukan pemecahan masalah.

Jenis penelitian ini adalah Quasi Eksperimental Design yaitu jenis 

eksperimen yang mempunyai kelompok kontrol, tetapi dapat berfungsi 

sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi 

pelaksanaan eksperimen.5

B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, karena masalah yang di 

bawa harus jelas dan data berupa angka serta analisis menggunakan statistik. 

Metode yang digunakan penelitian ini adalah quasi exsperimental design dengan 

desain random terhadap subjek. Quasi exsperimental design mempunyai 

kelompok kontrol, tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-

                                                          
4 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2014), h. 3.
5 Sugiyono, Op.Cit, h.77.



54

veriabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Random terhadap 

subjek adalah baik subjek kelompok eksperimen maupun subjek kontrol telah 

ditentukan secara random. Metode penelitian eksperimen merupakan metode 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment (perlakuan) 

tertentu.

Penelitian ini dilakukan di dua kelas, kelas IV A sebagai kelas eksperimen  

dengan jumlah peserta didik 29 dan kelas IV B sebagai kelas kontrol dengan 

jumlah peserta didik 28, jadi keseluruhan dari peserta didik kelas IV A dan IV  B 

adalah 57 peserta didik. Kelas pertama yang digunakan sebagai  kelas eksperimen 

diberikan perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran Discovery 

Learning dan kelas kedua pada kelas kontrol diberikan perlakuan dengan 

menggunakan model konvensional. Rancangan penelitian di gambarkan sebagai 

berikut:

Tabel 3.1
Desain Penelitian Quasi Eksperimen Kuantitatif

Kelompok Tes awal (pretest) Perlakuan Tes Akhir (posttest)
Eksperimen X
Kontrol -

Keterangan :

dan : siswa sebelum diberi perlakuan

X : pembelajaran dengan model discovery learning

: siswa setelah diberi perlakuan model discovery learning

: siswa yang diberi perlakuan model konvensional.
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C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di MIN 10 Bandar Lampung pada seluruh 

siswa kelas IV pada mata pelajaran matematika pada tema 2 di semester genap 

Tahun Ajaran 2017/2018.

D. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel bebas (Independent): 

Variabel bebas (X) adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel 

penyebab yang dimana variabel ini tidak mampu berdiri sendiri tanpa adanya 

variabel akibat. Variabel bebas (X) dalam penilitian ini adalah model 

pembelajaran Discovery Learning.

2. Variable terikat (Dependen): 

Variabel terikat (Y) adalah variabel yang tergantung pada variabel bebas. 

variabel terikat (Y) dari penelitian ini adalah kemampuan berpikir kreatif di kelas 

IV.6

                                                          
6 Ibid, h. 61.
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E. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan

1. Populasi 

Sugiyono mengatakan populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang memiliki suatu kualitas dan karakteristik 

tertentu untuk dapat ditetapkan oleh peneliti dalam mempelajari dan menarik 

sebuah kesimpulan.7

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV MIN 10 

Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 57 siswa dengan  

distribusi kelas sebagai berikut.

Tabel 3.2
Distribusi Siswa Kelas IV MIN 10 Bandar Lampung

No Kelas
Jenis Kelamin

Jumlah Siswa
Laki – Laki Perempuan

1 IV A 19 10 29
2 IV B 15 13 28

Jumlah 34 23 57
Sumber : Tata Usaha MIN 10 Bandar Lampung

Dari data sekolah yang diperoleh di atas, MIN 10 Bandar Lampung 

terdapat dua kelas yaitu kelas IV A dan IV B. Pada kelas IV A terdapat 29 

peserta didik, 19 siswa yang berjenis kelamin laki-laki dan 10 siswa yang 

berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya untuk kelas IV B terdapat 28 siswa, 

15 siswa berjenis kelamin laki-laki dan 13 siswa untuk berjenis kelamin 

perempuan.

                                                          
7 Ibid. h. 117.
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Dari kedua data tersebut, jumlah keseluruhan pada kelas IV A dan IV 

B yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 34 siswa, kemudian 23 siswa 

berjenis kelamin perempuan. Apabila dari kedua data kelas IV A dan IV B 

dijadikan satu maka jumlah keseluruhan adalah 57 siswa. 

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.8 Menurut peneliti sampel adalah suatu bagian terkecil yang 

terdapat di dalam populasi yang akan diteliti nantinya untuk mendapatkan 

sebuah informasi yang akan digunakan. Pengambilan sampel dalam penelitian 

ini menggunakan teknik  purposive sampel yang dilakukan dengan cara 

mengambil subjek bukan didasarkan pada strata, random, atau daerah tetapi 

didasarkan atas adanya tujuan tertentu.9 Berdasarkan teknik pengambilan 

sampel diperoleh sebanyak dua kelas yaitu :

a. Kelas IV A dengan jumlah 29 siswa, sebagai kelas eksperimen yang 

diberikan perlakuan berupa Discovery Learning.

b. Kelas IV B dengan jumlah 28 siswa, sebagai kelas kontrol menggunakan 

model konvensional.

Jadi sampel yang penulis ambil berjumlah 57 peserta didik. Kemudian 

dari kedua kelas tersebut akan dikategorikan dengan kelas eksperimen dan 

                                                          
8Ibid, h. 118.
9 Ibid, h. 119.
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kelas kontrol, yang mana kelas IV A sebagai kelas eksperimen dan kelas IV B 

sebgai kelas kontrol. 

3. Teknik Pengambilan Sampling

Teknik sampling menurut S. Nasution adalah memilih suatu sejumlah 

dari suatu objek tertentu dari keseluruhan jumlah populasi.10 Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan teknik acak kelas, yaitu pengambilan sampel secara 

acak terhadap kelas atau kelompok. Berdasarkan hasil proses pengambilan 

sampel di dapat di kelas IV A sebagai kelas eksperimen dengan jumlah 29 

peserta didik dan dan kelas IV B sebagai kelas kontrol  dengan jumlah 28 

peserta didik. 

F. Prosedur Penelitian

Penelitian ini diawali dengan melakukan observasi di MIN 10 Bandar 

Lampung kelas IV berjumlah dua kelas yang akan dijadikan tempat untuk 

penelitian. Penelitian yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Menyusun instrumen tes akhir berdasarkan kisi-kisi.

2. Melakukan observasi pengamatan data nilai harian siswa kelas IV MIN 10 

Bandar Lampung.

3. Melakukan analisis untuk menentukan kelas yang akan dijadikan kelas 

kontrol dan kelas eksperimen.

                                                          
10 Chairul Amriyah & Mahmudi, “Korelasi Antara Kedisiplinan Dan Prestasi Belajar Peserta 

Didik Di MI Nurul Amal (Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawah)”, (Jurnal Terampil 
Volume 4 Nomor 1 Juni 2015), h. 58
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4. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran untuk materi dan soal yang 

sama yang membedakan hanya model pembelajaranya.

5. Memberikan perlakuan pada kelas ekperimen dengan model pembelajaran 

discovery learning dan kelas kontrol dengan model konvensional yang telah 

biasa guru terapkan di kelas. 

6. Melaksanakan tes akhir untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif siswa 

setelah diberi perlakuan.

7. Menganalisis data tes akhir dan melakukan perbandingan. 

8. Menyusun hasil dan laporan penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkanaan dengan cara-cara yang digunakan 

untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting, 

sumber, dan cara. Peneliti melakukan teknik pengumpulan data dari segi cara, 

maka teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Tes

Tes adalah instrument yang akan digunakan peneliti untuk mengumpulkan 

data tentang kemampuan subjek penelitian dengan cara pengukuran dalam 

pengusaan materi pembelajaran. Dalam penelitian ini tes yang diberikan 

berbentuk soal essay yang terdiri dari masing-masing 10 soal tes akhir yang 

disebut post-test, tes ini digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui sejauh 
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mana kemampuan berpikir kreatif peserta didik dalam pembelajaran 

matematika.

Data yang diperoleh dari hasil test selanjutnya diolah melalui tahap 

sebagai berikut:

a. Memberikan skor jawaban untuk peserta didik sesuai dengan kunci 

jawaban dan sistem penskoran yang digunakan.

b. Membuat sebuah tabel skor tes dari kemampuan berpikir kreatif pada 

peserta didik kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

c. Peningkatan/pengaruh kompetensi yang terjadi sebelum dan pembelajaran 

dihitung dengan rumus gain ternormalisasi (N-Gain) dengan rumus:

Gain Ternormalisasi (g) = 
	 	–	 	
	 	

Tabel 3.3
Interpretasi Gain Ternormalisasi yang Dimodifikasi

Nilai Gain Ternormalisasi Interpretasi

-1,00 ≤ g < 0, 00 TerjadiPenurunan
g = 0,00 Tetap
0,00 < g < 0, 30 Rendah
0,30 ≤g < 0,70 Sedang
0,70 ≤ g ≤ 1, 00 Tinggi

2. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel untuk 

mengetahui kondisi dari peserta didik dan guru di dalam kelas saat 

pembelajaran. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 
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memperoleh data nilai peserta didik kelas IV, data-data keadaan sekolah dan 

peserta didik, serta untuk mengambil gambar atau foto sebagai bukti 

penelitian. 

3. Wawancara

Wawancara adalah suatu komunikasi yang dilakukan secara langsung 

antara yang diwawancarai dan yang mewawancarai.11 Pelaksanaan wawancara 

yang dilakukan dalam penelitian ini mengambil sumber dari seorang guru. 

Wawancara dilakukan untuk memudahkan seseorang dalam mendapatkan 

sumber informasi yang jelas untuk memenuhi kebutuhan dalam penelitian, 

seperti untuk mengetahui penggunaan metode pembelajaran dan lain-lain yang 

sering dilakukan di kelas.

Tehnik wawancara yang digunakan adalah mewawancarai guru pada 

mata pelajaran matematika dan peserta didik kelas IV MIN 10 Bandar 

Lampung. Tujuan dilakukannya wawancara untuk mengetahui sejauh mana 

penggunaan model pembelajaran dan hasil belajar peserta didik pada mata 

pelajaran matematika.

                                                          
11 Tim Pengembang  MKMD, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2013), Cetakan Ke-2 h. 59.
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H. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan penulis dalam 

mengumpulkan data agar lebih mudah di olah dalam melakukan hal yang 

diamati.12 Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen 

tes (tes kemampuan berpikir kreatif) pada peserta didik dalam pembelajaran 

matematika.

Instrument penelitian kemampuan berpikir kreatif menggunakan tes uraian 

dengan jenis soal berdasarkan indikator kemampuan berpikir kreatif pada tema 2 

selalu berhemat energi. Tes tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan 

berpikir kreatif peserta didik dalam pembelajaran matematika. 

Sebelum peneliti membuat soal tes kemampuan berpikir kreatif, terlebih 

dahulu peneliti membuat kisi-kisi tes kemampuan berpikir kreatif berdasarkan 

indikator. Kisi-kisi tersebut adalah:

                                                          
12 Sugiyono, Op.Cit, h. 102.
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                      Tabel 3.4
Kisi-kisi Soal Uji Coba

Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis

Indikator 
Kemampuan 

Berpikir Kreatif
Kompetensi Dasar Indikator

No 
Soal

Indikator 
Kemampuan 
Berpikir Kreatif 
Menurut Torrance:

1. Berpikir Lancar 
(Fluency)
Menjawab soal 
lebih dari satu 
jawaban

2. Berpikir Luwes 
(Flexibility)
Dapat melihat 
suatu masalah 
dari sudut 
pandang yang 
berbeda

3. Berpikir Original 
(Originality) 
Menggunakan 
cara yang 
berbeda dari yang 
biasanya

4. Berpikir Merinci 
(Elaborate)
Mengembangkan 
jawaban secara 
detail

3.11Menyederhanakan 
kesamaan dua 
ekspresi 
menggunakan 
penjumlahan, 
pengurangan, 
perkalian dan 
pembagian

4.1 Mengemukakan 
kembali dengan 
kalimat sendiri, 
menyatakan kalimat 
matematika dan 
memecahkan 
masalah.

 Mengenali sifat-sifat 
operasi hitung

 Mengaplikasikan 
pemahaman persamaan 
ekspresi matematika 
dalam operasi hitung 
penjumlahan, 
pengurangan, perkalian, 
dan pembagian.

 Melakukan operasi 
hitung campuran yang 
berkaitan dengan 
kejadian sehari-hari 

 Menyatakan persamaan 
antara sepasang kalimat 
matematika.

 Menghitung operasi 
hitung campuran 
sesuai dengan tingkat 
operasi hitungnya

 Melakukan operasi 
hitung perkalian 
dengan tekhnik

2, 4, 
14

1, 6, 
9, 12

7, 11

3, 13

8, 10, 
11

5, 15
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Nilai kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik diperoleh dari 

penskoran terhadap jawaban peserta didik pada setiap butir soal. Kriteria 

penskoran yang digunakan dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.5
Kriteria Penskoran Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis

Indikator Respon Peserta Didik Terhadap Soal Atau 
Masalah 

Skor

Kelancaran 
(fluency)

Tidak memberikan jawaban 0
Memberikan sebuah ide yang tidak relevan 
dengan pemecahan masalah

1

Memberikan sebuah ide yang relevan tetapi 
penyelesaiannya salah

2

Memberikan lebih dari satu ide yang relevan 
tetapi jawabannya masih salah

3

Memeberikan lebih dari satu ide yang relevan dan 
penyelesaiannya benar dan jelas

4

Keluwesan 
(flexisibility)

Tidak memberikan jawaban 0
Memberikan jawaban hanya satu cara dan 
memberikan jawaban yang salah 

1

Memberikan jawaban dengan satu cara, proses 
dan perhitungan dan hasilnya benar

2

Memberikan jawaban lebih dari satu cara 
(beragam) tetapi hasilnya ada yang salah karena 
terdapat kekeliruan dalam proses perhitungan

3

Memberikan jawaban lebih dari satu cara 
(beragam), proses perhitungan dan hasilnya benar 4

Keaslian 

Tidak memberikan jawaban 0
Memeberi jawaban dengan caranya sendiri tetapi 
tidak dapat dipahami

1

Memberi jawaban dengan caranya sendiri, proses 
perhitungan sudah terarah tetapi tidak selesai

2
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Indikator Respon Peserta Didik Terhadap Soal Atau 
Masalah 

Skor

(originality) Memberikan jawaban dengan caranya sendiri 
tetapi terdapat kekeliruan dalam proses 
perhitungan sehingga hasilnya salah

3

Memberi jawaban dengan caranya sendiri, proses 
perhitungan dan hasilnya benar 4

Elaborasi 
(Elaboration)

Tidak memberikan jawaban 0
Terdapat kesalahan dalam jawaban dan tidak 
disertai perincian

1

Terdapat kesalahan dalam jawaban tapi disertai 
perincian yang kurang detail

2

Terdapat kesalahan dalam jawaban tetapi disertai 
perincian yang rinci

3

Memberi jawaban yang benar dan rinci 4

Skor memiliki skala 0-4, masih berupa skor mentah. Skor mentah yang 

diperoleh tersebut ditransformasikan menjadi nilai dengan skala 0-10 dengan 

menggunakan aturan sebagai berikut.

Nilai = 
	

	 × 10

I. Uji Coba Instrumen

1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu instrumen pengukuran dikatakan valid jika 

instrumen dapat mengukur sesuatu yang hendak diukur. Sebagaimana yang 

dikatakan oleh scarvia B. Anderson dalam bukunya “A tes is valid it measure 

what it purpose to measure” (sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut 
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mengukur apa yang hendak diukur).13 Tujuan validitas adalah mengetahui 

sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam 

melakukan fungsi ukurannya dan agar data yang diperoleh bisa relevan atau 

sesuai dengan tujuan diadakannya pengukuran tersebut. Pengujian validitas 

instrumen terbagi menjadi dua, yaitu pengujian validitas isi (Content Validity) 

dan pengujian validitas konstruk (Construct validity).

a. Pengujian Validitas Isi (Content Validity)

Untuk instrument yang berbentuk tes, pengujian validitas isi dapat 

dilakukan dengan membandingkan antara instrumen yang dibuat dengan 

kisi-kisi tersebut. Pada setiap instrumen baik tes maupun nontes terdapat 

butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Untuk menguji validitas butir-butir 

instumen lebih lanjut, maka setelah dikonsultasikan dengan ahli 

selanjutnya di uji cobakan.14

Peneliti menggunakan 2 validator yang terdiri dari 1 dosen matematika 

dan 1 ahli bahasa, untuk melihat apakah isi instrumen pemahaman konsep 

matematis dinyatakan valid menurut validitas isi jika telah memenuhi 

semua kriteria yang ada dalam lembar validasi. 

b. Pengujian validitas konstruk (Construct validity)

Untuk menguji validitas konstruk, dapat dihunakan pendapat dari ahli 

(Judgment Expert), dalam hal ini setelah instrument dikonstruksi tentang 

aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka 

                                                          
13 Sugiyono, Op. Cit, h. 180
14 Ibid, h. 182.
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selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. Setelah pengujian konstruk dari 

ahli berdasarkan pengalaman empiris dilapangan selanjutnya melakukan uji 

instrumen yang akan diuji cobakan pada sempel dari mana populasi 

diambil. Jumlah angggota sempel yang digunakan sekitar 30 orang, setelah 

data diuji cobakan maka pengujian validitas konstruksi dilakukan dengan 

analisis faktor.15 Uji validitas menggunakan rumus korelasi product 

moment 		sebagai berikut : 

∑ (	∑ )(∑ )
[ ∑ (∑ ) ]	 [ ∑ (∑ ) ]

Keterangan :

: angka indeks korelasi “ r” product moment

N : Banyak peserta yang di kenai tes

∑ : jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y

∑ : jumlah skor X

∑ : jumlah skor Y

Harga yang diperoleh dibandingkan dengan dengan taraf 

signifikansi 5 %. Jika harga > maka item soal yang diujikan 

memiliki kriteria valid. Adapun kriteria untuk validitas butir soal:16

0,81 – 1,00 : sangat tinggi
0,61 – 0,80 : tinggi
0,41 – 0,60 : sedang 
0,21 – 0,40 : rendah
0,00 – 0,20 : sangat rendah.

                                                          
15 Ibid, h. 177
16 Ibid. h. 89
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2. Uji Reliabilitas

Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata reliability 

dalam bahasa Inggris, berasal dari kata asal reliabel yang artinya dapat 

dipercaya.17 Jadi reliabilitas merunjuk pada konsistensi instrumen yang tidak 

akan berubah dari waktu ke waktu. Rumus yang dapat digunakan untuk 

menghitung reliabilitas yaitu sebagai berikut :

= 	 − 1 1 − ∑

Keterangan :

: Reliabilitas instrumen

: Jumlah soal

Ʃ : Jumlah varians skor dari tiap-tiap butir item

: Jumlah varians dari skor total

Tabel 3.6
Kriteria Realibilitas

No Rentang Klasifikasi
1 0,81-100 Sangat tinggi
2 0,71-0,90 Tinggi
3 0,41-0,70 Sedang 
4 0,21-0,40 Rendah
5 0,00-0,20 Sangat rendah 

Sumber: Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kuantitatif Alfa Beta, 
Bandung, 2013, h.131

                                                          
17Ibid, h. 74
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3. Uji Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran atau taraf kesukaran suatu butir soal menunjukkan 

apakah butir soal tersebut tergolong mudah, sedang, atau sukar. Besarnya 

indeks kesukaran antara 0,00 sampai dengan 1,0. Indeks kesukaran ini 

menunjukkan taraf kesukaran soal. Soal dengan indeks kesukaran 0,0 

menunjukkan bahwa soal itu terlalu sulit, sebaliknya indeks 1,0 menunjukkan 

bahwa soal itu terlalu mudah.18 Untuk mengetahui tingkat kesukaran butir soal 

digunakan rumus sebagai berikut :

Tingkat	Kesukaran =	 	 	 	

Penafsiran kriteria atas tingkat kesukaran butir tes yang umum 

digunakan yaitu sebagai berikut:19

Tabel  3.7
Interpretasi Tingkat Kesukaran Butir Tes

Besar Indeks Kesukaran Item Interpretasi
0,00 – 0,30 Sukar
0,31 – 0,70 Sedang
0,70 – 100 Mudah

Soal-soal yang baik atau memadai adalah soal-soal yang masuk 

kedalam kategori cukup atau sedang yaitu soal-soal yang mempunyai indeks 

kesukaran antara 0,30 < P ≤ 0,70. Pada penelitian ini, tingkat kesukaran butir 

                                                          
18 Ibid, h. 223
19Ibid, h, 223
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tes yang peneliti gunakan adalah soal yang memiliki interprestasi tingkat 

kesukaran cukup (sedang).

J. Analisis Data

1. Uji Prasyarat

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data tersebut 

berdistribusi normal atau tidak. Uji kenormalan yang digunakan peneliti 

adalah uji Liliefors. Rumus uji Liliefors sebagai berikut :

1) Hipotesis

HO = Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

H1 = Sampel tidak berasal dari populasi yangberdistribusi normal.

2) Taraf Signifikan

∝ = 5 %

3) Statistik Uji

Lhitung = Max | f(zi) – s(zi) |

= dengan s adalah standar deviasi

Dengan:

L = Koefisien Liliefors dari pengamatan

= Skor Standar

F(zi) = P(Z zi) dengan Z ~ N(0,1).

S(zi) = proporsi cacah  Z ≤ zi terhadap seluruh cacah zi.
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Xi    = skor responden.

4) Daerah Kritik

DK = {L|L > Lα;n} dengan n adalah ukuran sampel

5) Keputusan Uji

H0 ditolak jika L hitung > L tabel

Dengan Hipotesis :

H0 : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal

Kesimpulan: Jika ℎ ≤ , diterima.20

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas adalah pengujian yang digunakan untuk menguji 

apakah sampel-sampel tersebut berasal dari popolasi yang homogen atau 

tidak. Dalam bahasa statistik, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah 

populasi penelitian mempunyai variansi yang sama atau tidak. Dalam  

penelitian ini uji homogenitas yang digunakan adalah Uji Barlet.

Hipotesis statistiknya:

	: ≠ : Tidak terdapat perbedaan antara varians 1 dan varians 2 

(data bersifat homogen)

                                                          
20 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) Cetakan ke 

5, h. 175. 
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: = : Terdapat perbedaan antara varians 1 dan varians 2 (data 

tidak homogen)

Uji homogenitas dilakukan menggunakan rumus berikut:

= 	 		
Adapun kriteria pengujiannya adalah:

1. Jika  ≤ 	maka 	diterima, yang berarti data bersifat 

homogen.

2. jika ≤ maka 	 ditolak, yang berarti data tidak homogen.

2. Uji Hipotesis

Untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan hasil 

belajar siswa antara kelas eksperimen dan  kelas kontrol menggunakan uji satu 

pihak (uji t-test sampel berkorelasi ) sebagai berikut21: 

1) Hipotesis Statistik

∶ 	= : Tidak terdapat pengaruh model pembelajaran Discovery 

Learning terhadap kemampuan berpikir kreatif pada mata 

pelajaran mateamtika di kelas IV MIN 10 Bandar 

Lampung.

                                                          
21 Sugiyono, Op.Cit. h. 273.
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∶ 	 	≠ : Terdapat pengaruh model pembelajaran Discovery 

Learning terhadap kemampuan berpikir kreatif pada mata 

pelajaran matematika di kelas IV MIN 10 Bandar 

Lampung.

2) Taraf Signifikasi α = 0,05

3) Rumus Uji

t = 
̅1 	−			 ̅2

( 	 ) 		 (		 	 		 	)	 		 	

Keterangan: 

  :Nilai rata-rata peserta didik yang diajarkan dengan model discovery 

learning terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis rata-rata 

nilai  kelas eksperimen 

: Nilai rata-rata peserta didik yang diajarkan di kelas kontrol 

: Varians kelompok eksperimen 

: Varians kelompok kontrol 

: Jumlah peserta didik yang diajarkan menggunaan model discovery 

learning terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis kelompok 

eksperimen 

: Jumlah peserta didik yang diajarkan dengan model konvensional.
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4) Daerah Kritis

DK = { | < - 	 	 atau > - 	 	 }

5) Keputusan Uji

Kriteria pengujian yaitu jika ≤ , maka Ho diterima dan Ha 

ditolak, jika  > , maka Ho ditolak dan 	H diterima.
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BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Hasil Uji Instrumen

Pada penelitian ini, uji coba instrumen telah dilakukan di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 10 Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018. Instrumen dalam 

penelitian ini adalah tes kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik. 

Penelitian ini menggunakan dua kelas sebagai sampel yaitu kelas IV A 29 peserta 

didik sebagai kelas eksperimen dan kelas IV B 28 peserta didik sebagai kelas 

kontrol. Sebelum instrumen disajikan, terlebih dahulu dilakukannya analisis hasil 

uji coba instrument. Data hasil uji coba instrument dijelaskan sebagai berikut:

1. Uji Validitas

a. Validitas isi 

Validitas instrument tes pada penelitian ini menggunakan validitas isi. 

Uji validitas ini dilakukan dengan menggunakan daftar checklist oleh kedua 

validator. Instrument yang telah divalidasikan kepada validator. Pengujian 

validasi ini disesuaikan dengan kisi-kisi yang sesuai dengan indikator 

pembelajaran. Berdasarkan uji validitas isi di beberapa item pernyataan agar 

bahasa pada item lebih di perhalus untuk mengetahui dalam data pengambilan 

tes kemampuan berpikir kreatif pada peserta didik.
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b. Validitas Konstruk 

Setelah melakukan validitas isi, untuk mengalisis validitas 15 butir 

soal dengan hasil uji coba lapangan untuk validitas butir soal dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas Instrumen

Item 
Soal

Kesimpulan

1 0,757709 0,374 Valid
2 0,637849 0,374 Valid
3 0,565654 0,374 Valid
4 0,409247 0,374 Valid
5 0,017984 0,374 Tidak Valid
6 0,62478 0,374 Valid
7 0,303306 0,374 Tidak Valid
8 0,59996 0,374 Valid
9 0,781174 0,374 Valid
10 0,133112 0,374 Tidak Valid
11 0,744059 0,374 Valid
12 0,297395 0,374 Tidak Valid
13 0,405048 0,374 Valid
14 0,415926 0,374 Valid
15 0,744059 0,374 Valid

Data hasil validitas instrument tes yang terangkum pada tabel di atas, 

tampak  pada item soal no 1,2,3,4,6,8,9,11,13,14, dan 15 nilai r > r , 

maka dapat disimpulkan bahwa item pada soal tersebut valid dan pada item 

soal 5,7,10, dan 12 nilai r < r , maka dapat disimpulkan bahwa item 

pada soal tersebut tidak valid. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
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dari 15 item soal yang diuji cobakan terdapat 11 soal yang valid dan 4 soal 

yang tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi dari 

instrument sebagi alat ukur, sehingga hasil pengukuran dapat dipercaya. 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha 

Cronbach. Berdasarkan uji reliabilitas dalam penelitian ini diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2
Hasil Uji Reliabilitas 

Karakteristik Hasil Uji Reliabilitas Hasil Interpretasi

		 0,831 		 > 	 Reliabel	 0,374
Sumber : Pengolahan data (perhitungan lampiran )

Berdasarkan perhitungan uji reliabilitas soal yang valid maka 

diperoleh nilai 	sebesar 0,831. Karena masing-masing memiliki soal 

pretest dan posttest nilai memiliki nilai > 	 		maka soal-soal 

tersebut dapat dikatakan reliabel.

3. Uji Tingkat Kesukaran 

Uji tingkat kesukaran dilakukan untuk mengetahui taraf kesukaran atau 

tingkat kesulitan dari masing-masing item instrument tes yang di uji cobakan, 
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apakah terdapat soal yang dikategorikan sukar, sedang dan mudah. Adapun 

hasil analisis tingkat kesukaran item soal dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Hasil Uji Tingkat Kesukaran Butir Soal

Item Soal P (Tingkat Kesukaran) Keterangan
1 0,357 Sedang
2 0.455 Sedang
3 0,330 Sedang
4 0,392 Sedang
5 0,169 Sukar
6 0,357 Sedang
7 0,294 Sukar
8 0,312 Sedang
9 0,348 Sedang
10 0,125 Sukar
11 0,366 Sedang
12 0,241 Sukar
13 0,348 Sedang
14 0,339 Sedang
15 0,269 Sukar

     Sumber: Pengolahan data (Perhitungan pada lampiran)

Dari hasil tingkat kesukaran butir tes soal terdapat 15 butir soal yang di 

uji cobakan, maka soal yang diterima adalah soal yang tingkat kesukarannya 

sedang yaitu dengan tingkat kesukaran 0,30-0,70. Berdasarkan hasil analisis 

tingkat kesukaran uji coba tes, maka di peroleh 10 butir soal dengan 

perhitungan tingkat kesukaran sedang. 

Instrument tes yang terdapat pada tabel di atas, item soal nomor 

5,7,10,12, dan 15 P  ≤  0,3, maka dapat dikatakan bahwa item pada soal 
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tersebut memiliki tingkat kesukaran sukar dan pada item pada soal 

1,2,3,4,6,8,9,11,13, dan 14 P  ≤  0,7, maka dapat dikatakan bahwa item pada 

soal tersebut memiliki tingkat kesukaran sedang.

B. Hasil Uji Prasyarat

1. Uji Normalize Gain

Uji normalize gain dari hasil pretes kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Hasil Uji Normalize Gain kelas Eksperimen

Kelas Pretes Postes N Gain Keterangan
IV A 51,55 78,96 0,56 Sedang

Sumber : Pengolahan data ( perhitungan pada lampiran)

Pada kelas eksperimen nilai rata-rata pretes sebesar 51,55 dan nilai 

rata-rata postes sebesar 78,96 dengan normalize gain di dapatkan 0,56 dengan 

kualifikasi sedang.

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalize Gain Kelas Kontrol

Kelas Pretes Postes N Gain Keterangan
IV B 47,32 69,46 0,38 Sedang

Sumber : Pengolahan data ( perhitungan pada lampiran)

Pada kelas kontrol nilai rata-rata pretes sebesar 47,32 dan nilai rata-

rata postest sebesar 69,46 dengan normalize gain di dapatkan 0,38 dengan 

kualifikasi sedang. 
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2. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan pada data variabel terikat yaitu kemampuan 

berpikir kreatif pada peserta didik. Uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui apakah sample terdistribusi normal atau tidak. Uji ini dilakukan 

sebagai prasayarat pertama dalam menentukan uji hipotesis yang akan 

dilakukan. Uji kenormalan data menggunakan uji Lieliefors terhadap tes 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik yang dilakukan dengan

masing-masing kelompok yaitu kelompok eksperimen kelas IV A dan 

kelompok kontrol kelas IV B. Perhitungan Uji normalitas data kemampuan 

berpikir kreatif matematis peserta didik pada masing-masing kelas IV di MIN 

10 Bnadar Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas Pretes Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Karakteristik
Pretes

Keputusan Uji InterpretasiKelas 
Eksperimen

Kelas 
Kontrol

L hitung 0,1125 0,1293 Ho Diterima Normal
L Tabel 0,1645 0,1674 Ho Diterima Normal

       Sumber : pengolahan data (perhitungan pada lampiran)

Berdasarkan tabel di atas data kemampuan berpikir kreatif matematis 

peserta didik diperoleh hasil uji normalitas pretest untuk L hitung pada kelas 

eksperimen 0,1125 dengan L tabel sebesar 0,1645 pada taraf signifikasi = 

0,05, dengan demikian berdistribusi normal karena L hitung < L tabel yaitu 

(0,1125 < 0,1645). Begitu juga dengan kelas kontrol, L hitung pada kelas 
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kontrol sebesar 0,1293 dan L tabel sebesar 0,1674 pada taraf signifikasi 

= 0,05 sehingga terdistribusi normal, dengan demikian berdistribusi normal 

karena L hitung < L tabel yaitu (0,1293 < 0,1674).

Tabel 4.7
Hasil Uji Normalitas Postes Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Karakteristik
Postes

Keputusan 
Uji

InterpretasiKelas 
Eksperimen

Kelas 
Kontrol

L hitung 0,1290 0,134 Ho Diterima Normal
L Tabel 0,1645 0,1674 Ho Diterima Normal

   Sumber: Pengolahan data (perhitungan pada lampiran)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil uji normalitas postes kelas 

eksperimen, L hitung sebesar 0,1290 dengan L tabel sebesar 0,1645 pada taraf 

signifikasi = 0,05, karena L hitung < L tabel maka data berdistribusi normal. 

Pada hasil uji normalitas kelas kontrol L hitung sebesar 0,134 dan L tabel 

sebesar 0,1674 pada taraf signifikasi = 0,05 dengan begitu L hitung < L 

tabel sehingga Ho diterima yang artinya data berdistribusi normal. 

3. Uji Homogenitas

Uji homogenitas atau uji kesamaan dua variansi ini bertujuan untuk 

melihat apakah kedua sampel mempunyai varian yang homogen atau tidak.

Peneliti menggunakan uji homogenitas menggunakan uji Bartlett. Berikut ini 

adalah tabel hasil perhitungan uji homogenitas pretes kelas eksperimen dan 

kelas kontrol.
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Tabel 4.8
Uji Homogenitas Pretes Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Kelas Varian F hitung F tabel Keterangan
Eksperimen 396,613

1,206 4,01 Homogen
Kontrol 328,670

      Sumber: pengolahan data (perhitungan pada lampiran)

Hasil uji homogenitas pretest di peroleh f hitung sebesar 1,206 dengan 

f tabel 3,16 berdasarkan taraf signifikasi = 0,05. Berdasarkan hasil 

perhitungan terlihat bahwa F hitung < F tabel. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa uji kesamaan dua varian bersifat homogen.

Tabel 4.9
Uji Homogenitas Postes Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Kelas Varian F hitung F tabel Keterangan
Eksperimen 179,248

1,161 4,01 Homogen
Kontrol 154,332

  Sumber : pengolahan data (Perhitungan pada lampiran)

Hasil uji homogenitas postes di peroleh f hitung sebesar 1,161 dengan 

f tabel 4,01 berdasarkan taraf signifikasi = 0,05. Berdasarkan hasil 

perhitungan terlihat bahwa F hitung < F tabel.Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa uji kesamaan dua varian bersifat homogen.

C. Hasil Uji Hipotesis ( Uji – T )

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian setelah uji 

prasyarat, yakni dengan melakukan uji kesamaan dari kedua rata-rata dengan 

menggunakan Uji T yang dilakukan dengan membandingkan antara peserta didik
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kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh model pembelajaran Discovery Learning di dalam pembelajaran 

matematika. Peneliti menggunakan uji satu pihak (uji t-test sampel berkorelasi) 

hipotesis yang akan di uji kesamaan dua rata-rata pada kelas eksperimen dengan 

hipotesis penelitiana adalah sebagai berikut: 

: Tidak terdapat pengaruh model pembelajaran Discovery Learning 

terhadap kemampuan berpikir kreatif pada mata pelajaran matematika di 

kelas IV MIN 10 Bandar Lampung.

  : Terdapat pengaruh model pembelajaran Discovery Learning terhadap

kemampuan berpikir kreatif pada mata pelajaran matematika di kelas IV 

MIN 10 Bandar Lampung.

Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa data bersifat normal dan homogen, untuk selanjutnya data 

harus dianalisis untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dari penggunaan 

model pembelajaran discovery learning dengan model pembelajaran 

konvensional atau model pembelajaran yang berpusat kepada guru. Dari hasil tes 

peserta didik diperoleh t hitung sebesar 8,371 dan t tabel sebesar 2.004 pada taraf 

signifikasi = 0,05 . Dengan demikan t hitung > t tabel yang artinya Ho ditolak 

dan di terima yang menandakan bahwa kemampuan berpikir kreatif pada 

peserta didik dengan mengunakan model pembelajaran discovery learning lebih 
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baik dibandingkan model pembelajaran konvensional atau model yang berpusat 

kepada guru.

D. Pembahasan Hasil Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil uji hipotesis dengan program 

Microsoft Exel 2007 dengan  tHitung (8,371) > (2.004) tTabel maka		 	ditolak dan  

diterima, sehingga diperoleh model pembelajaran discovery learning 

berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif pada mata pelajaran 

matematika siswa di kelas IV MIN 10 Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.

Pada pembelajaran yang dilakukan peneliti di kelas eksperimen 

diterapkan dengan model discovery learning, yang dimana dalam 

pembelajarannya melatih peserta didik untuk lebih aktif dalam mencari informasi 

sendiri dengan permasalahan yang telah diberikan oleh guru sehingga mata 

pelajaran yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien.

Pada kelas kontrol dilakukannya pembelajaran dengan peserta didik yang 

hanya berpusat kepada guru dan guru hanya memberi tugas pada peserta didik 

untuk mencatat materi pelajaran dan pemberian soal latihan. Hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu metode pembelajaran discovery learning terhadap 

kemampuan berpikir kreatif pada tema 2 selalu berhemat energi. Untuk 

mengetahuinya benar atau tidaknya suatu hipotesis tersebut dapat dilakukannya 

dengan uji T.
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Penelitian ini mempunyai dua variabel yang menjadi objek penelitian, 

yaitu variabel bebas (Model pembelajaran Discovery Learning) dan variabel 

terikat (kemampuan berpikir kreatif). Penelitian ini dilakukan di MIN 10 Bandar 

Lampung sebagai populasi dan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 

pada kelas IV A sebagai kelas eksperimen dengan jumlah siswa 29 dan kelas IV 

B sebagai kelas kontrol dengan jumlah siswa 28. Pelaksanaan penelitian 

dilakukan selama satu bulan, dengan jumlah pertemuan sebanyak 12 kali 

pertemuan. Pertemuan di kelas eksperimen dilakukan sebanyak 6 kali pertemuan 

dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan dalam 

pembelajaran digunakan 2 kali pertemuan untuk pretes dan postes dan di kelas 

kontrol juga dilakukan 6 kali pertemuan dengan menggunakan model 

pembelajaran yang berpusat kepada guru dan dalam pembalajaran digunakan 2 

kali pertemuan untuk pretes dan postes. Kemudian untuk pretes dilakukan pada 

awal pertemuan dan postes diakhir pertemuan. Soal tes tersebut adalah instrumen 

yang sudah diuji validitas, reliabilitas, dan tingkat kesukarannya. Berikut ini 

adalah tabel kemampuan berpikir kreatif kelas IV A dan kelas IV B.
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Tabel 4.10
Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Karakteristik
Hasil Test Akhir (Pos-Test)

Hasil InterpretasiIVA
(Eksperimen)

IVB
(Kontrol)

Rata-rata 78,96 69,46
<g> 0,56 0,38 Sedang

Lhitung 0,106 0,134
L0< Lt

Berdistribusi 
NormalLtabel 0,1645 0,1674

Fhitung 1,161 Fhitung<F

tabel
Homogen

Ftabel 4,01
thitung 8,371 thitung>tta

bel
H1 diterima

ttabel 2.004
Taraf 

Signifikan
5% (0,05)

Berdasarkan tabel 4.10 diatas menunjukkan nilai rata-rata kelas 

eksperimen sebesar 78,96 dan kelas kontrol sebesar 69,46 dengan normalisasi 

gain pada kelas eksperimen sebesar 0,56 dan 0,38 pada kelas kontrol. Dengan 

demikian interpretasinya tergolong rendah. Pada perlakuan dalam uji normalitas 

tes diperoleh L hitung dengan 0,106 untuk kelas eksperimen dan nilai L hitung 

kelas kontrol adalah sebesar 0,134. Pada perlakuan uji normalitas dalam L tabel 

sebesar 0,1645 di kelas eksperimen dan L tabel pada kelas kontrol adalah 0,1674. 

Karena L hitung < L tabel maka data berdistribusi normal. Sedangkan untuk uji 

homogetitas diperoleh F hitung 1,161 dan F tabel sebesar 4,01 pada taraf 

signifikasi 5% (0,05), dapat dinyatakan bahwa F hitung < F tabel maka data 

dinyatakan homogen. Setelah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas 

maka peneliti melakukan uji hipotesis. Dari data yang di peroleh t hitung sebesar 
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8,371 dan t tabel 2.004 dengan taraf signifikasi 5% (0,05). Karena f hitung > dari 

f tabel maka diterima dan Ho di tolak sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh antara model pembelajaran discovery learning terhadap 

kemampuan berpikir kreatif pada peserta didik pada matam pelajaran matematika 

di kelas IV MIN 10 Bandar Lampung. Pengaruh yang signifikan oleh model 

pembelajaran discovery learning dalam penelitian ini setidaknya dapat 

membuktikan teori-teori yang menjelaskan model discovery learning yang telah 

diuraikan dalam pembelajaran sebelumnya.

Tingginya kemampuan berpikir kreatif yang dimiliki oleh peserta didik 

pada mata pelajaran matematika melalui model pembelajaran discovery learning

memiliki suatu kelebihan untuk membuat peserta didik lebih terlihat berani 

dalam mengungkapkan gagasan, dapat membangkitkan semangat peserta didik 

dalam pembelajaran, pembelajaran lebih melibatkan peserta didik, dan dapat 

memotivasi belajar peserta didik. Dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan model discovery learning peserta didik mampu menyelesaikan  

permasalahan yang ada dengan hasil penemuannya sendiri, dengan demikian 

hasil yang diperolehnya akan selalu diingatnya. Dari hasil pemaparan diatas 

terdapat perbedaaan rata-rata pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, yang 

dimana dalam penggunaan sebuah model pembelajaran discovery learning sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif pada peserta didik mata 

pelajaran matematika.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di MIN 10 Bandar 

lampung, bahwa adanya sebuah pengaruh model pembelajaran Discovery 

Learning pada mata pelajaran matematika tema 2 selalu berhemat energi di kelas 

IV A. Dengan adanya model pembelajaran Discovery Learning peserta didik 

akan lebih belajar secara aktif dan kreatif apabila dibandingkan dengan

pembelajaran yang dimana peserta didiknya hanya berpusat kepada guru. 

Berdasarkan analisis uji perbandingan rata-rata pada tahap akhir menggunakan 

Uji T diperoleh thitung = 8,3711 dan ttabel = 2.004 pada taraf signifikan α = 5%, 

maka thitung > ttabel dengan demikian HO ditolak, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa adanya pengaruh model pembelajaran Discovery Learning terhadap

kemampuan berpikir kreatif pada mata pelajaran matematika tema 2 selalu 

berhemat energi di kelas IV MIN 10 Bandar Lampung.

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

maka peneliti dapat memeberikan saran sebagai masukan sebagai berikut:

1. Dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

Discovery Learning harus benar-benar memilih materi yang dimana materi 
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tersebut benar-benar materi yang akan menjadikan anak untuk belajar lebih 

aktif, dalam pembelajaran bisa dengan menggunakan media gambar untuk 

melakukan pemberian sebuah rangsangan kepada pesera didik sehingga dalam 

proses pembelajaran matematika menjadi pelajaran yang menyenangkan dan 

rasa ingin tahu yang tinggi.

2. Lembaga pendidikan kementerian agama khususnya pada sekolah MIN 10 

Bandar Lampung dapat menerapkan model pembalajaran Discovery Learning

untuk melatih peserta didik dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif matematis di MIN 10 Bandar Lampung.

3. Bagi guru agar dapat memperhatikan dalam kemampuan berpikir kreatif 

matematis pada peserta didik, apakah peserta didik memiliki kemampuan 

berpikir kreatif yang sesuai dengan indikator sehingga kemampun berpikir 

kreatif memiliki tingkatan yang tinggi atau rendah. Apabila peserta didik 

memiliki kemampuan berpikir kreatif yang kurang sebaiknya guru harus 

memberikan treatment terlebih dahulu sebelum memulainya proses 

pembelajaran yang akan terjadi secara langsung.

4. Para siswa agar lebih bersemangat mengikuti pembelajaran matematika untuk 

mencapai lebih meningkatkan kemampuan hasil belajar pada berpikir yang 

maksimal dengan menyelesaikan masalah sendiri dan menjadikan matematika 

menjadi pelajaran yang menyenangkan.
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5. Bagi pembaca, penerapan model pembelajaran Discovery Learning perlu 

dikembangkan agar pembelajaran dapat jauh lebih menyenangkan, dan lebih 

memotivasi untuk peserta didik.
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Lampiran 1

MADRASAH IBTIDA’IYAH NEGERI 10 (MIN 10)

BANDAR LAMPUNG

A. Sejarah Berdirinya MIN 10 Bandar Lampung

MIN 10 Bandar Lampung merupakan salah satu madrasah ibtida’iyah 

yang yang terletak di Jl. Mayjend Sutiyoso No. 50 Kota Baru Tanjung Karang

dengan luas tanah 41 x 12 M = 492 M2 . Pada awalnya MIN 10 Bandar Lampung  

berdiri pada tahun 1972  dengan nama MI Filial Kota Baru yang diketuai oleh 

Bp. Hi. Sarbini HS, selanjutnya Pada tanggal 11 Maret 1996 Pimpinan MI Filial 

Kota Baru mengusulkan pembukaan dan penegerian, sejak saat itulah Status MI 

Filial Kota Baru telah berubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN Kota 

Baru), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang 

perubahan nama Madrasah Tanggal 17 September 2014 menjadi MIN 10 Bandar 

Lampung. 

Melihat perkembangan dunia pendidikan yang kian berkembang pesat, 

jumlah siswa yang mendaftar di MIN 10 Bandar Lampung semakin meningkat, 

oleh sebab itu pada tahun 2014 s/d saat ini telah dibangun Gedung Baru MIN 10 

Bandar Lampung yang terletak di Jalan Putri Balau Gg Abu Bakar Kelurahan 

Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung, dengan luas tanah 

2020 M2  . 

B. Visi dan Misi MIN 10 Bandar Lampung

1. Visi MIN 10 Bandar Lampung

Visi MIN 10 Bandar Lampung yaitu mewujudkan Madrasah Ibtida’iyah yang 

unggul, berkualitas, dan berakhlakqul karimah.

2. Misi MIN 10 Bandar Lampung

Misi MIN 10 Bandar Lampung yaitu sebagai berikut :
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a. Meningkatkan warga madrasah menjadi manusia yang taat ajaran Agama 

Islam

b. Mewujudkan warga madrasah yang berakhlak mulia

c. Mengembangkan madrasah yang berwawasan global

d. Mengembangkan potensi dalam bidang ilmu pengetahuan

e. Meningkatkan kualitas pembelajaran

f. Meningkatkan prestasi dalam bidang olahraga dan seni

g. Membentuk manusia yang siap bersaing di era globalisasi

h. Meningkatkan pelayanan yang optimal

C. Daftar Masa Jabatan Kepemimpinan MIN 10 Bandar Lampung

No Masa Jabatan Kepemimpinan Nama

1 1972 - 1995 Bp. M. Thohir

2 1995 - 1998 Bp. Hi. Sarbini

3 1998 - 2002 Bp. Thohiri

4 2003 - 2005 Bp. Anwar Salam, A.Ma

5 2005 - 2009 Ibu. Mastika, S.Pd.I

6 2009 - 2014 Ibu. Dra. Hj. Wiwin Sriani, M.Pd.I

7 2014 - sekarang Bp. Suntari, S.Ag

Sumber : Dokumentasi MIN 10 Bandar Lampung 

D. Sarana dan Prasarana

No Ruangan / Lapangan Jumlah Keterangan

1 Kepala Sekolah 1 Baik

2 Guru 1 Baik

3 Tata Usaha 1 Baik

4 Perpustakaan 2 Baik

5 Komputer 1 Baik
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No Ruangan / Lapangan Jumlah Keterangan

6 Kelas 14 Baik

7 UKS 1 Baik

8 WC Guru 1 Baik

9 WC siswa 2 Baik

10 Kantin 1 Baik

Sumber : Dokumentasi MIN 10 Bandar Lampung 

E. Keadaan Guru dan Tata Usaha Tahun Pelajaran 2017/2018

No Status Jumlah

1 Guru Olahraga (PNS) 1

2 Guru Agama (PNS) 4

3 Guru Kelas (PNS) 16

4 Guru Honor 13

5 2

Jumlah 36

Sumber : Dokumentasi MIN 10 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017/2018

F. Jumlah Siswa Tahun Pelajaran 2017/2018

No Kelas
         Status

         Jumlah 
Laki-laki          Perempuan

1 I 99 90 189

2 II 90 75 165

3 III 103 72 175

4 IV 67 50 117

5 V 30 33 63

6 VI 46 33 79

Jumlah 788
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Lampiran 2

DAFTAR NAMA SAMPEL
MIN 10 BANDAR LAMPUNG

No
Kelas Eksperimen (IV A) Kelas Kontrol (IV B)

Model Discovery Learning Model Konvensional

1. Alif Pasya Saputra Abdul Aziz

2. Almas Nur Amelina Ahmad Reza Pratama

3. Aryadillah Aida Al Maghavira Ahmad

4. Azka Aufar Tsaqif Altadira Ageniva

5. Balqis Cintia Tungga Dewi Aqilah Agva Raihanah

6. Bayu Satria As Sidiq Bangkit Tri Widodo

7. Daniyal Fathulloh Billy Dziban Panjaitan

8. Erick Nur Eka Ariadi Bintang Meicha Pratikno

9. Farah Faidah Fitriani Brian Ibrahim

10. Faza Risqullah Rafif Bunga Abellia Assyfa

11. Hafidl Tsani Parenda Dafa Putra Ramadhan

12. Hana Aulia Putri Farah Sauzan

13. Imam Abdul Jabbar Indah Purnama sari

14. Kania Rihadatul Aisy Jihan Jamilah

15. Latifa Hammima Tunnisa Kresnata Ibrahim

16. M. Brata Samudra M. Dafa An Naufal

17. M. Dafa Fata Al Faruq M. Dino Bahtiar

18. M. Eviscal Al Baithur R.S M. Risqi Ramadhan

19. M. Fazlee Maulana Nabila Salsabila Alaika

20. M. Gilang Rahmad  Al Yasa Nadila Suryani

21. M. Lutfi Anas Nazwa Aulia Wardani

22. M. Mas Bagus Prabowo Raisya Naufal Dzaki
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23. Mulya Kudu Rano Sungkan Ricardo Atmanegara

24. Mutiara Ramadhan Risky Moreno

25. Nadira Maharani Salsabila Zahratun Sita

26. Nirwasita Maryam Azaria Shinta Nurinka Putri

27. Putri Cahyani Tegar Febrianto

28. Rid Ferdinand Tiara Juni Zahra

29. Viqi Ade Wijaya
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Lampiran 3

Daftar Nama Dan Nilai Pesdik Untuk Uji Coba Instrumen Tes Kelas IV B
Di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung

No Nama Nilai
1 Airin Nafisa Aymi Azhar 30
2 Ahmad Zulfa Aqil 65

3 Alhmad Nabil Elwinsyah 70
4 Assif Nur F 20
5 Dimas Antang Borneo 20

6 Dimas Azzidan 35
7 Felisa Zalianty Sakti 40

8 Fira Ainu Asyifa 60
9 Hasbi Novarianda 60

10 Irhas Maulana 60
11 M. Alim Jahri Putra Kasli 75
12 M. Azzan Zihni 80

13 M. Fathi Al Hafizh 45
14 M. Firzy Aufar 60

15 M. Nabil Bassalam 20
16 M. Zikra Sidiq 20
17 Mu'alim Hafidzuul Haramain 50

18 Nakisha Ameera 40
19 Pramudya Agusta 35

20 Reyhan Afaqil Banna 55
21 Rizky Nanda Susanto 20
22 Robi 70

23 Suci Liani 65
24 Sinta Hapsari Kusuma 70

25 Sultana Nur Azizah 75
26 Zaky Fathir Rizky 80
27 Ziya Mairizka 40

28 Varel Tirta Nugraha 75



97

Lampiran 4

Daftar Nilai Peserta Didik Di Kelas IV Eksperimen

No Nama Nilai
1 Alif Pasya Saputra 50
2 Almas Nur Amelina 90

3 Aryadillah 45
4 Azka Aufar Tsaqif 85
5 Balqis Cintia Tungga Dewi 70

6 Bayu Satria As Sidiq 65
7 Daniyal Fathulloh 90

8 Erick Nur Eka Ariadi 80
9 Farah Faidah Fitriani 75
10 Faza Risqullah Rafif 85

11 Hafidl Tsani Parenda 80
12 Hana Aulia Putri 80

13 Imam Abdul Jabbar 75
14 Kania Rihadatul Aisy 90
15 Latifa Hammima Tunnisa 95

16 M. Brata Samudra 90
17 M. Dafa Fata Al Faruq 100

18 M. Eviscal Al Baithur R.S 70
19 M. Fazlee Maulana 85
20 M. Gilang Rahmad  Al Yasa 75

21 M. Lutfi Anas 75
22 M. Mas Bagus Prabowo 85

23 Mulya Kudu Rano Sungkan 50
24 Mutiara Ramadhan 85
25 Nadira Maharani 75

26 Nirwasita Maryam Azaria 80
27 Putri Cahyani 80

28 Rid Ferdinand 95
29 Viqi Ade Wijaya 90
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Lampiran 5

Daftar Nilai Peserta Didik Di Kelas IV Kontrol

No Nama Nilai
1 Abdul Aziz 45
2 Ahmad Reza Pratama 60

3 Aida Al Maghavira Ahmad 60
4 Aisyah Aulia Azzahra 65
5 Aqilah Agva Raihanah 65

6 Bangkit Tri Widodo 70
7 Billy Dziban Panjaitan 55

8 Bintang Meicha Pratikno 80
9 Brian Ibrahim 90
10 Bunga Abellia Assyfa 75

11 Dafa Putra Ramadhan 75
12 Farah Sauzan 85

13 Indah Purnama sari 60
14 Jihan Jamilah 50
15 Kresnata Ibrahim 65

16 M. Dafa An Naufal 90
17 M. Dino Bahtiar 55

18 M. Risqi Ramadhan 75
19 Nabila Salsabila Alaika 75
20 Nadila Suryani 60

21 Nazwa Aulia Wardani 55
22 Raisya Naufal Dzaki 60

23 Ricardo Atmanegara 80
24 Risky Moreno 70
25 Salsabila Zahratun Sita 85

26 Shinta Nurinka Putri 85
27 Tegar Febrianto 80

28 Tiara Juni Zahra 75
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Lampiran 18

Tabel Analisis UJI T

No Eksperimen Kontrol

1 45 45 2025 2025

2 50 50 2500 2500

3 65 55 4225 3025

4 70 55 4900 3025

5 70 55 4900 3025

6 75 60 5625 3600

7 75 60 5625 3600

8 75 60 5625 3600

9 75 60 5625 3600

10 75 60 5625 3600

11 80 65 6400 4225

12 80 65 6400 4225

13 80 65 6400 4225

14 80 70 6400 4900

15 80 70 6400 4900

16 85 75 7225 5625

17 85 75 7225 5625

18 85 75 7225 5625

19 85 75 7225 5625

20 85 75 7225 5625

21 85 80 7225 6400

22 90 80 8100 6400

23 90 80 8100 6400
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24 90 85 8100 7225

25 90 85 8100 7225

26 90 85 8100 7225

27 95 90 9025 8100

28 95 90 9025 8100

29 100 10000

Jumlah 2325 1945

X bar 77.7586 69.6428

n 29

n 28

1/n 0,03448276

1/n 0,03571429

S 14.17909722

S 12.6145545

t 8,371

t 2.004

Kesimpulan : H ditolak dan 

H diterima
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Lampiran 19

PERHITUNGAN MANUAL UJI T
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Db = 29 + 28 – 2 = 55

dengan ∝ (0,05) = 2.004

Kesimpulan = ≥ , maka H ditolak.

Jadi thitung  8.3711 dan ttabel 1,673 sehingga thitung > ttabel yaitu 8.371 > 2.004. Jadi dalam 

hal ini H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap kemampuan 

berpikir kreatif siswa kelas IV pada mata pelajaran Matematika di MIN 10 Bandar 

Lampung.
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Lampiran 20

Rencana pelaksanaan pembelajaran (rpp)

Dan

Silabus Pembelajaran



SILABUS PEMBELAJARAN

Sekolah : MIN 10 Bandar Lampung

Kelas / Semester : IV/II (dua)

Mata Pelajaran : Matematika

Tema : Selalu Berhemat Energi

KEGIATAN INTI :

KI.1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.

KI.2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, dan guru.

KI.3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah.

KI.4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan 

yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 

mulia.



Kompetensi Dasar Indikator Materi Ajar
Penilaian

Alokasi 
Waktu

Sumber 
BelajarTeknik

Aspek yang 
dinilai

Bentuk

Melakukan operasi 
hitung campuran 
dengan 
menggunakan 
prosedur/aturan
yang benar sesuai 
(k2)

 Mengenali sifat-sifat operasi 
hitung.

 Mengaplikasikan 
pemahaman persamaan 
ekspresi matematika dalam 
operasi hitung penjumlahan, 
pengurangan, perkalian, dan 
pembagian.

 Melakukan operasi hitung 
campuran yang berkaitan 
dengan kejadian sehari-hari.

 Urutan pengerjaan operasi 
hitung campuran

 Menyatakan persamaan 
antara sepasang kalimat 
matematika.

 Sifat-Sifat Operasi 

hitung

 Ekspresi Persamaan 

Kalimat

 Pengertian Hitung 

Campuran

 Urutan Pengerjaan 

Operasi Hitung 

Campuran

 Persamaan Antara 

Sepasang Kalimat

Tes 
Tertulis

Ranah 
Kognitif

Tes
Uraian

6 x 
Pertemuan

 Buku tematik 
kelas IV
SD/MI

 Buku 
Terampil 
Berhitung 
Matematika 
Kelas IV 
SD/MI



Kompetensi Dasar Indikator Materi Ajar
Penilaian

Alokasi 
Waktu

Sumber 
BelajarTeknik

Aspek yang 
dinilai

Bentuk

 Menghitung operasi hitung 
campuran sesuai dengan 
tingkat operasi hitungnya, 
yaitu: operasi dalam kurung 
selalu dilaksanakan lebih
dulu, perkalian dan 
pembagian adalah setara, 
perkalian atau pembagian 
dilaksanakan lebih dulu dari 
penjumlahan atau 
pengurangan, serta 
penjumlahan dan 
pengurangan adalah setara.

    



  Bandar Lampung,

Mengetahui,

Guru Kelas               Peneliti

Elyanah, S.Pd            Ulfah Aulia
NUPTK.7643757658220002            1411100148

Menyetujui,
Kepala Sekolah

MIN 10 Bandar Lampung

Suntari
NIP.197009159991031003
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Lampiran 21

Lembar kerja siswa
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Kisi-Kisi Soal Uji Coba Tes Kemampuan Berpikir Kreatif

Indikator 
Kemampuan 

Berpikir Kreatif

Sub Indikator 
Materi Operasi 

Hitung Campuran

Soal Kemampuan Berpikir Kreatif 

Indikator 
Kemampuan 
Berpikir Kreatif 
Menurut Torrance:

1. Berpikir Lancar 
(Fluency)
Menjawab Soal 
Lebih Dari Satu 
Jawaban

2. Berpikir Luwes 
(Flexibility)
Dapat Melihat 
Suatu Masalah 
Dari Sudut 
Pandang Yang 
Berbeda

3. Berpikir Original 
(Originality) 
Menggunakan 
Cara Yang 
Berbeda Dari 
Yang Biasanya

4. Berpikir Merinci 
(Elaborate)
Mengembangkan 
Jawaban Secara 
Detail

 Mengenali sifat-sifat 
operasi hitung

 Mengaplikasikan 
pemahaman 
persamaan ekspresi 
matematika dalam 
operasi hitung 
penjumlahan, 
pengurangan, 
perkalian, dan 
pembagian.

 Melakukan operasi 
hitung campuran 
yang berkaitan 
dengan kejadian 
sehari-hari 

 Menghitung 
operasi hitung 
campuran sesuai 
dengan tingkat 
operasi hitungnya

 Menyatakan 
persamaan antara 
sepasang kalimat 

1. Ibu Dina memiliki 20 karung 
beras. Setiap karungnya berisi 5 
kilogram. kemudian, 10 kilogram 
beras dibeli oleh tetangganya dan 
sisanya dibagikan ke tiga saudara 
adiknya. Berapa kilogram 
masing-masing saudara ibu Dina 
mendapatkan beras?

2. Vino mengisi sebuah bak mandi 
dengan 57 ember, Nano 
meneruskan pekerjaan tersebut 
dengan mengisi menggunakan 
ember yang sama sebanyak 59 
ember. Dipakai untuk mencuci 
dan mandi sebanyak 28 ember. 
Berapa ember sisa air dalam bak 
mandi sekarang?

3. Sinta memiliki 46 tali rambut 
berwarna biru. Ia membeli lagi 
24 tali rambut berwarna hijau. 
Kemudian, masing-masing dari 
tali rambut berwarna biru dan 
hijau dijual sebanyak 20 kepada 
Juli. Berapakah sisa tali rambut 
yang dimiliki Sinta?

4. Delapan buah truk mengangkut 
beras yang akan disetorkan ke 
pasar, masing-masing truk 
mengangkut 7.500 kg beras. Bila 
dalam gudang masih ada 
persediaan beras 1,500 kg, 
berapa berat semua beras 
tersebut?
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matematika.

 Menghitung operasi 
hitung campuran 
sesuai dengan 
tingkat operasi 
hitungnya

 Melakukan operasi 
hitung perkalian 
dengan tekhnik 

5. Nanik akan membuka usaha di 
bidang jasa boga, ia 
membutuhkan 6 lusin gelas, 3,5 
kodi piring, dan 75 buah sendok. 
Jika dihitung semua barang-
barang tersebut akan menjadi 
berapa buah?

6. Hani mempunyai 10 ekor ayam. 
Tiap masing-masing ayam 
bertelur 6 butir. Setelah dierami 
induknya, telur-telur tersebut 
menetas, dimasukkan kedalam 4 
buah kandang. Berapa ekor anak 
ayam tiap-tiap kandang?

7. Indra membeli sepasang sepatu 
dan dua pasang kaos kaki. Harga 
sepasang sepatu Rp.210.000,00 
dan harga sepasang kaos kaki 
Rp.18.000,00. Jika Indra 
membayar dengan uang 
Rp.300.000,00, berapa rupiah 
kembalian uang Indra?

8. Asti membeli 783 meter kain. 
Sebelum dibuat sprei Asti 
mengambil kain untuk keperluan 
lain sepasang 11 meter. Untuk 
membuat sebuah sprei tempat 
tidur ukuran besar, kain yang 
dibutuhkan 4 m. Berapa jumlah 
sprei yang bisa dibuat?

9. Fatimah mempunyai 10 buah 
mangkok. Kemudian membeli 
lagi 6 kardus mangkok. Jika 
setiap kardus berisi 8 mangkok, 
berapa mangkok yang dimiliki 
Fatimah?
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10. Pada Hari Raya yang lalu, nenek 
membagikan uang 
Rp.960.000,00 kepada 12 orang 
cucu-cucunya. Setiap anak 
mendapatkan uang sama banyak. 
Kemudian masing-masing anak 
memberikan Rp.10.000,00 
kepada temannya yang kurang 
mampu. Berapa rupiahkah uang 
yang tersisa pada setiap anak?

11. Ibu guru membeli 6 kotak coklat, 
masing-masing kotak berisi 24 
coklat. Coklat tersebut akan 
dibagikan sama banyak kepada 9 
anak muridnya yang 
mendapatkan nilai terbaik. 
Berapa coklat yang didapat 
masing-masing setiap anak?

12. Paman Danu memanen 3 karung 
mangga, setiap karung ada 50
buah mangga. Setelah diamati, 
ternyata ada 8 buah mangga yang 
busuk pada setiap karungnya. 
Berapa sisa buah mangga yang 
bagus seluruhnya?

13. Ayah membeli 87 buku untuk 
dibagikan kepada 3 orang anak. 
Berapa puluh buku kira-kira 
yang diterima setiap anak?

14. Pak Salman memanjat beberapa 
pohon kelapa, kemudian 
memetik 134 buah kelapa. 
Kelapa-kelapa hasil petikannya 
dibawa ke pasar terjual 99 buah. 
Beberapa hari kemudian 
memetik lagi 43 buah kelapa. 
Berapa buah jumlah kelapa 
sekarang?



147

15. Ibu guru membeli 6 kotak coklat, 
masing-masing kotak berisi 24 
coklat. Coklat tersebut akan 
dibagikan sama banyak kepada 9 
anak muridnya yang 
mendapatkan nilai terbaik. 
Berapa coklat yang didapat 
masing-masing setiap anak?
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Kunci Jawaban Soal Uji Coba Tes Kemampuan Berpikir Kreatif

1. Memahami Permasalahan

Diketahui : Karung beras 20 buah

     Per karung berisi 5 kg 

      10 kg beras dibeli oleh tetangga

Ditanya : Berapa kg beras yang di dapat oleh ke tiga saudara ibu Dina?

Kalimat matematika : →  n beras  = 20 x 5 kg

           = 100 kg

    → 100 – 10 = 90 kg

Lalu, dibagikan oleh √90 = 30 kg

90 −
  0∴		Masing-masing saudara ibu Dina mendapatkan 30 kilogram beras.

2. Memahami Permasalahan

Diketahui : Vino mengisi bak 57 ember

   Nano mengisi bak 59 ember

Ditanya : Berapa sisa air bak mandi setelah dipakai sebanyak 28   

ember?

Kalimat matematika : (57 + 59) – 28 

   116 – 28 

   88 ember

  Sisa air dalam bak mandi adalah 88 ember

3. Memahami Permasalahan

Diketahui : Ada 46 tali rambut berwarna biru

       Ada 24 tali rambut berwarna hijau

       Masing-masing tali rambut dijual sebanyak 20 buah
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Ditanya : Berapakah buah tali rambut yang dimiliki Sinta?

Kalimat matematika : →  n tali rambut warna biru = 46 – 20 = 26

→  n tali rambut warna hijau = 24 – 20 = 4

→  26 + 4 = 30 buah

∴  Tali rambut yang dimiliki sinta sebanyak 30 buah

4. Memahami Permasalahan

Diketahui : Ada 8 buah truk

   Per truk mengangkut 7.500 kg beras

   Digudang terdapat 1.500 kg beras

Ditanya : Berapa jumlah beras seluruhnya?

Kalimat matematika : (8 x 7.500 kg) + 1.500 kg

  60.000 + 1.500

  61. 500 kg beras

∴  Jumlah seluruhnya adalah 61.500 kg beras

5. Memahami Permasalahan

Diketahui : Nanik membutuhkan 6 lusin kelas

  3,5 kodi piring

  75 buah sendok

Ditanya :Berapa jumlah barang . . . . (buah)?

Kalimat matematika : 6 lusin = 6 x 12

  = 72 buah

           3,5 kodi = 3,5 x 20

  = 70 buah

           75 buah sendok

Lalu, 72 + 70 + 75 = 217 buah

∴  Jumlah barang 217 buah
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6. Memahami Permasalahan

Diketahui : Ada 10 ekor ayam

  Tiap ayam bertelur 6 butir

Setelah menetas anak ayam di masukkan ke dalam 4 

kandang

Ditanya : Berapa ekor anak ayam setiap kandang?

Kalimat matematika : (10 x 6) : 4 = . . . .

  60 : 4

  15 ekor ayam

∴  Anak ayam tiap kandangnya adalah 15 ekor

7. Memahami Permasalahan

Diketahui : Sepasang sepatu Rp. 210.000,00

Dua pasang kaos kaki, dengan harga sepasangnya Rp. 

18.000,00

Ditanya : Berapa kembalian uang Indra, jika ia membayar 

Rp.300.000,00?

Kalimat matematika : → n kaos = Rp. 18.000,00 x 2

     = Rp. 36.000,00

→ Rp. 300.000,0 – (Rp.210.000,00 + Rp. 36.000,00)       

Rp. 300.000,00 – Rp. 246.000,00

Rp. 54.000,00

∴ Kembalian uang Indra adalah Rp.54.000,00

8. Memahami Permasalahan

Diketahui : Ada 783 meter kain

Lalu kain digunakan 11 m 
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Ditanya :Berapa jumlah sprei yang biasa dibuat, jika per sprei 

dibutuhkan 4 m kain?

Kalimat matematika :  (783 – 11) : 4

   772 : 4

   193 

   ∴  Sprei yang bisa dibuat adalah 193 buah

9. Memahami Permasalahan

Diketahui : Ada10 buah mangkok

  Lalu membeli lagi 6 kardus mangkok

  Setiap kardus berisi 8 buah mangkok

Ditanya : Berapa jumlah mangkok Fatimah?

Kalimat matematika : 10 + (6 x 8) 

  10 + 48

  58 

∴   Banyak mangkok Fatimah adalah 58 buah

10. Memahami Permasalahan

Diketahui : Nenek memberikan uang Rp. 960.000,00 kepada      

12 cucunya dengan jumlah yang sama

Per anak menyisihkan uang Rp. 10.000,00

Ditanya :Berapa sisa uang per anak?

Kalimat matematika : → Uang per anak = Rp. 960.000,00 : 12

       = Rp. 80.000,00

→  Rp. 80.000,00 – Rp. 10.000,00

     Rp. 70.000,00

∴  Sisa uang per anak adalah Rp. 70.000,00
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11. Memahami Permasalahan

Diketahui : Ada 6 kotak coklat 

  Masing-masing kotak berisi 24 coklat

  Coklat akan dibagikan ke 9 anak muridnya

Ditanya    : Berapa masing-masing coklat yang didapat   setiap   

anak?

Kalimat matematika : (6 x 24) : 9 

  144 : 9

  16

∴  Coklat yang didapat setiap anak adalah 16 buah

12. Memahami Permasalahan

Diketahui : Pak Danu memanen 3 karung mangga

  Masing-masing karung ada 50 buah mangga

  Ada 8 buah mangga yang busuk

Ditanya : Berapa sisa buah mangga Pak Danu?

Kalimat matematika : →  (3 x 50)

       150  buah mangga

Lalu, buah mangga yang busuk (8 x 3)

24

→  150 – 24 

      126

∴  Buah mangga Pak Danu yang bagus adalah 126 buah
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13. Memahami Permasalahan

Diketahui : Ada 87 buku 

  Dibagikan ke 2 anak

Ditanya    : Berapa setiap buku yang didapat anak?

Kalimat matematika : 87 : 3

  29

∴  Masing-masing anak mendapatkan 29 buah buku

14. Memahami Permasalahan

Diketahui : Pak Salman memetik 134 buah kelapa

   Dijual kepasar 99 buah 

   Keesokannya Pak Salaman memetik 43 buah kelapa

Ditanya : Berapa jumlah kelapa Pak Salman sekarang?

Kalimat matematika : (134 – 99) + 43 

   35 + 43

   78

  kelapa Pak Salaman adalah 78 buah

15. Memahami Permasalahan

Diketahui : Ada 6 kotak coklat

  Setiap kotak berisi 24 coklat

Coklat dibagikan ke 9 anak muridnya yang 

mendapatkan nilai terbaik

Ditanya : Berapa coklat yang didapat oleh setiap anak?

Kalimat matematika : (6 x 24) : 9 

  144 : 9 

  16

  Setiap anak mendapatkan 16 buah coklat 
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Materi Pembelajaran Matematika Materi Operasi Hitung Campuran

a) Pengertian Operasi Hitung campuran

Operasi hitung campuran adalah operasi hitung ang terdiri atas 

operasi tambah (+), kali (x), bagi (:), dan kurang (-) ang terdapat dalam satu 

soal. Dalam soal operasi hitung campuran, paling sedikit terdapat operasi 

hitung. Oleh karena itu, perlu diketahui operasi hitung mana yang dikerjakan 

terlebih dahulu. Dalam menyelesaikan operasi hitung campuran, terdapat dua 

hal yang perlu diperhatikan yaitu, tanda operasi hitung dan kurung

b) Urutan Pengerjaan Operasi Hitung Campuran

(1) Operasi penjumlahan (+) dan pengurangan (-) sama kuat. Artinya artinya 

operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu.

Contoh:

9 -5 + 7 = . . .

Jawab: (9 – 5) + 7 = 4 +  7

      = 11

(2) Operasi perkalian (x) dan pembagian (:) sama kuat. Artinya artinya 

operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu.

Contoh:

4 x 3 : 6 = . . .

Jawab: (4 x 3) : 6 = 12 :  6

      = 2
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(3) Operasi perkalian (x) dan pembagian (:) lebih kuat dari pada Operasi 

penjumlahan (+) dan pengurangan (-), artinya operasi perkalian (x) dan 

pembagian (:) dikerjakan terlebih dahulu dari pada operasi penjumlahan 

(+) dan pengurangan (-).

Contoh: 

9 – 2 x 3 = . . . .

Jawab:

9 – (2 x 3) = 9 – 6

           = 3

c) Sifat-Sifat Operasi Hitung

(1) Sifat Komutatif

Sifat komutatif disebut sifat pertukaran. Berikut beberapa contoh sifat 

lomutatif.

2 + 4 = 8 6 x 4 = 24

4 + 2 = 8 4 x 6 = 24

Jadi, 2 + 4 = 4 + 2 jadi, 6 x 7 = 7 x 6

Sifat ini disebut sifat komutatif pada penjumlahan dan sifat komutatif pada 

perkalian. Secara umum sifat ini dapat dapat di tulis a + b = b + a dan a x b = 

b x a, dengan a dan b merupakan bilangan bulat.

(2) Sifat Asosiatif

Sifat asosiatif disebut juga sifat pengelompokan. Berikut beberapa contoh 

sifat asosiatif.
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(4 + 2) + 6 = 12

4 + (2 + 6) = 12 jadi, (4 + 2) + 6 = 4 + (2 + 6)

(2 x 4) x 5 = 40

2 x (4 x 5) = 40 jadi, (2 x 4) x 5 = 2 x (4 x 5)

Sifat ini disebut sifat asosiatif pada penjumlahan, dan asosiatif pada perkalian. 

Secara umum sifat ini dapat dapat di tulis (a + b) + c = a +( b + c) dan (a x 

b) x c = a x (b x c), dengan a, b dan c merupakan bilangan bulat.

(3) Sifat Distributif

Sifat distributif disebut juga sifat penyebaran. Berikut beberapa contoh sifat 

distributif.

2 x (4 + 5) = 18

jadi, (2 x 4) +  (2 x 5) = 18

Sifat ini disebut sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, Secara 

umum sifat ini dapat dapat di tulis a + (b + c) = (a + b) +  (a x  c)  dengan a, 

b dan c merupakan bilangan bulat.

d. Ekspresi Persamaan Kalimat

kalimat matematika dikerjakan dengan cara operasi pengurangan dan 

perkalian. Dalam operasi ini perkalian dikerjakan terlebih dahulu, daripada 

pengurangan. 
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Contoh:

3 x 4 – 2 = 10  dan  3 x 4 – 2 ≠ 6

8 – 2 x 3 = 2    dan  8 – 2 x 3 ≠ 18 

e. Persamaan Antara Sepasang Kalimat

contoh: 

4 x 4 + 2 x 2 = . . . .

Jawab: Carilah persamaan dengan tidah merubah hasil perhitungan.

4 x 4 = 16 

2 x 2 = 4

Jadi, 16 + 4 = 20

3 x 2 + 2 x 7

4 x 3 + 4 x 2

2 x 2 + 4 x 4
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Soal Uji Coba Tes Kemampuan Berpikir Kreatif

1. Sinta memiliki 46 tali rambut berwarna biru. Ia membeli lagi 24 tali rambut 
berwarna hijau. Kemudian, masing-masing dari tali rambut berwarna biru dan 
hijau dijual sebanyak 20 kepada Juli. Berapakah sisa tali rambut yang dimiliki 
Sinta?

2. Hani mempunyai 10 ekor ayam. Tiap masing-masing ayam bertelur 6 butir. 
Setelah dierami induknya, telur-telur tersebut menetas, dimasukkan kedalam 4 
buah kandang. Berapa ekor anak ayam tiap-tiap kandang?

3. Asti membeli 783 meter kain. Sebelum dibuat sprei Asti mengambil kain 
untuk keperluan lain sepasang 11 meter. Untuk membuat sebuah sprei tempat 
tidur ukuran besar, kain yang dibutuhkan 4 m. Berapa jumlah sprei yang bisa 
dibuat?

4. Vino mengisi sebuah bak mandi dengan 57 ember, Nano meneruskan 
pekerjaan tersebut dengan mengisi menggunakan ember yang sama sebanyak 
59 ember. Dipakai untuk mencuci dan mandi sebanyak 28 ember. Berapa 
ember sisa air dalam bak mandi sekarang?

Nama :
Kelas :

Petunjuk mengerjakan soal tes kemampuan berpikir kreatif matematis

1. Berdo’a terlebih dahulu 
2. dikumpulkan sebelum mengerjakan soal-soal dibawah ini
3. Teliti kembali jawaban sebelum
4. Tanyakan pada guru apabila terdapat soal yang kurang dipahami
5. Jujurlah pada tes kemampuan diri sendiri/jangan menyontek
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5. Fatimah mempunyai 10 buah mangkok. Kemudian membeli lagi 6 kardus 
mangkok. Jika setiap kardus berisi 8 mangkok, berapa mangkok yang dimiliki 
Fatimah?

6. Ibu Dina memiliki 20 karung beras. Setiap karungnya berisi 5 kilogram. 
kemudian, 10 kilogram beras dibeli oleh tetangganya dan sisanya dibagikan 
ke tiga saudara adiknya. Berapa kilogram masing-masing saudara ibu Dina 
mendapatkan beras?

7. Ayah membeli 87 buku untuk dibagikan kepada 3 orang anak. Berapa puluh 
buku kira-kira yang diterima setiap anak?

8. Pak Salman memanjat beberapa pohon kelapa, kemudian memetik 134 buah 
kelapa. Kelapa-kelapa hasil petikannya dibawa ke pasar terjual 99 buah. 
Beberapa hari kemudian memetik lagi 43 buah kelapa. Berapa buah jumlah 
kelapa sekarang?

9. Ibu guru membeli 6 kotak coklat, masing-masing kotak berisi 24 coklat. 
Coklat tersebut akan dibagikan sama banyak kepada 9 anak muridnya yang 
mendapatkan nilai terbaik. Berapa coklat yang didapat masing-masing setiap 
anak?

10. Delapan buah truk mengangkut beras yang akan disetorkan ke pasar, masing-
masing truk mengangkut 7.500 kg beras. Bila dalam gudang masih ada 
persediaan beras 1,500 kg, berapa berat semua beras tersebut?

          *SELAMAT MENGERJAKAN*  
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LEMBAR PENILAIAN VALIDASI

Soal Berpikir Kreatif Pada Tema 2 Selalu Berhemat Energi 

Materi Operasi Hitung Campuran

Petunjuk :

1. Pilihlah satu jawaban dengan cara memberi tanda Check List pada kolom 
penilaian yang sesuai.

Aspek yang di uji Penilaian
No. Materi STS TS R S SS
1. Soal yang dikembangkan sesuai 

dengan standar kompetensi 
dasar

2. Butir soal yang dikembangkan 
sesuai dengan Kompetensi Dasar 
(KD)

3. Butir soal yang dikembangkan 
sesuai dengan Indikator

4. Kesesuaian soal dengan materi 
pembelajaran

5. Butiran soal dapat mengukur 
kemampuan siswa (hasil beljar 
kognitif)

6. Butiran soal menggunakan 
bahasa yang komunikatif, 
mudah dipahami, dan tidak 
menimbulkan penafsiran ganda

7. Butiran soal menggunakan 
bahasa yang sesuai dengan 
kaidah Bahasa Indonesia

8. Bahasa yang diguankan dalam 
butir soal sesuai dengan taraf 
berpikir siswa

9. Kesesuaian butir soal dengan 
karakteristik kemampuan 
berpikir matematis

10. Kesesuaian soal dengan kisi-
kisi



Keterangan penilaian:

SS = Sangat Sesuai (5 point)
S = Sesuai (4 point)
R = Ragu (3 point)
TS = Tidak Sesuai (2 point)
STS = Sangat Tidak Sesuai (1 point)

Bandar Lampung,       April 2018
Mengetahui,
Validator Instrumen Penelitian

Dicky Prasetya, M.Pd
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LEMBAR VALIDASI

A. Petunjuk

1. Berilah tanda cek (√) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut 

pendapat Bapak/Ibu.

2. Sebagai pedoman anda untuk mengisi kolom-kolom validasi ini, bahasa 

soal, dan kesimpulan perlu untuk dipertimbangkan hal-hal berikut:

a. Validasi isi

1) Kesesuaian soal dengan indikator berpikir kreatif sesuai dengan 

sub tema yang diambil.

2) Kejelasan petunjuk pengerjaan soal.

3) Kejelasan maksud soal.

4) Kemungkinan soal dapat diselesaikan.

b. Bahasa dan penulisan soal

1) Kesesuaian bahasa yang digunakan pada soal dengan kaidah 

bahasa Indonesia.

2) Kalimat soal tidak mengandung arti ganda.

3) Rumusan soal kalimat kominikatif, menggunakan bahasa yang 

sederhana bagi siswa, mudah untuk dipahami dan menggunakan 

bahasa yang dikenali siswa.

B. Penilaian Terhadap Validasi Isi, Bahasa dan Penulisan Soal Serta 

Kesimpulan

No 

Soal

Validasi Isi Bahasa dan Penulisan Soal Kesimpulan

V CV KV TV SDP DP KDP TDP TR RK RB PK

1

2

3

4

5

6



7

8

9

10

Keterangan Penilaian:
V = Valid SDP = Sangat Dapat Dipahami
CV = Cukup Valid DP = Dapat Dipahami
KV = Kurang Valid KDP = Kurang Dapat Dipahami
TV = Tidak Valid TDP = Tidak Dapat Diapahami

TR = Dapat Digunakan Tanpa Revisi
RK = Dapat Digunakan Dengan Revisi Kecil
RB = Dapat Digunakan Dengan Revisi Besar
Pk = Belum Dapat Digunakan Masih Perlu Konsultasi

C. Komentar dan Saran Perbaikan

1. ............................................................................................................................

2. ............................................................................................................................

3. ............................................................................................................................

4. ............................................................................................................................

5. ............................................................................................................................
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Validator Instrumen Penelitian

Dicky Prasetya, M.Pd
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Perihal: Permohonan Surat Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Raden Intan Lampung
di. Bandar Lampung

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ulfah Aulia
NPM : 1411100148
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
Judul Skripsi : Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning Terhadap

Kemampuan Berpikir Kreatif Pada Tema 2 Selalu Berhemat Energi Di 
Kelas IV MIN 10 Bandar Lampung

Instansi/Tempat Penelitian : MIN 10 Bandar Lampung

Telah menyelesaikan Skripsi BAB I, BAB II, dan BAB III dan telah disetujui/ACC oleh 
Pembimbing I dan Pembimbing II untuk itu mohon agar diterbitkan Surat Penelitian. Sebagai 
bahan pertimbangan Bapak, Berikut saya lampirkan: 

1. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
2. Bukti Pembayaran SPP dari awal hingga akhir
3. KRS mata kuliah metodologi penelitian
4. KHS lulus mata kuliah metodologi penelitian
5. Transkip dari siakad
6. Bukti proposal yang sudah diseminarkan
7. Kartu kendali seminar proposal
8. Kartu perpustakaan FTIK

Demikian atas perhatian dan perkenaannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

                  Bandar Lampung,               
Mengetahui:
Pembimbing I      Pembimbing II Pemohon

Dr. Safari, S.Ag.,M.Sos.I     Anton Tri Hasnanto, M.Pd             Ulfah Aulia
NIP.197508012002121003                 NPM.1411100148

Mengetahui:
Ketua Jurusan PGMI

           Syofnidah Ifrianti, M.Pd
               NIP.196910031997022002

Catatan :
1. Lampiran Surat permohonan ini harus menunjukan aslinya;
2. Data Nama s.d Tempat Penelitian diketik dalam Microsoft Excel (dalam kolom masing2 dimasukan 

dalam flashdisk);
3. Saat mengajukan surat permohonan ini, mahasiswa/i harus bisa login pada SIAKAD.

Nomor : B-.............../In.04/DT/TL.01/.........../20
Sifat : Penting
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DOKUMENTASI 

(FOTO DAN SURAT MENYURAT)



(Siswa mengolah data dari pertanyaan guru)

Siswa mengolah data secara kerja kelompok



Pemberian Motivasi Sebelum mulainya pembelajaran

Siswa saling berebut untuk menjawab pertanyaan dari guru



VALIDASI SOAL DI SD MUHAMMADIYAH 1 BANDAR LAMPUNG

Guru menjelaskan peraturan sebelum siswa mengerjakan soal

Siswa SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung Kelas IV Mengerjakan soal 
untuk Validitas





KELAS KONTROL IV B

(Siswa mengerjakan soal pretes)

(Siswa mendengarkan penjelasan materi dari guru)



(Siswa mencatat materi)

(Siswa mengerjakan soal Postes)



KELAS EKSPERIMEN IV A 

(Siswa Mengerjakan soal pretes)

(Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok dan siswa berdiskusi untuk 
mengerjakan tugas dari guru)



(Guru mengabsensi sebelum mulainya pembelajaran)

(Siswa mengerjakan soal postes)



GURU MATEMATIKA KELAS IV

(Foto bersama dengan guru matematika kelas IV MIN 10 Bandar Lampung
Ibu Eliyanah S.Pd)



WALI KELAS IV MIN 10 BANDAR LAMPUNG

(Foto bersama dengan wali kelas IV MIN 10 Bandar Lampung 
Ibu Cik Nayu S.Pd)



KEPALA SEKOLAH MIN 10 BANDAR LAMPUNG

(Foto bersama kepala sekolah MIN 10 Bandar Lampung Bapak Suntari S.Ag)



(Foto bersama kepala sekolah MIN 10 Bandar Lampung Bapak Suntari S.Ag) 
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