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pembelajaran yang sering digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran 

matematika adalah metode konvensional. Untuk itu akan dicoba penerapan 

metode pembelajaran yang baru yaitu pembelajaran dengan pendekatan struktural 

metode “Think-Pair-Share” (TPS). Berikut ini akan dijelaskan terlebih mengenai 

metode konvensional dan pendekatan struktural metode “Think-Pair-Share” 

(TPS). 

a) Metode Konvensional 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka (2005: 593) 

disebutkan bahwa, “Konvensional adalah tradisional”. Sedangkan tradisional 

sendiri diartikan sebagai sikap cara berfikir dan bertindak yang selalu berpegang 

teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun. 

Metode konvensional yang disebut juga metode tradisional adalah metode 

mengajar dengan cara-cara lama. Jadi metode konvensional dapat diartikan 

sebagai pengajaran yang masih menggunakan sistem yang biasa dilakukan yaitu 

sistem ceramah. Menurut Purwoto (2003: 137) yang menyatakan, “Metode 

ceramah merupakan metode yang paling banyak dipakai”. Hal ini mungkin 

dianggap guru sebagai metode pembelajaran yang paling mudah dilaksanakan. 

Kalau bahan pelajaran sudah dikuasai dan sudah ditentukan urutan 

penyampaiannya, guru tinggal memaparkannya di kelas. Siswa tinggal duduk 

memperhatikan guru berbicara, mencoba menangkap apa isinya, dan membuat 

catatan-catatan. Kadang-kadang guru juga mengkombinasikan metode ceramah 

dengan metode pembelajaran yang lain, meskipun dalam prakteknya penggunaan 
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metode pembelajaran tersebut belum begitu mendalam dan masih didominasi oleh 

metode ceramah. 

Peran siswa dalam metode konvensional adalah diam mendengarkan 

dengan cermat serta mencatat pokok-pokok penting yang dikemukakan oleh guru. 

Guru mempunyai peranan utama dalam menentukan isi materi kepada siswa. Hal 

ini mengakibatkan siswa pasif dan reseptif karena tidak ada kegiatan apapun bagi 

siswa selain mendengarkan guru. Sehingga Ia akan mudah jenuh, kurang inisiatif, 

sangat tergantung pada guru dan tidak terlatih untuk belajar mandiri. 

Selain metode ceramah, metode pembelajaran yang sering digunakan dalam 

pembelajaran konvensional adalah metode ekspositori. Menurut Purwoto (2003: 

69) “Jika dibandingkan metode ceramah pada metode ekspositori dominasi guru 

banyak berkurang, karena guru tidak terus bicara saja”. Guru bebicara pada awal 

pembicaraan, menerangkan materi dan memberi contoh pada waktu yang 

diperlukan, kemudian dilanjutkan dengan memberikan soal latihan. Siswa belajar 

lebih aktif, mengerjakan latihan sendiri, mungkin saling tanya jawab dan 

mengerjakan bersama temannya, atau diminta mengerjakan di papan tulis. Dalam 

pembelajaran matematika metode pembelajaran yang sering digunakan oleh guru 

dalam mengajar adalah metode ekspositori. Hal ini sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Purwoto (2003: 69) “Yang biasa dinamakan mengajar 

matematika dengan metode ceramah (seperti yang tercantum dalam satuan 

pelajaran) menurut penjelasan di atas sebenarnya adalah metode ekspositori, 

sebab guru memberikan pula soal-soal latihan untuk dikerjakan oleh siswa di 

kelas”.  
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Dalam penelitian ini metode konvensional yang dipakai adalah 

menggunakan metode ekspositori. 

b) Pendekatan Struktural metode “Think-Pair-Share” (TPS)  

Pendekatan struktural metode “Think-Pair-Share” (TPS) merupakan salah 

satu metode pembelajaran kooperatif. Oleh karena itu sebelum membahas tentang 

pendekatan struktural metode “Think-Pair-Share”, akan dibahas terlebih dahulu 

sedikit mengenai pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu metode pembelajaran 

menggunakan teori pembelajaran konstruktivisme. Teori ini menganjurkan 

peranan yang lebih aktif bagi siswa dalam pembelajaran dibandingkan dengan apa 

yang saat ini dilaksanakan pada mayoritas kelas. Karena penekanannya pada 

siswa yang aktif, strategi konstruktivisme sering disebut pembelajaran yang 

terpusat pada siswa atau Student Centered Learning. Di dalam kelas yang terpusat 

pada siswa peran guru adalah membantu siswa menemukan fakta, konsep, atau 

prinsip bagi diri mereka sendiri, bukan memberikan ceramah atau mengendalikan 

seluruh kegiatan kelas. 

Slavin dalam Trianto (2007: 27), menyatakan bahwa pendekatan 

konstruktivis dalam pengajaran menerapkan pembelajaran kooperatif secara 

intensif, atas dasar teori bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan 

memahami konsep-konsep yang sulit apabila mereka dapat saling mendiskusikan 

masalah-masalah itu dengan temannya. 
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Berpijak pada uraian di atas, maka pada dasarnya aliran konstruktivisme 

menghendaki bahwa pengetahuan dibentuk sendiri oleh individu dan pengalaman 

merupakan kunci utama dari belajar bermakna. 

Suparno dalam Trianto (2007: 28) mengatakan bahwa “Belajar menurut 

pandangan konstruktivis merupakan hasil konstruksi kognitif melalui kegiatan 

seseorang. Pandangan ini memberikan penekanan bahwa pengetahuan kita adalah 

bentukan kita sendiri”. 

Tiga konsep sentral yang menjadi karakteristik pembelajaran kooperatif 

sebagaimana dikemukakan Slavin dalam M. Nur (2005: 3), yaitu : 

a) Pertanggungjawaban individu. 
Keberhasilan kelompok tergantung dari pembelajaran individu dari semua 
anggota kelompok. Pertanggungjawaban tersebut menitikberatkan pada 
aktivitas anggota kelompok yang saling membantu dalam belajar. Adanya 
pertanggungjawaban secara individu juga menjadikan setiap anggota siap 
uantuk menghadapi tes dan tugas-tugas lainnya secara mandiri tanpa 
bantuan teman sekelompoknya. 

b) Kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan. 
Siswa menyumbang kepada tim mereka dengan perbaikan di atas kinerja 
mereka yang lalu. Ini menjamin bahwa siswa dengan hasil belajar 
tinggi,rata-rata, atau rendah sama-sama tertantang untuk melakukan yang 
terbaik, dan kontribusi dari seluruh anggota tim tersebut akan dinilai. 

c) Penghargaan kelompok 
Pembelajaran kooperatif menggunakan tujuan-tujuan kelompok untuk 
memperoleh penghargaan kelompok. Penghargaan kelompok diperoleh 
jika kelompok mencapai skor di atas kriteria yang ditentukan. 
Keberhasilan kelompok didasarkan pada penampilan individu sebagai 
anggota kelompok dalam menciptakan hubungan antar personal yang 
saling mendukung, saling membantu, dan saling peduli. 
 

Menurut Stevens, R.J., & Slavin, R.E. (1995) ada tiga tujuan utama 

pembelajaran kooperatif adalah untuk: 

a) Meningkatkan keterampilan-keterampilan akademik melalui kerja 
kelompok, 

b) Mempelajari perlunya keterampilan interpersonal yang dibutuhkan untuk 
melengkapi tugas dan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



TESIS 

25 
HENRY SURYO BINTORO 

c) Mengembangkan ketrampilan kognitif dan kesadaran metakognitif  
 

Adapun langkah-langkah pembelajaran kooperatif adalah sebagai 

berikut: 

a)  Menyampaikan tujuan dan motivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada 

pelajaran tersebut dan memotivasi siswa. 

b) Menyajikan informasi. 

Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau 

lewat bahan bacaan. 

c) Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok 

belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi efisien. 

d) Membimbing kelompok bekerja dan belajar. 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mengerjakan 

tugas. 

e) Evaluasi. 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau 

masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja. 

Di dalam pembelajaran kooperatif, kelas disusun atas kelompok-kelompok 

kecil dengan kemampuan berbeda. Siswa tetap berada dalam kelompoknya selama 

beberapa kali pertemuan. Aktivitas siswa antara lain mengikuti penjelasan guru 

secara aktif, bekerja sama menyelesaikan tugas-tugas dalam kelompok, 

memberikan penjelasan kepada teman sekelompoknya, mendorong kelompok 
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untuk berpartisipasi aktif, berdiskusi dan sebagainya. Agar pembelajaran dapat 

berlangsung secara efektif, siswa diberi lembar kegiatan yang berisi pertanyaan 

atau tugas yang direncanakan untuk diajarkan. Selama kerja kelompok, tugas 

anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan materi yang disajikan guru dan 

saling membantu teman sekelompoknya untuk mencapai ketuntasan belajar.  

Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam 

pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Spencer Kagan (1993) dengan 

menekankan pada struktur yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi 

siswa. Struktur yang dikembangkan oleh Kagan tersebut menghendaki siswa 

bekerja sama saling membantu dalam kelompok kecil. 

Salah satu struktur yang dikembangkan untuk meningkatkan penguasaan 

akademis siswa terhadap materi yang diajarkan adalah pendekatan struktural 

metode “Think-Pair-Share” (TPS). Metode tersebut dikembangkan oleh Frank 

Lymann dkk dari Universitas Maryland. Pendekatan struktural metode “Think-

Pair-Share” (TPS) memberikan kepada siswa waktu untuk berpikir dan merespon 

serta saling membantu satu sama lain. 

Dalam pendekatan struktural metode “Think-Pair-Share”, pertama siswa 

berpikir dan mencatat secara individu. Kemudian mereka bekerja berdua-dua 

untuk menciptakan beberapa pertimbangan untuk mendukung kedua pemikiran 

mereka dari suatu permasalahan. Selanjutnya, dua pasangan bekerja sama untuk 

mendapatkan suatu kesepakatan yang mendukung dan memurnikan beberapa 

pertimbangan mereka untuk permasalahan tersebut. Akhirnya, masing-masing 

kelompok, misal empat siswa (dua kelompok) berbagi kesimpulan dan 
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argumentasi pendukungnya dengan keseluruhan kelas. Strategi ini memerlukan 

semua siswa di dalam kelas untuk praktek penulisan, pemikiran, mendengarkan, 

dan ketrampilan pidato mereka (Kennedy, 2007: 187). 

Pendekatan struktural metode “Think-Pair-Share” (TPS) memiliki 

prosedur yang ditetapkan secara eksplisit, yaitu: 

a) Thinking (berfikir) 

Guru memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan pelajaran, 

kemudian siswa diminta untuk memikirkan pertanyaan tersebut secara 

mandiri untuk beberapa saat. 

b) Pairing (berpasangan) 

Guru meminta siswa untuk berpasangan dengan siswa yang lain untuk 

mendiskusikan apa yang telah dipikirkannya pada langkah pertama. 

Interaksi pada tahap ini diharapkan dapat berbagi jawaban jika telah 

diajukan suatu pertanyaan atau berbagi ide jika suatu persoalan khusus 

telah diidentifikasi. 

c) Sharing (berbagi) 

Guru meminta pasangan-pasangan siswa tersebut untuk berbagi atau 

bekarja sama dan dilanjutkan sampai beberapa siswa telah mendapat 

kesempatan untuk melaporkan, paling tidak sekitar seperempat pasangan, 

tetapi disesuaikan dengan waktu yang tersedia. Pada langkah ini akan 

menjadi efektif apabila guru berkeliling kelas dari pasangan yang satu ke 

pasangan yang lain. 
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Berdasarkan langkah-langkah di atas peneliti menggunakan langkah-

langkah pengembangan sebagai berikut: 

a) Guru mengorganisasi kelas untuk belajar dan mengarahkan siswa untuk 

mempersiapkan materi yang telah dipelajari di rumah. 

b) Guru memberikan suatu masalah yang berkaitan dengan materi yang akan 

dipelajari kemudian siswa diminta untuk memikirkan masalah tersebut 

secara mandiri untuk beberapa saat. 

c) Guru mengingatkan siswa pada materi prasyarat dan memberikan 

penjelasan seperlunya yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari 

siswa. 

d) Guru membagikan LKS yang berisi pertanyaan atau masalah dan 

mengarahkan siswa untuk mengerjakan LKS, menjawab pertanyaan, 

menyelesaikan masalah, melakukan aktivitas, atau mengerjakan tugas 

secara mandiri. 

e) Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok dengan anggota 2 orang 

untuk tiap kelompok. 

f) Siswa berpikir bersama-sama dalam kelompok untuk menemukan jawaban 

dari pertanyaan guru berdasarkan jawaban yang telah mereka peroleh 

secara mandiri. 

g) Guru memanggil kelompok tertentu dan pasangan siswa tersebut 

memberikan jawabannya pada seluruh anggota kelas dari hasil diskusi 

yang telah mereka lakukan. Kegiatan tersebut dilanjutkan sampai beberapa 
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siswa telah mendapat kesempatan untuk melaporkan, paling tidak sekitar 

seperempat pasangan, tetapi disesuaikan dengan waktu yang tersedia. 

h) Guru menutup kegiatan belajar mengajar dengan membimbing siswa 

untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari dan memberikan tugas 

untuk dikerjakan di rumah. 

Pendekatan struktural metode “Think-Pair-Share” (TPS) merupakan 

salah satu bentuk kelompok berpasangan. Menurut Anita Lie (2002: 46) 

kelompok berpasangan mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut:  

Kelebihan: 
a) Meningkatkan partisipasi antar anggota kelompok.. 
b) Cocok untuk tugas sederhana. 
c) Lebih banyak kesempatan untuk kontribusi masing-masing anggota 

kelompok. 
d) Interaksi menjadi lebih mudah dan cepat membentuknya. 
Kelemahan: 

a) Banyak kelompok yang melapor dan perlu dimonitor. 
b) Lebih sedikit ide yang muncul. 
c) Jika ada perselisihan, tidak ada penengah. 

 
Kelebihan tersebut dapat terjadi apabila ada tanggung jawab 

individual anggota kelompok, artinya keberhasilan kelompok ditentukan oleh 

hasil belajar individual semua anggota kelompok. Selain itu diperlukan adanya 

pengakuan kepada kelompok yang kinerjanya baik sehingga anggota kelompok 

tersebut dapat melihat bahwa kerja sama untuk saling membantu teman dalam 

satu kelompok sangat penting. Sedangkan kelemahan yang ada dapat 

diminimalisir dengan peran guru yang senantiasa meningkatkan motivasi siswa 

yang lemah agar dapat berperan aktif, meningkatkan tanggung jawab siswa 

untuk belajar bersama, dan membantu siswa yang mengalami kesulitan. 
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3. Kreativitas Belajar Matematika Siswa 

a. Kreativitas 

Salah satu konsep yang amat penting dalam bidang kreativitas adalah 

hubungan antara kreativitas dan aktualisasi diri. Menurut psikolog humanistik 

seperti Maslow dan Rogers, aktualisasi diri ialah apabila seseorang menggunakan 

semua bakat dan talentanya untuk menjadi apa yang ia mampu menjadi – 

mengaktualisasikan atau mewujudkan potensinya. Pribadi yang dapat 

mengaktualisasikan dirinya adalah seseorang yang sehat mental, dapat menerima 

dirinya, selalu tumbuh, berfungsi sepenuhnya, berpikiran demokratis, dan 

sebagainya. Menurut Maslow (1968) dalam Utami Munandar (2004: 18) 

aktualisasi diri merupakan karakteristik yang fundamental, suatu potensialitas 

yang ada pada semua manusia saat dilahirkan, akan tetapi yang sering hilang, 

terhambat atau terpendam dalam proses pembudayaan. 

Kreativitas dalam berfikir sangat mempengaruhi proses belajar. Seperti 

dikemukakan di muka bahwa belajar diawali dari proses ingin tahu. Ketika 

seseorang mempunyai masalah dan ingin menyelesaikannya, Ia akan 

menggunakan pikirannya untuk melihat fakta-fakta apa saja yang terjadi di 

sekitarnya yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kemudian Ia 

menghubungkan fakta-fakta yang ada lalu berfikir mencari alternatif penyelesaian 

sehingga nantinya didapatkan penyelesaian yang diinginkan. 

Dalam proses pembelajaran, Nursisto (2000: 5) menyatakan, “… Baik para 

ahli psikologi maupun guru atau dosen telah menyadari bahwa siswa atau 

mahasiswa bukan semata-mata penerima informasi. Mereka merupakan insan 
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yang kemampuan kreatifnya harus dikembangkan sepenuhnya melalui proses 

belajar mengajar”. Oleh karena itu, khususnya di kelas, peran guru sangat penting 

dalam mengembangkan kreativitas siswa agar mereka mempunyai bekal masa 

depan yang lebih cerah. 

Galligan, Ann (2006: 20-21) menyatakan bahwa kreativitas itu penting 

dalam semua aspek pembaharuan dan kemajuan budaya, memerlukan imajinasi, 

disiplin dan dukungan. Mihaly Csikszentmihalyi, profesor dan mantan Kepala 

Jurusan Psikologi di Universitas Chicago, mengatakan kreativitas menyediakan 

daya dorong untuk setiap tindakan, ide, atau produk yang mengubah keberadaan 

domain (atau disiplin) ke dalam sebuah entitas baru. Dalam susunan ini, 

kreativitas dalam semua bidang menggunakan sebuah sistem yang terbentuk dari 

tiga elemen: suatu budaya yang memuat aturan-aturan simbolik, seseorang yang 

membawa hal baru ke dalam domain simbolik, dan suatu bidang keahlian yang 

mengenali dan mengesahkan pembaharuan tersebut. 

Enny Semiawan, S. Munandar, CU. Munandar (1984: 9) menyatakan 

bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru, 

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

ada sebelumnya. Dari pengertian di atas, kreativitas seakan hanya tertuju pada 

suatu produk dari hasil pemikiran atau perilaku manusia. Namun sebenarnya 

kreativitas dapat pula dilihat sebagai proses dan mungkin inilah yang lebih 

esensial dan perlu dibina pada siswa sejak dini untuk bersibuk diri secara kreatif. 

Lebih lanjut Enny Semiawan et al menyatakan bahwa kreativitas sebagai 

suatu proses memikirkan berbagai gagasan dalam menghadapi suatu masalah, 
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sebagai proses “bermain” dengan gagasan-gagasan atau unsur-unsur dalam fikiran 

yang merupakan keasyikan dan penuh tantangan bagi siswa yang kreatif. Bagi 

pendidikan, yang terpenting bukanlah apa yang dihasilkan dari proses tersebut, 

melainkan keasyikan dan kesenangan siswa terlibat dalam proses ini sehingga 

minat dan sikap siswa untuk terlibat dalam kegiatan kreatif harus senantiasa 

dirangsang dan dipupuk. 

Enny Semiawan et al mengungkapkan bahwa, 

“… mengembangkan kreativitas anak didik meliputi segi kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

i. Pengembangan kognitif, antara lain dilakukan dengan merangsang 
kelancaran, kelenturan, dan keaslian dalam berfikir 

ii. Pengembangan afaktif, dilakukan dengan memupuk sikap dan minat 
untuk bersibuk diri secara kreatif 

iii. Pengembangan psikomotorik, dilakukan dengan menyediakan sarana 
dan prasarana pendidikan yang memungkinkan siswa 
mengembangkan ketrampilannya dalam membuat karya-karya yang 
produktif-inovatif.” (1984: 10). 
 

Adapun ciri-ciri kepribadian kreatif yang dikemukakan oleh S.C.U Munandar 

(1984: 12) dalam Enny Semiawan et al adalah sebagai berikut: 

i. Mempunyai daya imajinasi yang kuat 
ii. Mempunyai inisiatif 
iii. Mempunyai minat yang luas 
iv. Bebas dalam berfikir (tidak kaku atau terhambat) bersifat ingin 

tahu 
v. Selalu ingin mendapat pengalaman-pengalaman baru 
vi. Percaya pada diri sendiri 
vii. Penuh Semangat (energetic) 
viii. Berani mengambil resiko (tidak takut membuat kesalahan) 
ix. Berani dalam pendapat dan keyakinan (tidak ragu-ragu dalam 

menyatakan pendapat meskipun mendapat kritik dan berani 
mempertahankan pendapat yang menjadi keyakinannya. 
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Bakat kreatif pada hakikatnya ada pada setiap orang. Namun ditinjau dari segi 

pendidikan, yang lebih penting adalah bahwa bakat kreatif ini dipupuk dan 

dikembangkan karena bakat itu dapat pula terhambat dan terwujud. 

b. Karakteristik Inti Kreativitas (Ciri-ciri Utama Kreativitas) 

karakteristik inti (ciri-ciri utama) kreativitas dalam konteks pendidikan 

tinggi: 

· Keaslian (Originality): kreativitas bukanlah tentang penciptaan ulang, tetapi 
memerlukan pengembangan-pengembangan baru (meskipun dimungkinkan 
membangun pengetahuan yang telah ada) dan memerlukan ketidaksopanan 
(disrespect) tertentu terhadap ide-ide dan konsep-konsep yang telah mapan 
dan juga keberanian perorangan. 

· Kesesuaian (Appropriateness): tidak setiap yang baru itu kreatif, tetapi 
kreativitas mewujudkan dirinya dalam pendekatan-pendekatan baru yang 
sesuai dengan permasalahan yang ada. 

· Orientasi Ke Masa Depan (Future Orientation): yaitu tidak memandang 
kebelakang, tetapi perhatian tertuju kepada apa yang mungkin terjadi di 
masa depan dan menghadapi akibat dari ketidakamanan dan 
ketidakmenentuan. 

· Kemampuan Memecahkan Masalah (Problem-Solving Ability): kemampuan 
untuk mengenali solusi-solusi baru dari permasalahan-permasalahan; hal ini 
memerlukan “berpikir yang ada di luar kotak” melihat sesuatu dari sudut 
pandang yang baru, berani keluar dari jalur dan menghadapi resiko 
kegagalan. 

(EUA. 2007: 16-17) 
 

c. Belajar Kreatif 

Belajar kreatif berhubungan erat dengan penghayatan terhadap pengalaman 

belajar yang menyenangkan. Torrance dan Myers dalam Enny Semiawan et al 

(1984: 35) melihat proses belajar kreatif sebagai: 

“Keterlibatan dengan sesuatu yang berarti. Rasa ingin tahu dan ingin 
mengetahui dalam kekaguman, ketidaklengkapan, kakacauan, kerumitan, 
ketidakselarasan, ketidakteraturan, dan sebagainya. Kesederhanaan dari 
struktur atau mendiagnosis suatu kesulitan dengan mensintesiskan informasi 
yang telah diketahui, membentuk kombinasi baru, atau mengidentifikasi 
kesenjangan. Memerinci dan mendivergensi dengan menciptakan alternatif-
alternatif baru, kemungkinan-kemungkinan baru, dan menguji kemungkinan-
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kemungkinan. Menyisihkan pemecahan yang tidak berhasil, salah, dan kurang 
baik. Memilih pemecahan yang paling baik dan membuatnya menarik atau 
menyenangkan secara estetis. Mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada 
orang lain”. 

 
Belajar kreatif berlaku untuk semua siswa, bukan hanya siswa yang 

berbakat saja. Semua siswa memiliki sesuatu potensi kreatif. Memang, pemilikan 

kreatif berbeda dari orang ke orang. Ada yang memilikinya banyak, ada yang 

sedikit. Yang jelas semakin kreatif dalam mempelajari atau melakukan sesuatu, 

tentu ia akan memperoleh pengalaman belajar yang lebih banyak. Sehingga apa 

yang dipelajari atau dilakukan akan bertahan lebih lama dan menghasilkan 

prestasi yang lebih baik. 

Meskipun terdapat perbedaan pemilikan yang besar dari potensi kreatif, kita 

harus mengakui bahwa semua siswa memiliki semua potensi untuk belajar kreatif. 

Untuk itu menjadi tanggung jawab guru untuk dapat menciptakan situasi belajar 

yang dapat menunjang proses kreatif siswa. 

d. Model Untuk Mendorong Belajar Kreatif 

Utami Munandar (2004: 172) memberikan model untuk mendorong belajar 

kreatif yang diambil dari Treffinger (1986) menggambarkan susunan tiga tingkat 

yang mulai dengan unsur-unsur dasar dan menanjak ke fungsi-fungsi berpikir 

kreatif yang lebih majemuk. Setiap tahap dari model ini mencakup segi 

pengenalan (kognitif) dan afektif 

Tingkat I : Basic tools meliputi ketrampilan berpikir divergen dan teknik-

teknik kreatif, dikatakan fungsi divergen karena tingkat ini menekankan 

keterbukaan dan kemungkinan-kemungkinan. Tingkat I merupakan landasan atau 

dasar di mana belajar kreatif berkembang. 
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Tingkat II : Practice with process atau proses pemikiran dan perasaan yang 

majemuk, pada tingkat ini faktor-faktor kognitif dan afektif diperluas. 

Tingkat III : Working with real problems atau keterlibatan dalam tantangan-

tantangan yang nyata. Siswa diarahkan untuk dapat terlibat sendiri dalam proses 

belajarnya.  

Berikut akan disajikan ranah kognitif dan afektif yang dilibatkan dari masing-

masing tingkat. 

Tingkat  Ranah kognitif Ranah afektif 

 

 

 

I 

Perkembangan dari kelancaran 

(fluency), kelenturan 

(flexibility), keaslian 

(originality), pemerincian 

(elaboration), pengenalan dan 

ingatan. 

Rasa ingin tahu, Kesediaan untuk 

menjawab, keterbukaan terhadap 

pengalaman, keberanian 

mengambil resiko, kepekaan 

terhadap masalah, tenggang rasa 

terhadap kesamaan atau 

kedwiartian (ambiguity), 

percayaan diri. 

 

 

II 

Penerapan, analisis, sintesis, 

penilaian (evaluasi), 

ketrampilan metodologis dan 

penelitian, transformasi, dan 

analogis dan kiasan (metaphor) 

Keterbukaan terhadap perasaan-

perasaan majemuk, meditasi dan 

kesantaian, pengembangan nilai, 

dan keselamatan psikologis dalam 

berkreasi, serta penggunaan 

khayalan dan tamsil. 
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III 

Pengajuan pertanyaan-

pertanyaan secara mandiri, 

pengarahan diri, pengelolaan 

sumber, dan pengembangan 

produk. 

Pemribadian nilai, pengikatan diri 

terhadap hidup produktif, dan 

menuju perwujudan diri. 

 

e. Memupuk Iklim Kreatif 

Selain kemampuan untuk melibatkan siswa belajar kreatif, guru juga perlu 

menciptakan lingkungan belajar yang menunjang pendayagunaan kreativitas. 

Lingkungan siswa perlu diusahakan agar ikut membantu menghilangkan 

hambatan-hambatan untuk berfikir kreatif. 

Adapun kondisi-kondisi lingkungan yang bersifat memupuk kreativitas 

anak, pertama adalah keamanan psikologis dan kedua kebebasan psikologis. Enny 

Semiawan et al (1984 : 11) mengatakan, anak akan merasa aman secara psikologis 

apabila: 

1) Pendidik dapat menerimanya apa adanya, tanpa syarat, dengan segala 
kekuatan dan kelemahannya, serta memberi kepercayaan padanya 
bahwa pada dasarnya Ia baik dan mampu. 

2) Pendidik mengusahakan suasana dimana anak tidak merasa “dinilai” 
oleh orang lain. Memang kadang-kadang pemberian nilai tidak dapat 
dihindari dalam situasi sekolah, namun paling tidak diusahakan agar 
penilaian tidak bersifat atau mempunyai dampak mengancam. 

3) Pendidik memberikan penilaian dalam arti dapat memahami 
pemikiran, perasaan, dan perilaku anak. Pendidik dapat menempatkan 
diri dalam situasi anak dan melihat dari sudut pandang anak. Dalam 
situasi ini anak akan merasa aman dalam mengungkapkan 
kreativitasnya. 
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Bahkan Bobby DePorter et al (2001: 69) memberikan beberapa ide yang 

dapat digunakan seorang pendidik dalam menciptakan lingkungan belajar dan 

meningkatkan daya ingat siswa, yaitu: 

1) Mendesain lingkungan belajar sedemikian rupa sehingga akan 
memberikan kesan mendalam bagi siswa. Diantaranya dengan 
memasang poster ikon atau simbol untuk setiap konsep utama yang 
akan diajarkan, poster berisi informasi untuk meningkatkan motivasi 
siswa, menggunakan berbagai macam warna untuk memperkuat 
pembelajaran. 

2) Menggunakan alat bantu yang dapat mewakili suatu gagasan 
3) Pengaturan bangku yang nyaman sesuai dengan kegiatan belajar yang 

dilakukan 
4) Menggunakan tumbuhan atau tanaman yang menyejukkan, aroma 

wewangian, atau hal-hal lain yang dapat membangkitkan semangat 
siswa. 

5) Menggunakan musik untuk mengatur suasana hati, mengubah 
keadaan mental siswa, dan mendukung lingkungan belajar. 
 

f. Kreativitas Belajar Matematika Siswa 

Beberapa uraian di atas telah menjelaskan bahwa kreativitas adalah 

kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru, atau melihat hubungan-

hubungan baru antar unsur, data, atau hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Dari 

uraian juga dijelaskan bahwa belajar matematika adalah suatu aktivitas mental 

(psikis) yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungan dan menghasilkan 

perubahan-perubahan, pemahaman serta kecakapan baru lainnya tentang 

matematika. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kreativitas belajar matematika 

siswa merupakan suatu proses memikirkan berbagai gagasan dalam menghadapi 

suatu masalah, sebagai proses “bermain” dengan gagasan-gagasan atau unsur-

unsur dalam fikiran yang merupakan keasyikan dan penuh tantangan dalam diri 

siswa terhadap matematika. 
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Dari pengertian kreativitas belajar matematika tersebut, dengan adanya 

kreativitas belajar matematika siswa yang tinggi diharapkan akan dapat 

meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. Hal ini akan ditunjang dengan 

penggunaan pendekatan srtuktural metode “Think-Pair-Share” (TPS) yang 

diharapkan juga dapat mendorong timbulnya kreativitas belajar dari siswa. 

 

4. Tinjauan Materi 

Pada pokok bahasan faktorisasi suku aljabar yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Pengertian Suku pada Bentuk Aljabar 

Bentuk aljabar : 3a, –5ax, a + 4b, 3x – 2y +6 dan 2a + 3ab – 6c – 1  

Suku tunggal : 3a, –5ax 

Suku dua  : a + 4b 

Suku tiga  : 3x – 2y + 6 

Suku empat : 2a + 3ab – 6c – 1 

Suku 2a terdiri dari: 

Ø 2 disebut koefisien (nilai) 

Ø a disebut variabel (peubah) 

Suku-suku sejenis adalah bentuk aljabar yang memiliki variabel dan pangkat 

yang sama. 

Contoh: 

1) 5x dan –2x (suku sejenis) 

2) 2x 2  dan 7x (suku tidak sejenis) 

 

}
 

Suku banyak 
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b. Operasi Hitung pada Bentuk Aljabar 

1) Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar 

Hasil penjumlahan maupun pengurangan pada bentuk aljabar dapat 

disederhanakan dengan cara mengelompokkan dan menyederhanakan 

suku-suku yang sejenis. 

2) Perkalian dan pembagian bentuk aljabar 

a) Perkalian bentuk aljabar 

a(b + c)  = ab + ac 

a(b – c)  = ab – ac  

(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd 

(x + a)(x + b) = x.x + x.b + x.a + a.b 

   = x 2  + (a + b)x + ab 

b) Pembagian bentuk aljabar 

Jika dua bentuk aljabar memiliki faktor-faktor yang sama, maka hasil 

pembagian kedua bentuk aljabar tersebut dapat dinyatakan dalam 

bentuk yang sederhana dengan memperhatikan faktor-faktor yang 

sama. 

3) Pemangkatan bentuk aljabar 

Bilangan berpangkat didefinisikan sebagai berikut. 

 a n  = a × a × a × a × ... sebanyak n faktor 

Untuk a bilangan riil dan n bilangan asli. 

Definisi bilangan berpangkat berlaku juga pada bentuk aljabar. 

Untuk lebih jelasnya, pelajari uraian berikut. 
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a. a5 = a × a × a × a × a 

b. (2a)3 = 2a × 2a × 2a = (2 × 2 × 2) × (a × a × a) = 8a3 

c. (–3p)4 = (–3p) × (–3p) × (–3p) × (–3p) 

              = ((–3) × (–3) × (–3) × (–3)) × (p × p × p × p) = 81p4 

d. (4x2y)2 = (4x2y) × (4x2y) = (4 × 4) × (x × x) × (2 × 2) × (y × y) = 64x2y2 

c. Faktorisasi pada Bentuk Aljabar 

1) Dengan hukum distributif (faktor persekutuan) 

ab + ac = a(b + c) 

ab – ac = a(b – c) 

2) Bentuk: x 2  + 2xy + y 2  dan x 2  - 2xy + y 2  

x 2  + 2xy + y 2  = (x + y) 2  

x 2  – 2xy + y 2  = (x – y) 2  

3) Bentuk selisih dua kuadrat  

x 2  – y 2  = (x + y)(x – y) 

4) a) Bentuk ax 2  + bx + c dengan a = 1 

    x 2  + bx + c = (x + p)(x + q) 

    c = p ´  q 

    b = p + q 

b) Bentuk ax 2  + bx + c dengan a ¹  1 

    ax 2  + bx + c = ax 2  + px + qx + c 

    p ´  q = a ´  c 

    p + q  = b 

 

}
 
 

a sebagai faktor persekutuan 
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d. Operasi Pecahan pada Bentuk Aljabar 

1) Penjumlahan dan pengurangan pecahan 

Dalam menjumlahkan dan mengurangkan pecahan, penyebut-penyebut 

harus sama, kemudian pembilangnya dijumlahkan atau dikurangkan. 

2) Perkalian dan pembagian pecahan 

Sebelum mengalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan 

penyebut dari suatu perkalian, dapat dilakukan dahulu dengan 

menyederhanakan pembilang dan penyebutnya dari hasil faktor-faktornya. 

3) Menyederhanakan pecahan aljabar 

Dalam menyederhanakan pecahan, terlebih dahulu melakukan pemfaktoran 

pembilang dan penyebutnya. Setelah itu disederhanakan (dibagi setiap 

hasil faktornya). 

4) Menyederhanakan pecahan bersusun 

Pecahan bersusun adalah suatu pecahan yang pembilang dan penyebut 

pecahan tersebut berupa pecahan. Menyederhanakan pecahan bersusun 

terlebih dahulu mencari kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari seluruh 

penyebut pecahan tersebut. 

 

B. Penelitian Yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain, 

sebagai berikut : 

1. Wendy Diane Carss (2007). Dalam penelitian yang berjudul “The Effects of 

Using Think-Pair-Share During Guided Reading Lessons”.  
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Hasil penelitian yang terkait adalah metode pembelajaran di mana  

penggunaan metode “Think-Pair-Share” (TPS) menimbulkan pengaruh yang 

positif sehingga menghasilkan prestasi yang baik. Perbedaan dengan 

penelitian di atas adalah dalam penelitian ini ditinjau dari kreativitas belajar 

matematika siswa sedangkan penelitian di atas tidak menggunakan. 

2. Umi Andriyati (2007). Dalam penelitian yang berjudul “Eksperimentasi 

Pembelajaran Matematika Dengan Metode RME (Realistic Mathematics 

Education) ditinjau dari kreativitas Belajar Matematika Siswa”. 

Hasil penelitian yang terkait adalah ditinjau dari kreativitas belajar 

matematika siswa di mana kreativitas belajar matematika siswa kategori 

tinggi menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada 

kategori sedang dan rendah. Perbedaan dengan penelitian di atas adalah 

dalam penelitian ini menggunakan metode pembelajaran pendekatan 

struktural dengan metode “Think-Pair-Share” (TPS). 

 

C. Kerangka Berfikir 

Belajar merupakan suatu proses yang terjadi karena adanya usaha untuk 

mengadakan perubahan tingkah laku. Indikator keberhasilan siswa dalam belajar 

dapat dilihat pada prestasi belajarnya. Banyak faktor yang mempengaruhi 

rendahnya prestasi belajar siswa. Faktor-faktor tersebut antara lain dari dalam diri 

siswa (aktivitas, kemandirian, motivasi, minat) dan dari luar siswa (metode 

mengajar, keluarga, guru, keadaan tempat belajar, lingkungan belajar).  
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Metode mengajar merupakan faktor yang sangat penting untuk 

mendapatkan prestasi belajar siswa yang optimal. Metode mengajar sangat 

bervariasi. Guru dapat memilih dan menggunakan metode mengajar yang sesuai 

dengan materi pelajaran agar tujuan pengajaran dapat tercapai. Misalnya untuk 

pokok bahasan faktorisasi suku aljabar. Untuk mengajarkan pokok bahasan 

faktorisasi suku aljabar kepada siswa diperlukan suatu metode yang dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dan dapat mengarahkan siswa untuk bekerja sama. 

Sehingga apabila ada kesulitan dalam memecahkan soal, siswa dapat 

mendiskusikannya. Pembelajaran kooperatif melalui pendekatan struktural metode 

“Think-Pair-Share” (TPS) dapat meningkatkan penguasaan akademis siswa, 

selain siswa dapat menggali kemampuannya sendiri, siswa juga diarahkan untuk 

bekerja sama meskipun dalam kelompok yang kecil. Sehingga pendekatan 

struktural metode “Think-Pair-Share” (TPS)  dimungkinkan dapat menghasilkan 

prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada penggunaan metode 

konvensional pada pokok bahasan faktorisasi suku aljabar.. 

Dalam proses belajar mengajar, kreativitas belajar siswa memegang peranan 

yang cukup penting dalam memahami materi yang disampaikan guru. Cepat 

lambatnya siswa menyelesaikan soal dipengaruhi oleh kreativitas belajar siswa 

tersebut. Siswa yang mempunyai kreativitas belajar tinggi akan lebih mudah 

menyelesaikan soal dan memahami materi karena mereka terbiasa untuk 

mengerjakan latihan soal, mencari buku referensi lain yang berkaitan dengan 

pokok bahasan faktorisasi suku aljabar, sehingga tujuan belajar dapat tercapai 

dengan baik. Dengan tercapainya tujuan belajar akan menghasilkan prestasi 
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belajar matematika yang baik pula. Jadi dalam mempelajari pokok bahasan 

faktorisasi suku aljabar, siswa yang mempunyai kreativitas belajar matematika 

tinggi kemungkinan besar prestasi belajar matematikanya akan lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang kreativitas belajar matematikanya sedang atau 

rendah.  

Pada penelitian ini materi yang disajikan adalah pokok bahasan 

faktorisasi suku aljabar. Materi  ini berhubungan dengan menyelesaikan soal yang 

berkaitan dengan pengertian suku pada bentuk aljabar, operasi hitung pada bentuk 

aljabar, faktorisasi bentuk aljabar, dan operasi pecahan bentuk aljabar. Dalam 

penyelesaian masalahnya, diperlukan adanya pemahaman tentang konsep suku, 

operasi hitung dan faktorisasi serta operasi pecahan pada bentuk aljabar. Jika 

siswa mampu memahami konsep, mengidentifikasi dan menemukan sendiri 

langkah penyelesaian tersebut, maka diharapkan mereka dapat menyelesaikan 

masalahnya dengan baik, sehingga diharapkan pemahaman dan panguasaan materi 

yang diperoleh siswa dapat bertahan lama. 

Jika dibandingkan dengan metode ekspositori, penggunaan pendekatan 

struktural metode “Think-Pair-Share”  (TPS), siswa diarahkan untuk bekerja 

sama dan saling membantu dalam memecahkan masalah, sehingga dengan 

berdiskusi siswa lebih mudah untuk menguasai materi. Penggunaan metode 

pembelajaran pendekatan struktural metode “Think-Pair-Share” (TPS) akan 

menghasilkan prestasi belajar matematika siswa yang lebih baik daripada metode 

ekspositori, tetapi hal ini terbatas pada siswa dengan kreativitas belajar 

matematika tinggi atau sedang. Untuk siswa dengan kreativitas belajar 
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matematika rendah akan menghasilkan prestasi belajar matematika yang sama 

baik menggunakan penggunaan pendekatan struktural metode “Think-Pair-

Share”  (TPS) maupun metode ekspositori karena mereka kurang tertarik untuk 

mengembangkan materi dan mencari buku referensi lain serta mengerjakan latihan 

soal yang beraneka ragam.  

Dalam metode pembelajaran pendekatan struktural metode “Think-Pair-

Share”  (TPS) materi yang diberikan guru terbatas pada pokok-pokok materi dan 

pengembangannya diserahkan pada siswa bersama kelompoknya. Dengan 

demikian dimungkinkan siswa yang mempunyai kreativitas belajar tinggi prestasi 

belajar matematika lebih baik daripada siswa yang mempunyai kreativitas belajar 

sedang dan rendah serta siswa yang mempunyai kreativitas belajar sedang prestasi 

belajar matematika lebih baik daripada siswa yang mempunyai kreativitas belajar 

rendah. 

Kreativitas belajar matematika siswa dan pengalaman belajar siswa selama 

proses belajar berlangsung merupakan modal bagi siswa dalam membangun 

konsep matematika yang dimiliki dan prestasi belajar matematikanya. Ini 

memungkinkan pada metode pembelajaran konvensional, siswa yang mempunyai 

kreativitas belajar tinggi prestasi belajar matematika lebih baik daripada siswa 

yang mempunyai kreativitas belajar sedang dan rendah serta siswa yang 

mempunyai kreativitas belajar sedang prestasi belajar matematika lebih baik 

daripada siswa yang mempunyai kreativitas belajar rendah. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat interaksi antara metode 

pembelajaran dan kreativitas belajar metematika siswa terhadap prestasi belajar 

matematika siswa pada pokok bahasan faktorisasi suku aljabar. 

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan struktural metode “Think-Pair-Share” (TPS)  dan kreativitas belajar 

matematika siswa berperan dalam menentukan prestasi belajar matematika siswa 

pada pokok bahasan faktorisasi suku aljabar. 

Dari pemikiran di atas dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam 

penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

D. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran tersebut di atas 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

1. Pembelajaran matematika pendekatan struktural metode “Think-Pair-

Share” (TPS)  menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik 

daripada penggunaan metode ekspositori. 

Kreativitas Belajar 
Matematika Siswa 

Prestasi Belajar 
Matematika Siswa 

Metode  
Pembelajaran 

 

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian 
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2. Prestasi belajar matematika siswa yang mempunyai kreativitas belajar 

matematika lebih tinggi lebih baik dari siswa yang mempunyai kreativitas 

belajar matematika lebih rendah. 

3. Metode pembelajaran pendekatan struktural metode “Think-Pair-Share” 

(TPS) menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik daripada 

penggunaan metode ekspositori pada siswa yang mempunyai kreativitas 

belajar matematika tinggi dan sedang, sedangkan pada siswa yang 

mempunyai kreativitas belajar matematika rendah mempunyai prestasi yang 

sama baik antara metode pembelajaran pendekatan struktural metode 

“Think-Pair-Share” (TPS) maupun metode ekspositori. 

4. Pada pendekatan struktural metode “Think-Pair-Share” (TPS), siswa yang 

mempunyai kreativitas belajar matematika tinggi menghasilkan prestasi 

belajar matematika lebih baik daripada siswa yang mempunyai kreativitas 

belajar matematika sedang dan rendah serta siswa yang mempunyai 

kreativitas belajar matematika sedang menghasilkan prestasi belajar 

matematika lebih baik daripada siswa yang mempunyai kreativitas belajar 

matematika rendah. 

5. Pada metode ekspositori, siswa yang mempunyai kreativitas belajar 

matematika tinggi menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik 

daripada siswa yang mempunyai kreativitas belajar matematika sedang dan 

rendah serta siswa yang mempunyai kreativitas belajar matematika sedang 

menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik daripada siswa yang 

mempunyai kreativitas belajar matematika rendah. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat, Subyek dan Waktu Penelitian 

1. Tempat dan Subyek Penelitian 

Tempat Penelitian ini adalah SMP Negeri 3 Surakarta, SMP Negeri 22 

Surakarta dan SMP Negeri 11 Surakarta dengan subyek penelitian adalah siswa 

kelas VIII semester I tahun pelajaran 2009/2010. Untuk uji coba tes dan angket 

dilaksanakan di SMP Negeri 6 Surakarta. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dimulai pada bulan Maret 2009 sampai bulan 

Nopember 2009, dengan perincian sebagai berikut: 

No Kegiatan Mar Apr Mei Jun Jul Agt Spt Okt Nop 

1 Pengajuan Judul          

2 Penyusunan 

Proposal 
         

3 Penyusunan 

Rencana Pengajaran 
         

4 Penyusunan 

Instrumen 
         

5 Uji Coba Instrumen          

6 Olah Data Hasil Uji 

Coba Instrumen 
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7 Studi Pustaka          

8 Pengumpulan Data          

9 Olah Data Hasil 

Penelitian 
         

10 Penyusunan 

Laporan Penelitian 
         

11 Pelaporan Hasil 

Penelitian 
         

 

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen semu (quasi-experimental research). Hal ini dikarenakan peneliti 

tidak memungkinkan untuk mengendalikan dan memanipulasi semua variabel 

yang relevan. Seperti yang dikemukakan Budiyono (2003: 82-83) bahwa, “Tujuan 

penelitian eksperimental semu adalah untuk memperoleh informasi yang 

merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen 

yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan 

atau memanipulasikan semua variabel yang relevan”.  

Pada penelitian ini yang dilakukan adalah membandingkan prestasi 

belajar matematika dari kelompok eksperimen yang menggunakan pendekatan 

struktural metode “Think-Pair-Share” (TPS) dengan kelompok kontrol yang 

menggunakan metode ekspositori pada pokok bahasan faktorisasi suku aljabar. 
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Variabel bebas lain yang mungkin ikut mempengaruhi variabel terikat yaitu 

kreativitas belajar matematika siswa. 

 

C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 108) bahwa “Populasi adalah 

keseluruhan subyek penelitian”. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP 

Negeri di Surakarta kelas VIII semester I tahun pelajaran 2009/2010 yang terdiri 

dari 27 sekolah, dengan proporsi banyak siswa dalam setiap sekolah yang 

seimbang. 

2. Sampel 

Menurut Budiyono (2003: 34) bahwa karena beberapa alasan, seperti 

tidak mungkin, tidak perlu, atau tidak mungkin dan tidak perlu semua subyek atau 

hal lain yang ingin dijelaskan atau diramalkan atau dikendalikan perlu diteliti 

(diamati), maka kita hanya perlu mengamati sampel saja. Suharsimi Arikunto 

(2002: 115) mengemukakan bahwa, “Sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti”. Hasil penelitian terhadap sampel ini akan digunakan untuk 

melakukan generalisasi terhadap seluruh populasi yang ada. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara stratified cluster random 

sampling. Populasi dari stratified cluster random sampling ini adalah seluruh 

siswa SMP Negeri di Surakarta kelas VIII semester I tahun pelajaran 2009/2010. 

Tahapan yang dilakukan dalam pengambilan sampel yaitu dari seluruh sekolah 
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SMP Negeri yang ada di Surakarta terlebih dahulu dikelompokkan menjadi 

tingkatan, yaitu tinggi, sedang dan rendah. Pengelompokkan tersebut berdasarkan 

nilai rata-rata hasil ujian akhir nasional. Dari dua kelompok tersebut, masing-

masing kelompok dipilih satu sekolah yang akan dijadikan sebagai subyek 

penelitian. Dari tiga sekolah yang telah diperoleh, masing-masing sekolah dipilih 

dua kelas di mana satu kelas sebagai kelompok eksperimen dan satu kelas sebagai 

kelompok kontrol. Tiga sekolah tersebut adalah SMP N 3 Surakarta untuk 

kategori tinggi (kelas VIII G untuk kelas eksperimen dan kelas VIII H untuk kelas 

kontrol), SMP N 22 Surakarta untuk kategori sedang (kelas VIII A untuk kelas 

eksperimen dan kelas VIII B untuk kelas kontrol), dan SMP N 11 Surakarta untuk 

kategori rendah (kelas VIII C untuk kelas eksperimen dan kelas VIII D untuk 

kelas kontrol). 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas dan satu variabel terikat, 

yaitu: 

a. Variabel Bebas 

1) Metode Pembelajaran 

a) Definisi Operasional : Metode pembelajaran adalah suatu cara atau 

teknik untuk menyampaikan materi pelajaran guna mencapai suatu 

tujuan pengajaran, dimana dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan 
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struktural metode “Think-Pair-Share” (TPS) untuk kelas eksperimen 

dan metode ekspositori untuk kelas kontrol. 

b) Skala Pengukuran : skala nominal. 

c) Indikator : Perlakuan terhadap kelas eksperimen menggunakan 

pendekatan struktural metode “Think-Pair-Share” (TPS)  dan kelas 

kontrol dengan metode ekspositori. 

d) Simbol : a i , dengan i = 1, 2 

2) Kreativitas belajar Siswa 

a) Definisi Operesional : Kreativitas belajar siswa adalah suatu proses 

memikirkan berbagai gagasan dalam menghadapi suatu masalah, 

sebagai proses “bermain” dengan gagasan-gagasan atau unsur-unsur 

dalam fikiran yang merupakan keasyikan dan penuh tantangan dalam 

diri siswa. 

b) Skala Pengukuran : Skala interval yang ditransformasikan ke dalam 

skala ordinal dengan kategori tinggi, sedang, dan rendah. 

Untuk kategori tinggi :     X i  > X  + s
2
1

 

Untuk kategori sedang :    X  - s
2
1

 ≤ X i  ≤ X  + s
2
1

 

Untuk kategori rendah :     X i  < X  - s
2
1

 

Dengan: 
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s adalah standar deviasi 

X i  adalah skor total siswa ke-i, dimana i = 1, 2, 3,…, n 

X  adalah rerata dari seluruh skor total siswa 

c) Indikator : Skor angket kreativitas belajar matematika siswa 

d) Simbol : b j , dengan j = 1, 2, 3 

b. Variabel Terikat 

1) Prestasi Belajar Matematika 

a) Definisi Operasional : Prestasi belajar matematika adalah hasil belajar 

siswa yang ditunjukkan oleh nilai tes, yang dicapai setelah melalui 

proses belajar mengajar matematika khususnya pada pokok bahasan 

faktorisasi suku aljabar. 

b) Skala Pengukuran : Skala interval. 

c) Indikator : Nilai tes prestasi belajar matematika siswa pada pokok 

bahasan faktorisasi suku aljabar. 

d) Simbol: ab ij , dengan i = 1, 2 dan j = 1, 2, 3 

 

2. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan faktorial 2 x 3 dengan maksud 

untuk mengetahui pengaruh  dua variabel bebas terhadap variabel terikat. Tabel 

rancangan penelitiannya adalah sebagai berikut : 
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Tabel  3.1. Tabel Rancangan Penelitian 

Kreativitas Belajar Matematika Siswa (b j ) 
Metode Pembelajaran (a i ) 

Tinggi (b 1 ) Sedang (b 2 ) Rendah (b 3 ) 

Pendekatan struktural 

metode“Think-Pair-Share” 

(TPS) (a1 ) 

ab11  ab12  ab13  

Metode Ekspositori (a 2 ) ab 21  ab 22  ab 23  

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Metode Dokumentasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 206), “Metode Dokumentasi 

digunakan untuk memperoleh data tentang hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda 

dan sebagainya”. Metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui nilai matematika siswa kelas VII semester II yang digunakan 

untuk mengetahui keseimbangan keadaan prestasi belajar dari kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Selain itu, metode dokumentasi digunakan juga 

untuk mengetahui daftar nama dan nomor absen siswa. 

b. Metode Angket 

Menurut Budiyono (2003: 47), “Metode angket adalah cara 

pengumpulan data melalui pengajuan pertanyaan tertulis kepada subyek 
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penelitian, responden atau sumber data dan jawabannya diberikan pula secara 

tertulis”. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket berbentuk 

pilihan ganda dengan 4 alternatif jawaban. Metode angket ini digunakan untuk 

mengetahui kreativitas belajar siswa. Prosedur pemberian skor berdasarkan 

tingkat kreativitas belajar matematika siswa, yaitu: 

a. Untuk instrumen positif 

i. Jawaban (a) dengan skor 4 menunjukkan kreativitas belajar 

matematika paling tinggi. 

ii. Jawaban (b) dengan skor 3 menunjukkan kreativitas belajar 

matematika tinggi. 

iii. Jawaban (c) dengan skor 2 menunjukkan kreativitas belajar 

matematika rendah. 

iv. Jawaban (d) dengan skor 1 menunjukkan kreativitas belajar 

matematika paling rendah. 

b. Untuk instrumen negatif 

i. Jawaban (a) dengan skor 1 menunjukkan kreativitas belajar 

matematika paling rendah. 

ii. Jawaban (b) dengan skor 2 menunjukkan kreativitas belajar 

matematika rendah. 

iii. Jawaban (c) dengan skor 3 menunjukkan kreativitas belajar 

matematika tinggi. 

iv. Jawaban (d) dengan skor 4 menunjukkan kreativitas belajar 

matematika paling tinggi. 
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c. Metode Tes 

Suharsimi Arikunto (2002: 198) menyatakan bahwa “Tes adalah 

serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk 

mengukur ketrampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok”. 

Dalam penelitian ini, metode tes digunakan untuk mengukur 

kemampuan siswa berupa prestasi belajar matematika. Tes ini memuat soal-

soal obyektif yang berisi tentang materi pokok bahasan faktorisasi suku 

aljabar. 

 

4. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes dalam bentuk 

tes obyektif dengan empat alternatif jawaban untuk memperoleh data tentang 

prestasi belajar matematika dan angket kreativitas belajar siswa untuk 

memperoleh data tentang kreativitas belajar matematika siswa. 

a. Tahap Penyusunan Instrumen 

1) Menyusun kisi-kisi instrumen yaitu kisi-kisi pada materi pokok bahasan 

faktorisasi suku aljabar untuk instrumen tes dan kisi-kisi kreativitas 

belajar matematika untuk instrumen angket kreativitas belajar 

matematika siswa. 

2) Menyusun butir-butir soal instrumen tes yang berupa tes obyektif dengan 

empat alternatif jawaban dan butir-butir soal kreativitas belajar 

matematika siswa dengan empat alternatif jawaban. 
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b. Tahap Uji Coba Instrumen 

Sebelum dikenakan pada sampel penelitian, instrumen yang telah 

disusun diujicobakan terlebih dahulu. Uji coba ini dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah instrumen tes yang telah disusun memenuhi syarat-syarat 

instrumen yang baik. Syarat-syarat tersebut antara lain sebagai berikut: 

1) Instrumen Tes 

a) Analisis Instrumen 

(1) Uji Validitas Isi 

Menurut Budiyono (2003: 58), suatu instrumen valid menurut 

validitas isi apabila isi instrumen tersebut telah merupakan sampel 

yang representatif dari keseluruhan isi hal yang akan diukur. Pada 

kasus ini, validitas tidak dapat ditentukan dengan 

mengkorelasikannya dengan suatu kriteria, sebab tes itu sendiri 

adalah kriteria dari suatu tenaga kerja. 

Untuk instrumen ini, supaya tes mempunyai validitas isi, harus 

diperhatikan hal-hal berikut: 

(a) Tes harus dapat mengukur sampai seberapa jauh tujuan 

pembelajaran tercapai ditinjau dari materi yang telah diajarkan. 

(b) Penekanan materi yang akan diujikan harus seimbang dengan 

penekanan materi yang telah diajarkan. 

(c) Materi pelajaran untuk menjawab soal-soal ujian sudah pernah 

dipelajari dan dapat dipahami oleh testi. 

 (Budiyono, 2003: 69)  
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Untuk menilai apakah suatu instrumen mempunyai validitas isi 

yang tinggi atau tidak, biasanya dilakukan melalui experts judgement 

(penelitian yang dilakukan oleh para pakar) dan semua kriteria 

penelaahan angket harus disetujui semua oleh validator. 

(2) Uji Reliabilitas 

Menurut Budiyono (2003: 65), menyatakan bahwa “Suatu 

instrumen dikatakan reliabel apabila hasil pengukuran dengan 

instrumen tersebut adalah sama jika pengukuran tersebut dilakukan 

pada orang yang sama pada waktu yang berlainan atau pada orang 

yang berlainan (tetapi mempunyai kondisi yang sama) pada waktu 

yang sama atau pada waktu yang berlainan”. 

Dalam penelitian ini tes prestasi belajar yang penulis gunakan 

adalah tes obyektif, dengan setiap jawaban benar diberi skor 1, dan 

setiap jawaban salah atau tidak menjawab diberi skor 0. sehingga 

untuk menghitung tingkat reliabilitas tes ini digunakan rumus Kuder- 

Richardson dengan KR-20, yaitu: 

  
÷
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dengan : 

11r  = indeks reliabilitas instrumen 

n = banyaknya butir instrumen 
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ip  = proporsi banyaknya subyek yang menjawab benar pada butir  

ke-i 

iq  = 1- ip  

2
ts  = variansi total 

 (Budiyono, 2003: 69) 

Suatu instrumen dianggap baik atau dapat digunakan dalam 

kaitannya dengan uji reliabilitas jika indeks reliabilitasnya lebih dari 

0,7 atau 11r  > 0,7. 

b) Analisis Butir Soal 

(1) Daya Pembeda 

Suatu butir soal dikatakan mempunyai daya pembeda jika 

kelompok siswa yang pandai menjawab benar lebih banyak dari 

kelompok siswa yang kurang pandai. 

Untuk mengetahui  daya beda suatu butir soal digunakan 

rumus korelasi momen produk Karl Pearson 

 
( )( )

( ) ( ) ÷
ø
öç

è
æ -÷
ø
öç

è
æ -

-
=

ååå å
å åå

2222 YYnXXn

YXXYn
rxy  

Keterangan : 

xyr  = indeks daya pembeda untuk butir ke-i 

n    = cacah subjek yang dikenai tes (instrumen) 

X   = skor untuk butir ke-i 

Y    = skor total ( dari subyek uji coba) 

                    (Budiyono, 2003: 65) 
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Jika indeks daya pembeda untuk butir ke-i kurang dari 0,3 

maka butir tersebut harus dibuang. 

(2) Tingkat Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang mempunyai tingkat kesukaran 

yang memadai artinya tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. 

Untuk menentukan tingkat kesukaran tiap-tiap butir tes digunakan 

rumus: 

sJ
B

P =  

Keterangan : 

P = Indeks kesukaran  

B = Banyak peserta tes yang menjawab soal benar 

Js = Jumlah seluruh peserta tes 

                                                      (Suharsimi Arikunto, 1998:212) 

Dalam penelitian ini soal dianggap baik jika 0.30 £  P < 0.70. 

2) Instrumen Angket Kreativitas Belajar Matematika 

Angket kreativitas belajar matematika digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana kreativitas siswa dalam belajar matematika. 

Angket kreativitas belajar matematika tersebut dikatakan baik jika 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a) Analisis Instrumen 

(1) Uji Validitas Isi 

Supaya angket kreativitas belajar matematika mempunyai 

validitas isi, maka harus diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut: 
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(a) Butir-butir angket sudah sesuai dengan kisi-kisi angket 

(b) Kesesuaian kalimat dengan Ejaan Yang Disempurnakan 

(c) Kalimat pada butir-butir angket mudah dipahami siswa sebagai 

responden 

(d) Ketetapan dan kejelasan perumusan petunjuk pengisian angket 

Untuk menilai apakah instrumen angket kreativitas belajar 

matematika tersebut mempunyai validitas isi, penilaian ini dilakukan 

oleh para pakar atau validator (experts judgement) dan semua kriteria 

disetujui (ada salah satu yang tidak disetujui maka instrumen 

tersebut belum valid, artinya butir yang tidak disetujui tersebut harus 

direvisi atau dibuang). 

(2) Uji Reliabilitas 

Dalam penelitian ini, untuk uji reliabilitas digunakan rumus 

Alpha, sebab skor butir angket bukan 0 dan 1. hal ini sesuai dengan 

pendapat Suharsimi Arikunto (2002: 192) yang menyatakan bahwa, 

“Rumus Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang 

skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal bentuk uraian”. 

Adapun rumus Alpha yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
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÷
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dengan : 

11r  =  Indeks reliabilitas instrumen 

n =  Banyaknya butir instrumen 
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si
2 =  Variansi butir ke-i, i = 1, 2, …, n 

st
2 =  Variansi skor total yang diperoleh subyek uji coba 

(Budiyono,2003: 70) 

Interpretasi indeks reliabilitas instrumen angket sama dengan 

interpretasi indeks reliabilitas instrumen tes, instrumen angket 

dikatakan reliabel jika indeks reliabilitasnya lebih dari 0,7 atau      

11r  > 0,7. 

(Budiyono,2003: 72) 

b) Analisis Butir Instrumen 

(1) Konsistensi Internal 

Untuk mengetahui  korelasi butir soal angket digunakan rumus 

korelasi momen produk Karl Pearson 

( )( )
( )( ) ( )( )å åå å

å åå
--

-
=

2222 YYnXXn

YXXYn
rxy  

Keterangan : 

xyr  = indeks konsistensi internal untuk butir ke-i 

n    = cacah subjek yang dikenai tes (instrumen) 

X   = skor untuk butir ke-i 

Y    = skor total ( dari subyek uji coba)                                     

(Budiyono, 2003: 65) 

Jika indeks konsistensi internal untuk butir ke-i kurang dari 0,3 

maka butir tersebut harus dibuang. 
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c. Tahap penetapan Instrumen 

Butir-butir instrumen yang memenuhi syarat-syarat instrumen yang baik 

ditetapkan sebagai instrumen penelitian. 

 

E. Teknik Analisis Data 

 Dalam penelitian ini analisa data yang digunakan adalah analisis variansi 

dua jalan 2 x 3. Dua faktor yang digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan 

efek baris, efek kolom, serta kombinasi efek baris dan efek kolom terhadap 

prestasi belajar adalah faktor A (metode mengajar) dan faktor B (kreativitas 

belajar siswa). Teknik analisa data ini digunakan untuk menguji ketujuh hipotesis 

yang telah dikemukakan di depan. 

 Selain analisis variansi, digunakan pula analisis data yang lain, yaitu uji-

t, metode Lilliefors, dan metode Bartlett. Uji-t digunakan untuk menguji 

keseimbangan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Metode 

Lilliefors digunakan untuk uji normalitas antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Metode Bartlett digunakan untuk uji homogenitas antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

 

1. Uji Keseimbangan 

Sebelum peneliti melakukan eksperimennya, terlebih dahulu harus 

menguji kesamaan rata-rata dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Uji 

ini bertujuan untuk mengetahui apakah kedua kelompok tersebut dalam keadaan 
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seimbang. Langkah-langkah untuk menguji keseimbangan dengan menggunakan 

uji-t sebagai berikut : 

a. Hipotesis : 

H0 : µ1 = µ2  (kedua kelompok mempunyai kemampuan awal yang sama) 

H1 : µ1 ≠ µ2   (kedua kelompok tidak mempunyai kemampuan awal yang sama) 

b. Tingkat signifikansi : α = 0,05 

c. Statistik uji : 

( )
2)-n+ t(n~

11
21

21

21

nn
s

XX
t

p +

-
=  

Keterangan : 

t = Harga statistik yang di uji; t ~ 2)-n+t(n 21  

2
ps  = variansi : 

2
)1()1(

21

2
22

2
112

-+
-+-

=
nn

snsn
sp  

1X  = Rata-rata  kelompok eksperimen  

2X = Rata-rata  kelompok kontrol 

2
1s  = Variansi kelompok eksperimen 

2
2s  = Variansi kelompok kontrol 

n1 = Banyaknya siswa kelompok eksperimen 

n2 = Banyaknya siswa kelompok kontrol. 

d. Daerah kritik : 

DK = { t | t < - 
v

t
;

2

a atau t > 
v

t
;

2

a  }, dengan v = 2-n+n 21  
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e. Keputusan uji : 

H0 ditolak jika harga statistik uji t berada di daerah kritik. 

f. Kesimpulan : 

1) Kedua kelompok mempunyai kemampuan awal yang sama jika H0 diterima. 

2) Kedua kelompok tidak mempunyai kemampuan awal yang sama jika H0 

ditolak. 

 (Budiyono, 2004: 151) 

 

2. Uji Prasyarat 

Uji prasyarat yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji normalitas dan 

uji homogenitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian 

ini, uji normalitas yang digunakan adalah metode Lilliefors dengan prosedur 

sebagai berikut: 

1) Hipotesis : 

H0 : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

2) Tingkat Signifikansi: α = 0,05 

3) Statistik uji : 

L = Maks |F(zi) – S(zi)| 

dengan : 
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L = Koefisien Lilliefors dari pengamatan 

zi = Skor standar, 
s

XX
z i

i

-
= , (s = standar deviasi) 

F(z i )  = P(Z≤z i ), Z ~ N (0,1) 

S(z i )   = proporsi cacah z ≤ z i  terhadap seluruh z i  

4) Daerah Kritik: 

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

Untuk beberapa a  dan n, nilai L n;a  dapat dilihat pada tabel nilai kritik 

uji Lilliefors. 

5) Keputusan Uji : H0 ditolak jika harga statistik uji berada di daerah Kritik. 

6) Kesimpulan : 

a. Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika H0 

diterima 

b. sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika H0 

ditolak.                 

(Budiyono, 2004: 170) 

b. Uji Homogenitas Variansi Populasi 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi 

penelitian mempunyai variansi yang sama atau tidak. Untuk menguji 

homogenitas populasi digunakan Uji Bartlett. Prosedur uji homogenitas 

dengan menggunakan uji Bartlett adalah sebagai berikut : 
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1) Hipotesis : 

H0 : 22
2

2
1 ... ksss ===  (variansi populasi homogen) 

k =  2 ; k : metode pembelajaran, k =  3 ; k : kreativitas belajar 

matematika siswa 

H1 : tidak semua variansi sama (variansi populasi tidak homogen) 

2) Tingkat signifikansi : α = 0,05  

3) Statistik uji : 

( )å-= 22 loglog
303,2

jj sfRKGf
c

c  

dimana : 

χ2 ~ χ2 )1( -k  

k = Banyaknya populasi 

k =  2 ; k : metode pembelajaran, k =  3 ; k : kreativitas belajar 

matematika siswa 

f = Derajat kebebasan untuk RKG = N-k 

fj = Derajat kebebasan untuk sj
2 = nj-1 

j = 1, 2, …, k 

N = Banyaknya seluruh nilai (ukuran) 

nj = Banyaknya nilai (ukuran) sampel ke-j 

( ) ÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
-

-
+= å ffk

c
j

11
13

1
1  

( ) ( ) 2

2

2 1; jj
j

j
jj

j

j Sn
n

X
XSS

f

SS
RKG -=-== ååå

å
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4) Daerah kritik : DK = {χ2|χ2 > χ2 α;k-1} 

Untuk beberapa a  dan (k-1), nilai χ2 α;k-1 dapat dilihat pada tabel nilai chi 

kuadrat dengan derajat kebebasan (k-1). 

5) Keputusan uji : H0 ditolak jika harga statistik uji berada di daerah kritik. 

6) Kesimpulan : 

a. Populasi - populasi homogen jika H0 diterima 

b. Populasi - populasi tidak homogen jika H0 ditolak. 

 (Budiyono, 2004: 176-177) 

 

3. Uji Hipotesis 

Hipotesis penelitian diuji dengan teknik analisis variansi dua jalan 2 ´  3 

dengan sel tak sama, dengan model sebagai berikut: 

( ) ijkijjiijkX eabbam ++++=  

dengan : 

Xijk = data amatan ke-k pada baris ke-i dan kolom ke-j. 

µ = rerata dari seluruh data amatan. 

αi = efek baris ke-i pada variabel terikat. 

βj = efek kolom ke-j pada variabel terikat. 

(αβ)ij   = kombinasi efek baris ke-i dan kolom ke-j pada variabel terikat. 

εijk = deviasi data amatan terhadap rataan populasi (µij) yang berdistribusi 

normal dengan rataan 0. Deviasi amatan rataan populasi juga disebut 

galat (error). 
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i = 1, 2; 

      dengan 1   = pembelajaran pendekatan struktural metode “Think-

Pair-Share” (TPS). 

 2   =  pembelajaran dengan metode konvensional 

j = 1, 2, 3; 

dengan 1 = kreativitas belajar matematika tinggi 

 2 = kreativitas belajar matematika sedang 

 3 = kreativitas belajar matematika rendah 

k = 1, 2, …, nij ; nij = banyaknya data amatan pada sel ij. 

Prosedur dalam pengujian menggunakan analisis variansi dua jalan yaitu: 

a. Hipotesis : 

1) H0A : αi = 0 untuk setiap i = 1,2 

    (tidak ada perbedaan efek antar baris terhadap variabel terikat) 

H1A : paling sedikit ada satu αi yang  tidak nol 

   (ada perbedaan efek antar baris terhadap variabel terikat) 

2) H0B : βj = 0 untuk setiap j = 1,2,3 

    (tidak ada perbedaan efek antar kolom terhadap variabel terikat) 

H1B : paling sedikit ada satu βj yang tidak nol 

   (ada perbedaan efek antar kolom terhadap variabel terikat) 

3) H0AB : (αβij) = 0 untuk setiap i = 1,2 dan j = 1,2,3 

    (Tidak ada interaksi baris dan kolom terhadap variabel terikat) 

H1AB : paling sedikit ada satu (αβij) yang tidak nol 

   (ada interaksi baris dan kolom terhadap variabel terikat) 

    (Budiyono, 2004: 228)                                
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b. Komputasi : 

1) Notasi dan Tata Letak Data 

Tabel  3.2.  Data Amatan, Rataan, dan Jumlah Kuadrat Deviasi 

Kreativitas Belajar Matematika Siswa  

b1 b2 b3 

a1  

n11  

å 11X  

X 11  

å 2
11X  

C11  

SS11  

n12  

å 12X  

X 12  

å 2
12X  

C12  

SS12  

n13  

å 13X  

X 13  

å 2
13X  

C13  

SS13  Metode 

Pembelajaran 

a 2  

n 21  

å 21X  

X 21  

å 2
21X  

C 21  

SS 21  

n 22  

å 22X  

X 22  

å 2
22X  

C 22  

SS 22  

n 23  

å 23X  

X 23  

å 2
23X  

C 23  

SS 23  

  

  dengan C ij  = 
( )

ij

ij

n

X
2å  ; SS ij  = ijij CX -å 2  
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Tabel  3.3.   Rataan dan Jumlah Rataan 

           Faktor b               

Faktor a 
b1 b2 b3 Total 

a1  
11X  12X  13X  

A1  

a 2  
21X  22X  23X  

A 2  

Total B1  B 2  B 3  G 

  Pada analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama didefinisikan notasi-

notasi sebagai berikut: 

nij = Ukuran sel ij (sel pada baris ke-i dan kolom ke-j) 

  = Banyaknya data amatan pada sel ij (frekuensi sel ij) 

hn  = Rataan harmonik frekuensi seluruh sel = 

å
ji ijn

pq

,

1
 

N = å
ji

ijn
,

= Banyaknya seluruh data amatan 

SS ij  = 

2

2

ij

k
ijk

k
ijk n

X

X

÷
ø

ö
ç
è

æ

-
å

å  

  = Jumlah kuadrat deviasi data amatan pada sel ij 

ijX
 

= ijAB   = Rataan pada sel ij 

Ai = å
j

ijAB = Jumlah rataan pada baris ke-i 

Bj = å
i

ijAB  = Jumlah rataan pada kolom ke-j 

G = å
ji

ijAB
,

 = Jumlah rataan semua sel 
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2) Komponen Jumlah Kuadrat 

(1) = 
pq
G 2

 ;    (2) = å
ji

ijSS
,

 ;  (3) = å
i

i

q

A 2

 

(4) = å
j

j

p

B 2

 ;  (5) = 
2

,
å

ji
ijAB  

3) Jumlah Kuadrat (JK) 

  JKA  = { })1()3( -hn  

  JKB  = { })1()4( -hn  

  JKAB = { })4()3()5()1( --+hn  

  JKG = (2)     

  JKT = JKA + JKB + JKAB + JKG 

4) Derajat Kebebasan (dk) 

  dkA =  p – 1  dkB =  q – 1 

  dkAB =  (p – 1)(q – 1) dkG =  N – pq 

  dkT =  N - 1 

5) Rataan Kuadrat (RK) 

  RKA = 
dkA
JKA

   RKB = 
dkB
JKB

 

  RKAB = 
dkAB
JKAB

   RKG = 
dkG
JKG
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c. Statistik Uji : 

Statistik uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama adalah: 

1) Untuk H0A adalah Fa = 
RKG
RKA

 yang merupakan nilai dari variabel random 

yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan p – 1 dan N – pq. 

2) Untuk H0B adalah Fb = 
RKG
RKB

 yang merupakan nilai dari variabel random 

yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan q – 1 dan N – pq. 

3) Untuk H0AB adalah Fab = 
RKB

RKAB
 yang merupakan nilai dari variabel random 

yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan (p - 1)(q – 1) dan N – pq. 

d. Daerah Kritik : 

Untuk masing-masing nilai F di atas, daerah kritiknya adalah sebagai berikut: 

1) Daerah kritik untuk Fa adalah DK = { Fa Fa > Fα;p-1,N-pq}  

2) Daerah kritik untuk Fb adalah DK = { Fb Fb > Fα;q-1,N-pq} 

3) Daerah kritik untuk Fab adalah DK = { Fab  Fab > Fα;(p-1)(q-1),N-pq} 

e. Keputusan Uji : 

1) H0A ditolak apabila Fa   DK 

2) H0B ditolak apabila Fb  DK 

3) H0AB ditolak apabila Fab  DK 
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f. Rangkuman Analisis : 

Tabel  3.4    Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama 

Sumber 

Variansi 

JK dK RK F obs  Fα 

Baris (A) 

Kolom (B) 

Interaksi (AB) 

Galat 

JKA 

JKB 

JKAB 

JKG 

p – 1 

q – 1 

(p – 1)(q - 1) 

N - pq 

RKA 

RKB 

RKAB 

RKG 

Fa 

Fb 

Fab 

- 

Fα;p-1,N-pq
 

Fα;q-1,N-pq 

Fα;(p-1)(q-1),N-pq 

- 

Total JKT N – 1 - - - 

Keterangan : F obs  adalah harga statistik uji 

     Fα adalah nilai F yang diperoleh dari tabel 

(Budiyono, 2004: 228) 

 

4. Uji Komparasi Ganda 

Apabila H 0  ditolak maka perlu dilakukan uji lanjut anava. Metode yang 

digunakan untuk uji lanjut anava adalah metode Scheffe’. Uji lanjut anava hanya 

dilakukan pada variabel bebas yang memiliki lebih dari dua kategori, sedangkan 

untuk variabel bebas yang hanya memiliki dua kategori tidak perlu dilakukan uji 

lanjut anava, kesimpulan dapat ditunjukkan melalui rataan marginal. Selain itu, 

jika interaksi pada variabel bebas tidak ada, maka tidak perlu dilakukan uji lanjut 

antar sel pada kolom atau baris yang sama, kesimpulan perbandingan rataan antar 

sel mengacu pada kesimpulan perbandingan rataan marginalnya. Langkah-

langkah uji komparasi ganda dengan metode Scheffe’ adalah sebagai berikut : 
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a. Mengidentifikasikan semua pasangan komparasi rataan yang ada.  

b. Merumuskan hipotesis yang bersesuaian dengan komparasi tersebut. 

c. Menentukan taraf signifikansi ( )a  = 0,05. 

d. Mencari nilai statistik uji F dengan rumus sebagai berikut : 

1) Komparasi rataan antar baris 

Karena dalam penelitian ini hanya terdapat 2 variabel metode 

pembelajaran maka jika HoA ditolak tidak perlu dilakukan komparasi pasca 

anava antar baris. Untuk mengetahui metode pembelajaran manakah yang 

lebih baik cukup dengan membandingkan besarnya rataan marginal dari 

masing-masing metode pembelajaran. Jika rataan marginal untuk metode 

pembelajaran pendekatan struktural metode “Think-Pair-Share” (TPS) 

lebih besar dari rataan marginal untuk metode ekspositori berarti metode 

pembelajaran pendekatan struktural metode “Think-Pair-Share” (TPS) 

dikatakan lebih baik dibandingkan metode ekspositori atau sebaliknya. 

2) Komparasi rataan antar kolom 

Uji Scheffe’ untuk komparasi rataan antar kolom adalah sebagai 

berikut. 

  F. i-.j =
( )

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
+

-

ji

ji

nn
RKG

XX

..

2
..

11
 

 dengan:  

 F.i-.j = nilai Fhit pada pembandingan kolom ke-i dan kolom ke-j 

 iX .     = rataan pada kolom ke- i 

 jX .     = rataan pada kolom ke- j 
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RKG  = rataan kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan 

analisis variansi 

 ni       = ukuran sampel kolom ke-i 

 nj       = ukuran sampel kolom ke-j 

 Daerah kritik  untuk uji adalah  

    DK = { F | F > (q – 1)Fα; q – 1, N – pq } 

3) Komparasi rataan antar sel pada kolom yang sama 

 Uji Sceffe’ untuk komparasi rataan antar sel pada kolom yang 

sama adalah sebagai berikut. 

   
( )

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
+

-
=-

kjij

kjij

kjij

nn
RKG

XX
F

11

2

 

dengan: 

kjijF -  = nilai Fobs pada pembandingan rataan pada sel ij dan rataan   

pada sel kj 

ijX   = rataan pada sel ij 

kjX    = rataan pada sel kj 

RKG   = rataan kuadrat galat yang diperoleh dari perhitungan 

analisis   variansi 

ijn  = ukuran sel ij 

kjn  = ukuran sel kj 

Daerah kritik untuk uji itu ialah:  

    DK = { F | F > (pq – 1)Fα; pq – 1, N – pq } 
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4) Komparasi rataan antar sel pada baris yang sama 

 Uji Sceffe’ untuk komparasi rataan antar sel pada baris yang sama 

adalah sebagai berikut. 

   
( )

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
+

-
=-

ikij

ikij

ikij

nn
RKG

XX
F

11

2

 

dengan: 

ikijF -  = nilai Fobs pada pembandingan rataan pada sel ij dan rataan   

pada sel ik 

ijX   = rataan pada sel ij 

ikX    = rataan pada sel ik 

RKG   = rataan kuadrat galat yang diperoleh dari perhitungan 

analisis   variansi 

ijn  = ukuran sel ij 

ikn  = ukuran sel ik 

 Daerah kritik untuk uji itu ialah:  

   DK = { F | F > (pq – 1)Fα; pq – 1, N – pq}. 

e. Menentukan keputusan uji untuk masing komparasi ganda. 

f. Menentukan kesimpulan dari keputusan uji yang sudah ada. 

                                                                                          (Budiyono, 2004:214-21) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A.   Deskripsi Data 

Data dalam penelitian ini meliputi data hasil uji coba instrumen, data 

prestasi belajar matematika, dan data kreativitas belajar matematika. Berikut ini 

diberikan uraian tentang data-data tersebut: 

 

1. Data Hasil Uji Coba Instrumen 

Instrumen yang diujicobakan dalam penelitian ini berupa angket untuk 

mengungkapkan data mengenai kreativitas belajar siswa dan tes prestasi belajar 

matematika siswa pada pokok bahasan faktorisasi suku aljabar. 

a. Hasil uji coba tes prestasi belajar 

1) Analisis Instrumen 

a) Validitas isi uji coba tes prestasi  

Tes prestasi belajar matematika pada pokok bahasan 

faktorisasi suku aljabar terdiri dari 35 butir. Melalui dua orang 

validator, yaitu guru SMP Negeri 3 Surakarta dan guru SMP Negeri 

22 Surakarta diperoleh bahwa 35 butir tes prestasi dinyatakan valid 

karena telah memenuhi kriteria yang diberikan. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2. 
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b) Reliabilitas uji coba tes prestasi  

Dengan menggunakan rumus KR-20, diperoleh r11 = 0,820766. 

Karena r11 = 0,820766 > 0,7, sehingga instrumen tes dikatakan 

reliabel. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 8. 

2) Analisis butir Soal 

a) Daya Pembeda Uji Coba Tes Prestasi 

Tes prestasi yang diujicobakan terdiri dari 35 soal tes obyektif. 

Dari hasil uji daya pembeda menggunakan rumus korelasi produk 

momen diperoleh 25 soal yang daya pembedanya berfungsi dengan 

baik, sebab rxy dari 25 soal tersebut lebih besar dari 0,3. Sedang 10 

soal daya pembedanya tidak berfungsi dengan baik yaitu nomor 4, 12, 

14, 20, 23, 25,27, 28,31 dan 32 karena rxy dari 10 soal tersebut kurang 

dari 0,3. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7. 

b) Tingkat kesukaran 

Dari 35 soal tes uji coba prestasi didapat lima soal sukar yaitu 

nomor 12, 20, 25, 27, dan 28, satu soal mudah yaitu soal nomor 4. 

Sedangkan yang lainnya termasuk soal yang sedang artinya tidak 

terlalu mudah dan juga tidak terlalu sukar. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 7 

Setelah dilakukan analisis terhadap 35 soal tes uji coba prestasi belajar 

matematika diperoleh bahwa 10 soal tidak dapat digunakan yaitu nomor 4, 

12, 14, 20, 23, 25,27, 28, 31 dan 32.  Sehingga penulis hanya menggunakan 

25 butir soal untuk penelitian. 
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b. Hasil uji coba angket kreativitas belajar siswa 

1)  Analisis Instrumen 

a) Validitas isi uji coba angket 

Angket kreativitas belajar siswa terdiri dari 40 butir. Melalui 

dua orang validator, yaitu guru SMP Negeri 3 Surakarta dan guru 

SMP Negeri 22 Surakarta diperoleh bahwa 40 butir angket dinyatakan 

valid karena telah memenuhi kriteria yang diberikan. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 12. 

b) Reliabilitas uji coba angket 

Dengan menggunakan rumus Alpha, diperoleh r11 = 0,830468. 

Karena r11 = 0,830468 > 0,70, sehingga angket dikatakan reliabel. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 17. 

2) Analisis Butir Soal  

a) Konsistensi internal angket 

Angket yang diuji cobakan terdiri dari 40 butir. Dari hasil uji 

konsistensi internal dengan menggunakan rumus korelasi produk 

momen diperoleh 30 butir yang konsisten sebab rxy dari 30 butir 

tersebut lebih besar dari 0,3. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 16. 

Setelah dilakukan analisis terhadap 40 butir soal uji coba angket 

kreativitas siswa diperoleh bahwa 30 butir soal tersebut dapat digunakan 

untuk penelitian.  
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2. Data Skor Prestasi Belajar Matematika Siswa  

Dari data prestasi belajar matematika siswa, kemudian ditentukan ukuran 

tendensi sentralnya yang meliputi rataan ( X ), median (Me), modus (Mo), dan 

ukuran dispersi meliputi jangkauan (J), dan simpangan baku (s) yang dapat 

dirangkum dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4. 1 Deskripsi Data Prestasi Belajar Siswa  

Ukuran 

Tendensi sentral 
Ukuran Dispersi 

Kelas 

 Mo Me Skor min Skor maks J s 

Kontrol 53,5517 52 52 32 88 56 13,3112 

Eksperimen 71,1795 68 72 44 100 56 13,5498 

 

3. Data Skor Kreativitas Belajar Siswa  

Data tentang kreativitas belajar siswa diperoleh dari angket tentang 

kreativitas belajar siswa, selanjutnya data tersebut dikelompokkan dalam tiga 

kategori berdasarkan rata-rata gabungan ( gabX ) dan standar deviasi gabungan 

(Sgab). Dari hasil perhitungan kedua kelompok, diperoleh gabX  = 80,1459 dan  

Sgab = 10,5445. 

Penentuan kategorinya adalah sebagai berikut: tinggi 

jika gabgab sXX
2
1

+>  , sedang jika gabgabgabgab sXXsX
2
1

2
1

+££- , rendah jika 

gabgab sXX
2
1

-< , sehingga untuk skor yang kurang dari 74,8737 dikategorikan 
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sebagai kreativitas belajar rendah, skor antara 74,8737 dan 85,4181 dikategorikan 

sebagai kreativitas belajar sedang, dan skor lebih dari 85,4181 dikategorikan 

sebagai kreativitas belajar tinggi. 

Berdasarkan data yang telah terkumpul, dalam kelas eksperimen terdapat  

46 siswa yang termasuk kategori kreativitas belajar tinggi, 47 siswa yang 

termasuk kategori kreativitas belajar sedang dan 24 siswa yang termasuk kategori 

kreativitas belajar rendah. Sedangkan untuk kelas kontrol terdapat 26 siswa yang 

termasuk kategori kreativitas belajar tinggi, 42 siswa yang termasuk kategori 

kreativitas belajar sedang, dan 48 siswa yang termasuk kategori kreativitas belajar 

rendah. 

Tabel 4.2   Deskripsi Data Kreativitas Belajar Siswa  

Jumlah Siswa 
Kategori Nilai 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Tinggi 85,4181 < X 46 26 

Sedang 74,8737 ≤  X ≤ 85,4181 47 42 

Rendah X < 74,8737 24 48 

 

B. Pengujian Persyaratan Analisis 

1. Uji Prasyarat Perlakuan 

     Uji keseimbangan dilakukan untuk mengetahui apakah sampel 

mempunyai kemampuan awal sama. Sebelum diuji keseimbangan, masing-masing 

sampel terlebih dahulu diuji apakah berdistribusi normal atau tidak serta variansi 

homogen atau tidak.  
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Hasil uji normalitas kemampuan awal kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.3  Hasil Uji Normalitas Kemampuan Awal 

Uji Normalitas Lobs L0,05;n Keputusan Kesimpulan 

Kelas Eksperimen 0,0794 0,0819 H0 diterima Normal 

Kelas Kontrol 0,0808 0,0823 H0 diterima Normal 

  
Berdasarkan tabel di atas, untuk masing-masing sampel ternyata Lobs < L0,05;n, 

sehingga H0 diterima. Ini berarti masing-masing sampel berasal dari distribusi 

normal. 

Hasil uji homogenitas kemampuan awal kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.4  Hasil Uji Homogenitas Kemampuan Awal 

Sampel k 2χ obs 2χ 0.05;n Keputusan Kesimpulan 

Kelas 2 0,3495 3,841 H0 diterima Homogen 

 
Berdasarkan tabel di atas, ternyata harga 2

obsc  < 2
;05.0 nc , sehingga H0 diterima. Ini 

berarti variansi sampel homogen. 

 Untuk kelas eksperimen dengan jumlah siswa 117 siswa diperoleh rerata 

63,5897 dan variansi 197,7785 sedangkan untuk kelas kontrol dengan jumlah 

siswa 116 siswa diperoleh rerata 62,7155 dan variansi 177,1271.  

Hasil uji keseimbangan dengan menggunakan uji t diperoleh thit = 0,4873 

dengan t0,025;v = 1,96 dan –t0,025;v = -1,96. Ternyata diperoleh thit <  t0,025;v atau     
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thit > –t0,025;v  sehingga dapat disimpulkan bahwa antara kedua kelompok tidak 

memiliki perbedaan rerata yang berarti atau dapat dikatakan bahwa kedua 

kelompok dalam keadaan seimbang.  

      2.  Uji Prasyarat Analisis Variansi Dua Jalan Dengan Sel Tak Sama 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas masing-masing sampel dilakukan dengan menggunakan 

metode Liliefors. Berdasarkan uji yang telah dilakukan diperoleh harga statistik 

uji untuk taraf signifikansi 0,05 pada masing-masing sampel sebagai berikut : 

 Tabel 4.5  Hasil Uji Normalitas 

Uji Normalitas Lobs L0,05;n Keputusan Kesimpulan 

Kelompok Eksperimen 0,0799 L0,05;117 = 0,0819 H0 diterima Normal 

Kelompok Kontrol 0,0822 L0,05;116 = 0,0823 H0 diterima Normal 

Kreativitas Tinggi 0,0986 L0,05:72 = 0,1044 H0 diterima Normal 

Kreativitas Sedang 0,0922 L0,05;89 = 0,0939 H0 diterima Normal 

Kreativitas Rendah 0,0977 L0,05:72 = 0,1044 H0 diterima Normal 

 

Berdasarkan tabel di atas untuk masing-masing sampel ternyata Lobs < 

L0,05;n, sehingga H0 diterima. Ini Berarti masing-masing sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal.  

b.  Uji Homogenitas 

Uji homogenitas antara kelas eksperimen dan kelas kontrol serta antara 

tingkat kreativitas siswa dilakukan dengan menggunakan Chi Kuadrat pada taraf 

signifikansi 0,05. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



TESIS 

85 
HENRY SURYO BINTORO 

Tabel 4.6  Hasil Uji Homogenitas 

Sampel k 2χ obs 2χ 0.05;n Keputusan Kesimpulan 

Metode Pembelajaran 2 0,0363 3,841 H0 diterima Homogen 

Kreativitas Belajar Siswa 3 0,9938 5,991 H0 diterima Homogen 

 
     Berdasarkan tabel di atas, ternyata harga 2

obsc dari kelas yang diberi 

perlakuan metode mengajar dan kreativitas siswa kurang dari 2
;05.0 nc , sehingga H0 

diterima. Ini berarti variansi-variansi populasi yang dikenai perlakuan metode 

mengajar dan variansi-variansi kreativitas siswa sama. 

 

C. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Analisis Variansi Dua Jalan dengan Sel Tak Sama 

 Hasil perhitungan analisis variansi dua jalan sel tak sama disajikan pada 

tabel berikut :  

Tabel 4.7  Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan Dengan Sel Tak Sama 

  JK dK RK Fobs Ftabel Keputusan 

Metode (A) 11936,1873 1 11936,1873 85,2049 3,84 Ho Ditolak 

Kreativitas (B) 9210,1340 2 4605,0670 32,8727 3,00 Ho Ditolak 

Interaksi (AB) 368,3255 2 184,1627 1,3146 3,00 Ho Diterima 

Galat 31799,9960 227 140,0881    

Total 53314,6427 232     
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Tabel di atas menunjukkan bahwa : 

a. Pada efek utama baris (A) H0 ditolak. 

Hal ini berarti siswa yang diberi perlakuan pendekatan struktural 

metode “Think-Pair-Share” (TPS) memiliki prestasi belajar matematika yang 

berbeda dari siswa yang diberi perlakuan metode ekspositori. 

b. Pada efek utama kolom (B) H0 ditolak. 

Hal ini berarti terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara 

siswa dengan kreativitas belajar tinggi, sedang, dan  rendah. 

c. Pada efek utama interaksi (AB), H0 diterima. 

Hal ini berarti perbedaan prestasi dari masing-masing metode 

pembelajaran konsisten pada masing-masing tingkat kreativitas belajar dan 

adanya perbedaan prestasi belajar dari masing-masing tingkat kreativitas 

belajar konsisten pada masing-masing metode pembelajaran. 

 

2. Uji Lanjut Pasca Anava 

Dari hasil perhitungan anava diperoleh bahwa H A0  ditolak, tetapi karena 

metode pembelajaran hanya memiliki dua kategori maka untuk antar baris tidak 

perlu dilakukan uji komparasi ganda. Kalaupun dilakukan komparasi ganda, dapat 

dipastikan bahwa hipotesis nolnya juga akan ditolak. Komparasi ganda tersebut 

menjadi tidak berguna, karena anava telah menunjukkan bahwa H A0  ditolak. Dari 

rataan marginalnya ( .1X  = 71,1795 > 53,5517 = .2X ) dapat disimpulkan bahwa 

metode pembelajaran pendekatan struktural metode “Think-Pair-Share” (TPS) 

menghasilkan prestasi belajar lebih baik dibandingkan metode ekspositori. H B0  
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ditolak sehingga dilakukan uji komparasi ganda dengan menggunakan metode 

Scheffe’ dan dirangkum dalam tabel berikut. (Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat dalam Lampiran 28). 

Tabel 4.8    Hasil Uji Komparasi Ganda Antar Kolom 

No Hipotesis Nol F hitung  F tabel  Keputusan 

1 

2 

3 

1m  = 2m  

1m  = 3m  

2m  = 3m  

36,2122 

 
113,9291 

 
27,0970 

6,00 

6,00 

6,00 

H 0  ditolak 

H 0  ditolak 

H 0  ditolak 

 
Dari uji komparasi ganda antar kolom di atas diperoleh terdapat perbedaan 

pengaruh antara kreativitas belajar tinggi dan sedang terhadap prestasi belajar 

matematika siswa, terdapat perbedaan pengaruh antara kreativitas belajar tinggi 

dan rendah terhadap prestasi belajar matematika siswa dan terdapat perbedaan 

pengaruh antara kreativitas belajar sedang dan rendah terhadap prestasi belajar 

matematika siswa. Dari rataan marginalnya ( 1.X  = 73,2222 > 61,9326 = 2.X ) 

menunjukkan bahwa siswa yang memiliki kreativitas belajar tinggi prestasi 

belajarnya lebih baik dibandingkan siswa yang memiliki kreativitas belajar 

sedang. Untuk ( 1.X  = 73,2222 > 52,1667 = 3.X ) menunjukkan bahwa siswa yang 

memiliki kreativitas belajar tinggi prestasi belajarnya lebih baik dibandingkan 

siswa yang memiliki kreativitas belajar rendah. Untuk ( 2.X  = 61,9326 > 52,1667 

= 3.X ) menunjukkan bahwa siswa yang memiliki kreativitas belajar sedang 

prestasi belajarnya lebih baik dibandingkan siswa yang memiliki kreativitas 
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belajar rendah. Selanjutnya karena H AB0  diterima maka tidak perlu dilakukan uji 

komparasi antar sel pada kolom atau baris yang sama. 

 

D. Pembahasan Hasil Analisis Data 

1. Hipotesis Pertama 

Dari hasil anava dua jalan sel tak sama diperoleh Fa = 85,2049 > 3,84        

= F 227;1;05,0 . Nilai Fa terletak di daerah kritik maka H A0  ditolak berarti terdapat 

perbedaan pengaruh metode pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika 

pada pokok bahasan faktorisasi suku aljabar. Dari rataan marginalnya ( .1X  = 

71,1795 > 53,5517 = .2X ) menunjukkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan 

struktural metode “Think-Pair-Share” (TPS) menghasilkan prestasi belajar lebih 

baik dibandingkan metode ekspositori pada pokok bahasan faktorisasi suku 

aljabar. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis teori. 

2. Hipotesis Kedua 

Dari hasil anava dua jalan sel tak sama diperoleh Fb = 32,8727 >           

3,00 = F 227;2;05,0 . Nilai Fb terletak di daerah kritik maka H B0  ditolak berarti 

kreativitas belajar matematika siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar 

matematika siswa pada pokok bahasan faktorisasi suku aljabar. Setelah dilakukan 

uji Scheffe’ dapat disimpulkan bahwa siswa yang memiliki kreativitas belajar 

matematika tinggi prestasi belajarnya berbeda dengan siswa yang memiliki 

kreativitas belajar matematika sedang dan siswa yang memiliki kreativitas belajar 

matematika tinggi prestasi belajarnya berbeda dengan siswa yang memiliki 
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kreativitas belajar matematika rendah, serta siswa yang memiliki kreativitas 

belajar matematika sedang prestasi belajarnya berbeda dengan siswa yang 

memiliki kreativitas belajar rendah pada pokok bahasan faktorisasi suku aljabar. 

Dari rataan marginalnya ( 1.X = 73,2222 > 61,9326 = 2.X ) menunjukkan bahwa 

siswa yang memiliki kreativitas belajar tinggi prestasi belajarnya lebih baik 

dibandingkan siswa yang memiliki kreativitas belajar sedang dan dari rataan 

marginal ( 1.X = 73,2222 > 52,1667 = 3.X ) menunjukkan bahwa siswa yang 

memiliki kreativitas belajar tinggi prestasi belajarnya lebih baik dibandingkan 

siswa yang memiliki kreativitas belajar rendah serta dari rataan marginal ( 2.X = 

61,9326 > 52,166 = 3.X ) menunjukkan bahwa siswa yang memiliki kreativitas 

belajar sedang prestasi belajarnya lebih baik dibandingkan siswa yang memiliki 

kreativitas belajar rendah. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis teori. 

3. Hipotesis Ketiga 

Dari hasil anava dua jalan sel tak sama diperoleh Fab = 1,3146 <           

3,00 = F 227;2;05,0 . Nilai Fab tidak terletak di daerah kritik maka H AB0  diterima 

berarti tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan kreativitas belajar 

terhadap prestasi belajar pada pokok bahasan faktorisasi suku aljabar. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama, pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan struktural metode “Think-Pair-Share” (TPS) menghasilkan prestasi 

belajar lebih baik dibandingkan metode ekspositori. Karena tidak ada interaksi 

maka hal tersebut juga berlaku pada tiap kategori kreativitas belajar siswa, dalam 

arti metode pembelajaran pendekatan struktural metode “Think-Pair-Share” 
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(TPS) akan menghasilkan prestasi belajar lebih baik dibandingkan metode 

ekspositori untuk setiap kategori kreativitas belajar yang dimiliki siswa. Hal 

tersebut tidak sesuai dengan hipotesis teori. 

4. Hipotesis Keempat 

Dari hasil anava dua jalan sel tak sama diperoleh Fab = 1,3146 <           

3,00 = F 227;2;05,0 . Nilai Fab tidak terletak di daerah kritik maka H AB0  diterima 

berarti tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan kreativitas belajar 

terhadap prestasi belajar pada pokok bahasan faktorisasi suku aljabar. Berdasar uji 

hipotesis kedua dan uji komparasi ganda, karena tidak ada interaksi, maka 

karakteristik perbedaan kreativitas belajar akan sama pada setiap metode 

pembelajaran. Artinya pada metode pembelajaran pendekatan struktural metode 

“Think-Pair-Share” (TPS) siswa yang memiliki kreativitas belajar tinggi prestasi 

belajarnya lebih baik daripada siswa yang memiliki kreativitas belajar sedang dan 

rendah serta siswa yang memiliki kreativitas belajar sedang prestasi belajarnya 

lebih baik daripada siswa yang memiliki kreativitas belajar rendah. Hal tersebut 

sesuai dengan hipotesis teori. 

5. Hipotesis Kelima 

Dari hasil anava dua jalan sel tak sama diperoleh Fab = 1,3146 <           

3,00 = F 227;2;05,0 . Nilai Fab tidak terletak di daerah kritik maka H AB0  diterima 

berarti tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan kreativitas belajar 

terhadap prestasi belajar pada pokok bahasan faktorisasi suku aljabar. Berdasar uji 

hipotesis kedua dan uji komparasi ganda, karena tidak ada interaksi, maka 
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karakteristik perbedaan kreativitas belajar akan sama pada setiap metode 

pembelajaran. Artinya pada metode pembelajaran metode ekspositori siswa yang 

memiliki kreativitas belajar tinggi prestasi belajarnya lebih baik daripada siswa 

yang memiliki kreativitas belajar sedang dan rendah serta siswa yang memiliki 

kreativitas belajar sedang prestasi belajarnya lebih baik daripada siswa yang 

memiliki kreativitas belajar rendah. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis teori. 

 

E. Keterbatasan Penelitian 

Tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan kreativitas 

belajar matematika siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa mungkin 

dikarenakan oleh: siswa kurang disiplin dalam mengikuti kegiatan belajar 

matematika. Akibatnya sebagian siswa ada yang kurang memperhatikan terhadap 

materi pelajaran yang disampaikan guru; peneliti kurang memperhatikan pokok 

bahasan materi yang disampaikan terhadap tingkat kemampuan siswa; adanya 

variabel bebas lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini, misalnya faktor 

intelegensi, bimbingan belajar, kedisiplinan dalam belajar, latar belakang 

keluarga, lingkungan dan sebagainya. Akibatnya siswa belum bisa optimal dalam 

mengikuti proses belajar untuk meningkatkan prestasi belajar pada umumnya dan 

prestasi belajar matematika pada khususnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian teori dan didukung adanya analisis variansi serta 

mengacu pada perumusan masalah yang telah diuraikan di muka, dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Metode pembelajaran pendekatan struktural metode “Think-Pair-Share” 

(TPS) menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik dibandingkan 

dengan metode ekspositori pada pokok bahasan faktorisasi suku aljabar. 

2. Terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki 

kreativitas belajar matematika tinggi dengan siswa yang memiliki kreativitas 

belajar matematika sedang, terdapat perbedaan prestasi belajar matematika 

antara siswa yang memiliki kreativitas belajar matematika tinggi dengan siswa 

yang memiliki kreativitas belajar matematika rendah serta terdapat perbedaan 

prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kreativitas belajar 

matematika sedang dengan siswa yang memiliki kreativitas belajar 

matematika rendah pada pokok bahasan faktorisasi suku aljabar. 

3. Pendekatan struktural metode “Think-Pair-Share” (TPS) menghasilkan 

prestasi belajar matematika lebih baik daripada penggunaan metode 

ekspositori pada siswa yang mempunyai kreativitas belajar matematika tinggi, 

sedang dan rendah. 
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4. Pada pendekatan struktural metode “Think-Pair-Share” (TPS), siswa yang 

mempunyai kreativitas belajar matematika tinggi menghasilkan prestasi 

belajar matematika lebih baik daripada siswa yang mempunyai kreativitas 

belajar matematika sedang dan rendah serta siswa yang mempunyai kreativitas 

belajar matematika sedang menghasilkan prestasi belajar matematika lebih 

baik daripada siswa yang mempunyai kreativitas belajar matematika rendah. 

5. Pada metode ekspositori, siswa yang mempunyai kreativitas belajar 

matematika tinggi menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik 

daripada siswa yang mempunyai kreativitas belajar matematika sedang dan 

rendah serta siswa yang mempunyai kreativitas belajar matematika sedang 

menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik daripada siswa yang 

mempunyai kreativitas belajar matematika rendah. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan pada kajian teori serta mengacu pada hasil penelitian ini, 

maka penulis akan menyampaikan implikasi yang berguna baik secara teoritis 

maupun secara praktis dalam upaya meningkatkan prestasi belajar matematika. 

1. Implikasi Teoritis 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran matematika 

menggunakan pendekatan struktural metode “Think-Pair-Share” (TPS) 

menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik dibandingkan metode 

ekspositori. Hal ini dikarenakan pembelajaran matematika menggunakan 

pendekatan struktural metode “Think-Pair-Share” (TPS) membuat siswa lebih 
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aktif dalam kegiatan belajar, karena selain siswa dapat menggali kemampuannya 

sendiri, siswa juga diarahkan untuk bekerja sama meskipun dalam kelompok 

kecil, terutama dalam  memecahkan permasalahan yang dihadapi misalnya dalam 

pokok bahasan faktorisasi suku aljabar. Untuk itu pembelajaran pendekatan 

struktural metode “Think-Pair-Share” (TPS) perlu diterapkan terutama pada 

pokok bahasan faktorisasi suku aljabar. 

Kreativitas belajar matematika siswa termasuk salah satu faktor bagi 

keberhasilan siswa, siswa yang memiliki kreativitas belajar matematika tinggi 

akan menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik dibandingkan 

siswa yang memiliki kreativitas belajar matematika sedang dan rendah serta siswa 

yang memiliki kreativitas belajar matematika sedang akan menghasilkan prestasi 

belajar matematika yang lebih baik dibandingkan siswa yang memiliki kreativitas 

belajar matematika rendah. Hal ini dikarenakan siswa dengan kreativitas belajar 

matematika tinggi lebih aktif mencari penyelesain suatu masalah dan mereka 

cenderung lebih kritis daripada siswa dengan kreativitas belajar matematika 

sedang dan rendah. Dalam pelajaran matematika, kreativitas dapat meningkatkan 

prestasi belajar matematika siswa, oleh karena itu setiap siswa mempunyai 

kesempatan dalam memperbaiki dan meningkatkan kreativitas. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi guru dan 

calon guru untuk meningkatkan kualitas prestasi belajar matematika siswa. 

Prestasi belajar matematika siswa dapat ditingkatkan dengan memperhatikan 

metode pembelajaran dan kreativitas belajar matematika siswa. Pembelajaran 
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pendekatan struktural metode “Think-Pair-Share” (TPS) dapat dijadikan suatu 

alternatif apabila guru dan calon guru matematika ingin melakukan proses 

pembelajaran matematika. Selain itu dalam meningkatkan prestasi belajar 

matematika siswa hendaknya guru harus memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses pembelajaran diantaranya adalah respons dan kreativitas 

siswa dalam belajar matematika yang dimilki oleh masing-masing siswa serta 

kemajemukan dalam kelas tersebut. Guru juga harus memperhatikan beberapa 

komponen yang mempengaruhi proses pencapaian prestasi belajar siswa yaitu 

diantaranya aktivitas belajar, intelegensi, kemampuan awal, kedisiplinan siswa, 

bakat dan motivasi siswa, kondisi sosial ekonomi siswa, latar belakang keluarga 

dan lingkungan. 

 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, ada beberapa hal yang 

perlu peneliti sarankan, yaitu: 

1. Bagi Pendidik 

a. Dalam penyampaian materi pelajaran matematika, guru dan calon guru 

bidang studi matematika perlu memperhatikan adanya pemilihan metode 

pembelajaran yang tepat yaitu sesuai dengan materi pada pokok bahasan 

yang dipelajari. Salah satu alternatif metode pembelajaran yang bisa 

diterapkan adalah pendekatan struktural dengan metode “Think-Pair-

Share” (TPS) pada pokok bahasan faktorisasi suku aljabar. 
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b. Dalam proses belajar mengajar matematika perlu memperhatikan pada 

pentingnya kreativitas belajar matematika siswa. Kreativitas belajar 

matematika siswa dapat tumbuh atau berkembang dari rumah, sehingga 

guru dapat menumbuhkan, mengarahkan dan membimbing siswa agar 

memiliki kreativitas belajar matematika yang baik. 

c. Dalam proses belajar mengajar hendaknya guru memperhatikan kreativitas 

siswa, misalnya dengan cara memilih dan menggunakan metode 

pembelajaran yang lebih banyak melibatkan kreativitas siswa. 

2. Bagi Siswa 

a. Setiap orang mempunyai kreativitas yang berbeda-beda dan dapat 

dikembangkan. Oleh karena itu siswa dapat mengembangkan kreativitas 

yang dimilikinya yang salah satunya adalah dapat dikembangkan dalam 

kegiatan pembelajaran. 

b. Siswa hendaknya selalu berusaha untuk menumbuhkembangkan 

kreativitas belajar dalam dirinya, karena dengan kreativitas tinggi dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

c. Siswa hendaknya dalam kegiatan pembelajaran lebih aktif, berani 

mengungkapkan ide yang ada dalam fikirannya dan tidak mudah putus asa 

dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam soal. 

3. Bagi Peneliti lain 

a. Dalam penelitian ini metode pembelajaran ditinjau dari kreativitas belajar 

matematika siswa. Bagi para calon peneliti yang lain mungkin dapat 

melakukan tinjauan yang lain, misalnya gaya belajar, karakteristik cara 
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berpikir, motivasi, aktivitas, minat siswa, intelegensi dan lain-lain agar 

dapat lebih mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

matematika siswa. 

b. Hasil penelitian ini hanya terbatas pada pokok bahasan faktorisasi suku 

aljabar di SMP, sehingga mungkin bisa dicoba diterapkan pada pokok 

bahasan yang lain dengan mempertimbangkan kesesuaiannya. 

Harapan peneliti yang lain adalah apa yang diteliti dapat memberikan 

manfaat dan sumbangan pemikiran bagi pendidik pada umumnya dan peneliti 

pada khususnya. 
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