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ABSTRAK 

Andriadi, (2018) : Pengembangan Modul Matematika Berbasis Active 

Learning untuk Memfasilitasi Kemampuan Berpikir 

Kreatif Matematis Siswa Sekolah Menengah Pertama 

  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan modul matematika 

berbasis active learning yang valid dan praktis serta untuk mendeskripsikan 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa setelah menggunakan modul 

matematika berbasis active learning. Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan dengan menggunakan model ADDIE (Analysis, Design, 

Development, Implementation dan Evaluation). Penelitian ini dilakukan di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Pekanbaru. Subjek penelitian ini adalah 

kelas VII SMP Negeri 16 Pekanbaru dan objek penelitian ini adalah modul 

matematika berbasis active learning. Jenis data penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dan kuantitatif. 

Berdasarkan uji validitas, modul matematika berbasis active learning 

dinyatakan valid dengan persentase tingkat kevalidan 75,15%. Berdasarkan uji 

praktikalitas, modul matematika berbasis active learning dinyatakan praktis 

dengan persentase tingkat kepraktisan 71,61%. Dari hasil tersebut, 

mengidentifikasikan bahwa modul yang dikembangkan valid dan praktis. 

Berdasarkan tes kemampuan berpikir kreatif matematis siswa setelah 

menggunakan modul matematika berbasis active learning, kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa diperoleh persentase tingkat penguasaan yaitu 84,77% 

yang termasuk pada kategori tinggi. 

 

Kata Kunci :  Modul, Active Learning, Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Siswa. 
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ABSTRACT 

Andriadi, (2018): Developing a Mathematics Module Active Learning 

Based in Facilitating Student Mathematic Creative 

Thinking Ability at Junior High School 

This research aimed at describing mathematics module Active Learning 

based that was valid and practical, and describing student mathematic creative 

thinking ability after using the module.  It was a Research and Development 

(R&D) with ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, and 

Evaluation) model.  It was administered at State Junior High School 16 

Pekanbaru.  The subjects of this research were the seventh-grade students, and the 

object was the module Active Learning based.  The data were qualitative and 

quantitative.  Based on the validity test, the module was stated on valid category 

with 75.15% validity level percentage.  Based on the practicality test, the module 

was stated on practical category with 71.61% practicality level percentage.  Based 

on these results, it could be identified that the module developed was valid and 

practical.  Based on the test of student mathematic creative thinking ability after 

using the module, it was obtained 84.77% mastery level percentage that was on 

high category. 

Keywords: Module, Active Learning, Student Mathematic Creative Thinking 

Ability 
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 ملخص

( : تطور الوحدة اإلنشائية للرياضيات على نوع التعلم الناشط للمساعدة ۱۰۲۸أندريادي، )
على قدرة التفكير المبتكر الرياضي لدى التالميذ فى المدرسة 

 المتوسطة الحكومية األولى

هذا البحث يهدف إىل الوصف عن الوحدة اإلنشائية للرياضيات على نوع التعلم الناشط 
الصحيح والعملي والوصف عن قدرة التفكري املبتكر الرياضي لدى التالميذ بعد استخدام الوحدة 
اإلنشائية للرياضيات على نوع التعلم الناشط. ونوع هذا البحث حبث تطوري باستخدام منوذج 

ADDIE حليلي، التصميمي، التطوري، التنفيذي، التقوميي(. قام الباحث بالبحث ىف )الت
بكنبارو. وفرد هذا البحث تالميذ الصف السابع ىف املدرسة  ۱٦ملدرسة املتوسطة احلكومية األولا

بكنبارو. وموضوع البحث الوحدة اإلنشائية للرياضيات على نوع  ۱٦املتوسطة احلكومية األوىل 
بناء على االختبار الصحيح أن الوحدة اإلنشائية  هذا البحث حبث نوعي وكمي.التعلم الناشط. 

بالنسبة إىل  %.٥٧،۱٧للرياضيات على نوع التعلم الناشط صحيح حيث أن درجة الصحة 
االختبار العملي أن الوحدة اإلنشائية للرياضيات على نوع التعلم الناشط عملية حيث أن  درجة 

بناء على تلك احملصلة أن الوحدة اإلنشائية املتطورة صحيحة وعملية. %. ٥۱،٦۱مئوية العملية 
قدرة التفكري املبتكر الرياضي لدى التالميذ بعد استخدام الوحدة اإلنشائية للرياضيات على نوع 

%، وهذه ٧٧،٥٥التعلم الناشط حيث أن درجة قدرة التفكري املبتكر الرياضي لدى التالميذ 
 احملصلة مرتفعة.

 : الوحدة اإلنشائية، التعلم الناشط، قدرة التفكير الرياضي لدى التالميذ.ت الرئيسية الكلما

 

 


