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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Landasan Teoretis 

1. Modul  

a. Pengertian Modul Berbasis Active Learning 

Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar 

peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau bimbingan guru, 

sehingga modul berisi paling tidak tentang segala komponen dasar 

bahan ajar yang telah disebutkan sebelumnya.
1
 Modul dapat 

dirumuskan sebagai suatu unit yang lengkap yang berdiri sendiri dan 

terdiri atas suatu rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk 

membantu siswa mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan secara 

khusus dan jelas. Modul harus disajikan dengan menggunakan bahasa 

yang baik, menarik dan dilengkapi dengan ilustrasi. 

Modul memiliki self contained, artinya dikemas dalam satu 

kesatuan yang utuh untuk mencapai kompetensi tertentu. Modul juga 

memiliki sifat membantu dan mendorong pembacanya untuk mampu 

membelajarkan diri sendiri dan tidak bergantung pada media lain.  

b. Tujuan Modul Berbasis Active Learning 

Tujuan penyusunan atau pembuatan modul, antara lain
2
: 

                                                 
1
 Abdul Majid,  Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009) , hlm. 176 
2
Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) 

hlm. 18 
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1) Agar siswa dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan 

bimbingan guru (yang minimal) 

2) Melatih kejujuran siswa 

3) Mengakomodasi berbagai tingkat dan kecepatan belajar siswa. Bagi 

siswa yang kecepatan belajarnya tinggi, maka mereka dapat belajar 

lebih cepat serta menyelesaikan modul dengan lebih cepat pula. Dan, 

sebaliknya bagi yang lambat, maka mereka dipersilakan untuk 

mengulanginya kembali 

4) Agar siswa mampu mengukur sendiri tingkat penguasaan materi 

yang telah dipelajari. 

c. Prinsip Penyusunan Modul Berbasis Active Learning 

Penulisan dan penyusunan modul dilakukan dengan 

menggunakan beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut
3
: 

1) Siswa perlu diberikan secara jelas hasil belajar yang menjadi tujuan 

pembelajaran sehingga mereka dapat menyiapkan harapan dan dapat 

menimbang untuk diri sendiri apakah mereka telah mencapai tujuan 

tersebut atau belum mencapainya pada saat melakukan pembelajaran 

menggunakan modul. 

2) Siswa perlu diuji untuk dapat menentukan apakah mereka telah 

mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu, dalam penulisan modul, 

tes perlu dipadukan ke dalam pembelajaran supaya dapat memeriksa 

                                                 
3
 Rayandra Asyhar, Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran, (Jakarta: Gaung 

Persada Press, 2011), hlm. 156-157 
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ketercapaian tujuan pembelajaran dan memberikan umpan balik 

yang sesuai. 

3) Bahan ajar perlu diurutkan sedemikian rupa sehingga memudah-kan 

siswa untuk mempelajarinya. Urutan bahan ajar tersebut adalah dari 

mudah ke sulit, dari yang diketahui ke yang tidak diketahui, dan dari 

pengetahuan ke penerapan. 

4) Siswa perlu disediakan umpan balik sehingga mereka dapat 

memantau proses belajar dan mendapatkan perbaikan bilamana 

diperlukan. Misalnya dengan memberikan kriteria atas hasil tes yang 

dilakukan secara mandiri. 

d. Cara Penyusunan Modul Berbasis Active Learning 

Secara garis besar carapenyusunan modul atau pengembangan 

modul dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:
4
 

1) Merumuskan sejumlah tujuan secara jelas, spesifik, dalam bentuk 

kelakuan siswa yang dapat diamati dan diukur. 

2) Urutan tujuan-tujuan itu yang menentukan langkah-langkah yang 

diikuti dalam modul itu. 

3) Test diagnostik untuk mengukur latar belakang siswa, pengetahuan 

dan kemampuan yang telah dimilikinya sebagai pra-syarat untuk 

menempuh modul itu. 

4) Menyusun alasan atau rasional pentingnya modul ini bagi siswa. Ia 

harus tahu apa gunanya mempelajari modul tersebut. 

5) Kegiatan-kegiatan belajar direncanakan untuk membantu dan 

membimbing siswa agar mencapai kompetensi-kompetensi seperti 

dirumuskan dalam tujuan. 

e. Unsur-unsur Modul Berbasis Active Learning 

Pada dasarnya modul memuat materi dan cara-cara belajarnya. 

Oleh karena itu, penyusunan modul hendaknya mengikuti cara-cara 

                                                 
4
 S. Nasution, Berbagai Pendekatan  Dalam Proses Belajar dan Mengajar, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2011), hlm.217-218. 
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penyusunan perangkat pembelajaran pada umumnya. Penyusunan 

sebuah modul pembelajaran diawali dengan urutan kegiatan sebagai 

berikut:
5
 

1) Menetapkan judul modul yang akan dibuat; 

2) Menyiapakan buku-buku sumber dan buku referensi lainnya; 

3) Melakukan identifikasi terhadap kompetensi dasar, melakukan kajian 

terhadap materi pembelajarannya, serta merancang bentuk kegiatan 

pembelajaran yang sesuai; 

4) Mengidentifikasi indikator pencapaian kompetensi dan merancang 

bentuk dan jenis penialaian yang akan disajikan; 

5) Merancang format penulisan modul; 

6) Penyusunan draf modul. 

Setelah draf modul tersusun dengan baik, langkah berikutnya 

adalah melakukan validasi dan finalisasi terhadap modul tersebut. 

Kegiatan validasi antara lain dengan menguji, “apakah hubungan antara 

tujuan mata pelajaran, standar kompetensi, dan kompetensi dasar dengan 

indikator telah sesuai?” selain itu kita juga harus menguji tingkatan 

efektivitas kegiatan belajar yang kita pilih mampu membantu peserta 

didik dalam mencapai kompetensi minimal yang ditetapkan. 

Dalam kegiatan finalisasi, hal yang penting untuk diperhatikan 

adalah bahasa dan tata letak. Penulisan modul hendaknya dengan 

kalimat yang sederhana, mudah dipahami dan jelas. Tata letak berkaitan 

dengan ilustrasi, ukuran huruf, spasi serta hal-hal yang berkaitan dengan 

penampilan modul secara fisik. Tata letak yang baik akan 

menimbulkandaya tarik tersendiri terhadap minat belajar peserta didik. 

 

 

                                                 
5
 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm, 221-222. 
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e. Faktor Pengembangan Modul Berbasis Active Learning 

Pengajaran modul tampaknya membantu siswa belajar dengan 

hasil yang lebih memuaskan bila dibandingkan dengan pembelajaran 

konvensional, namun ada sejumlah masalah yang timbul bagi siswa, guru 

dan administrator. 

Adapun masalah ataupun kesulitan bagi siswa dengan 

pembelajaran modul ini adalah sebagai berikut: 

1) Belajar sendiri memerlukan disiplin. Siswa harus sanggup 

mengatur waktu, memaksakan diri untuk belajar dan kuat 

terhadap godaan teman untuk bermain. 

2) Siswa yang telah terbiasa menerima pelajaran dari guru, 

kebanyakan cendrung menjadi pasif dan akan kesulitan beralih 

kepada cara baru yang menuntut aktivitas sebagai dasar utama 

dalam belajar. 

Adapun kesulitan bagi guru adalah, sebagai berikut: 

1) Menyiapkan modul yang baik selain memakan waktu yang 

banyak juga memerlukan keahlian dan keterampilan yang 

cukup. 

2) Modul dipelajari oleh siswa menutut kecepatannya masing-

masing. Tak semua siswa akan mempelajari bahan itu dalam 

waktu yang sama. Maka guru akan menghadapi siswa yang 

akan menanyakan hal-hal yang mungkin berkenaan dengan 

berbagai fase keseluruhan bahan itu. 
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Adapun kesulitan bagi administrator adalah sebagai berikut: 

1) Pengajaran modul menurut hakekatnya memerlukan lebih 

banyak fasilitas yang akan melibatkan soal pembiayaan. 

2) Tenaga juga diperlukan untuk menyiapkan segala sesuatu yang 

diperlukan untuk melakukan percobaan berhubungan dengan 

modul. 

3) Menyusun jadwal pelajaran yang fleksibel dapat pula 

menimbulkan kesukaran. 

2. Active Learning  (Pembelajaran Aktif) 

Pembelajaran aktif atau active learning secara sederhana 

didefenisikan sebagai metode pengajaran yang melibatkan siswa secara 

aktif dalam proses pembelajaran.
6
 Pembelajaran aktif mengkondisikan 

agar siswa selalu melakukan pengalaman belajar yang bermakna dan 

senantiasa berpikir tentang apa yang dapat dilakukannya selama 

pembelajaran.  

Menurut Pannen dalam Agus N cahyo, active learning merupakan 

suatu pendekatan dalam pengelolaan sistem melalui cara-cara belajar yang 

aktif menuju belajar yang mandiri.
7
Belajar aktif merupakan strategi belajar 

yang diartikan sebagai proses belajar mengajar yang menggunakan 

berbagai metode yang menitikberatkan kepada keaktifan siswa dan 

melibatkan berbagai potensi siswa, baik yang bersifat fisik, mental, 

                                                 
6
Warsono, Pembelajaran Aktif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2014), hlm. 12. 

7
Agus N Cahyo. Panduan Aplikasi Teori-Teori Belajar Mengajar Teraktual dan 

terpopuler, (Yogyakarta:  DIVA Press,2013), hlm.136. 
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emosional maupun intelektual untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

berhubungan dengan wawasan kognitif, afektif dan psikomotorik secara 

maksimal.
8
 

Pembelajaran aktif (active learning) dimaksudkan untuk 

mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh anak didik, 

sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan 

sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. 

Peran peserta didik dan guru dalam konteks belajar aktif menjadi 

sangat penting. Peran fungsional guru dalam pembelajaran aktif yang 

utama adalah sebagai sebagai fasilitator, yaitu seseorang yang membantu 

peserta didik untuk belajar dan memiliki keterampilan-keterampilan yang 

diperlukan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru 

menyediakan fasilitas pedagogis, psikologis dan akademik bagi 

pengembangan dan pembangunan struktur kognitif siswanya.
9
 

Menurut Bonwell pembelajaran aktif memiliki karakteristik-

karakteristik sebagai berikut:
10

 

a. Menekankan pada proses pembelajaran, bukan pada penyampaian 

materi oleh guru. 

b. Peserta didik tidak boleh pasif, tetapi harus aktif mengerjakan sesuatu 

yang berkaitan dengan materi pembelajaran. 

c. Penekanan pada eksplorasi pada nilai-nilai dan sikap-sikap yang 

berkenaan dengan materi pembelajaran. 

d. Peserta didik lebih banyak dituntut berfikir kritis, menganalisis dan 

melakukan evaluasi dari pada sekedar menerima teori dan 

menghafalnya. 

                                                 
8
Ibid, hlm. 137. 

9
 Warsono, Op.Cit, hlm.20. 

10
 Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter, (Bandung: PT.Remaja 

Rosdakarya,2013), hlm. 36. 
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e. Umpan balik dan proses dialektika yang lebih cepat akan terjadipada 

proses pembelajaran. 

 

Beberapa ciri dari pembelajaran yang aktif sebagaimana yang 

dikemukan dalam panduan pembelajaran model ALIS (Active Learning In 

School) adalah:
11

 

a. Pembelajaran berpusat pada siswa. 

b. Pembelajaran terkait dengan kehidupan nyata. 

c. Pembelajaran yang mendorong anak untuk berpikir tingkat tinggi. 

d. Pembelajaran menyesuaikan gaya belajar anak yang berbeda-beda. 

e. Pembelajaran mendorong anak untuk berinteraksi multi arah (siswa-

guru) 

f. Pembelajaran menggunakan lingkungan sebagai media atau sumber 

belajar. 

g. Penataan lingkungan belajar memudahkan siswa untuk melakukan 

kegiatan belajar. 

h. Guru memantau proses belajar siswa. 

i. Guru memberikan umpan balikterhadap hasil kerja anak. 

Untuk menciptakan pembelajaran aktif, beberapa penelitian 

menemukan salah satunya adalah anak belajar dari pengalamannya, selain 

anak belajar memecahkan masalah yang dia peroleh.
12

 

Pembelajaran yang diterapkan di sekolah saat ini masih banyak 

menggunakan sistem pembelajaran terpusat pada guru, sehingga 

                                                 
11

  Hamzah. B.Uno, Belajar dengan Pendekatan PAILKEM, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2012), hlm. 75-76. 
12

 Ibid. 
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keberagaman gaya belajar peserta didik sering terlupakan. Untuk dapat 

mengakomodir gaya belajar tersebut, maka perlu menggunakan variasi 

strategi pembelajaran yang beragam yang melibatkan siswa secara aktif. 

Untuk mengetahui perbedaan pembelajaran konvensional dan 

pembelajaran active learning dapat dilihat pada tabel berikut:
13

 

TABEL. II.1 

PERBEDAAN PEMBELAJARAN KONVENSIONAL DENGAN 

PEMBELAJARAN ACTIVE LEARNING 

Pembelajaran Konvensional Pembelajaran Active Learning 

Berpusat pada guru Berpusat pada anak didik 

Penekananpadapenerimapengetahuan Penekanan pada penemuan 

Kurang menyenangkan Sangat menyenangkan 

Kurang memberdayakan semua indera 

dan potensi anak didik 

Memberdayakan semua indera dan 

potensi anak 

Menggunakan metode yang monoton Menggunakan banyak metode 

Kurang banyak media yang digunakan Mengguanakan banyak media 

Tidak perlu dilakukan penyesuain 

dengan pengetahuan yang sudah ada 

Disesuaikan dengan pengetahuan 

yang sudah ada 

Sumber: Hartono dkk.2012. 

Perbandingan diatas dapat dijadikan pertimbangan dan alasan 

untuk menerapkan strategi active learning dalam modul. Disamping itu, 

filosofi mengajar yang baik adalah bukan sekedar mentransfer 

pengetahuan kepada siswa, akan tetapi bagaimana membantu siswa agar 

dapat belajar, apabila ini diperhatikan, maka akan berlaku student centered 

bukan lagi teacher centered. 

 

                                                 
13

 Hartono dkk, PAIKEM, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2012), hlm. 76. 
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Beberapa kelebihan dari penerapan active learning adalah sebagai 

berikut:
14

 

a. Peserta didik dapat belajar dengan cara menyenangkan. 

b. Aktifitas yang ditimbulkan dalam active learning dapat meningkatkan 

daya ingat peserta didik. 

c. active learning dapat memotivasi peserta didik untuk tidak bersikap 

malas, mengantuk dan melamun. 

Kelemahan dari pembelajaran active learning adalah sebagai 

berikut:
15

 

a. Hiruk pikuknya kelas akibat dari aktivitas active learning sering 

mengacaukan suasana pembelajaran. 

b. Peserta didik lebih menekankan pada pencarian kesenangan dalam 

belajar dan melupakan tugas utamanya untuk belajar. 

3. Hakikat Active Learning 

Pembelajaran aktif merupakan strategi pembelajaran yang lebih 

banyak melibatkan peserta didik dalam mengakses berbagai informasi dan 

pengetahuan untuk dibahas dan dikaji dalam proses pembelajaran dikelas, 

sehingga mereka mendapatkan berbagai pengalaman yang dapat 

meningkatkan kompetensinya. Selain itu, belajar aktif juga memungkinkan 

peserta didik dapat mengembangkan kemampuan analisis dan sintetis serta 

                                                 
14

 Suyadi, Op.Cit, hlm.58-59. 
15

 Ibid.  
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mampu merumuskan nilai-nilai baru yang diambil dari hasil analisis 

mereka sendiri.
16

 

Secara harfiah active learningmaknanya adalah belajar aktif. 

Kebanyakan praktisi dan pengamat menyebutnya sebagai strategi learning 

by doing. Pendekatannya, memandang belajar sebagai proses membangun 

pemahaman lewat pengalaman dan informasi. Dengan pendekatan ini, 

persepsi, pengetahuan dan perasaan peserta didik yang unik ikut 

mempengaruhi proses pembelajaran.
17

 

Pendekatan active learning merupakan istilah dalam dunia 

pendidikan yaitu sebagai strategi belajar mengajar yang bertujuan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. Dan untuk mencapai keterlibatan siswa 

agar efektif dan efisien dalam belajar membutuhkan berbagai pendukung 

dalam proses belajar mengajar. Misalnya dari sudut siswa, guru, situasi 

belajar, program belajar dan dari sarana belajar. Pengertian tersebut 

menunjukkan bahwa metode active learning menempatkan siswa sebagai 

inti dalam kegiatan belajar mengajar. Siswa dipandang sebagai objek dan 

sebagai subjek. Active learning merupakan suatu proses belajar mengajar 

yang aktif dan dinamis. Dalam proses ini siswa mengalami “keterlibatan 

intelektual-emosional” disamping keterlibatan fisiknya.
18

 

                                                 
16

 Abu Ahmadi & Joko Tri Prasetyo, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka 

Setia,2005), hlm. 120. 
17

 Abdul Rahman Saleh, Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 157. 
18

 Syafrudin Nurdin dan Basyiruddin Usman, Guru Professional dan Implementasi 

Kurikulum, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 117. 
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Menurut Ujang Sukandi, active learning dimaknai sebagai cara 

pandang yang menganggap belajar sebagai kegiatan membangun makna 

atau pengertian terhadap pengalam dan informasi yang dilakukan oleh si 

pembelajar, bukan oleh si pengajar, serta menganggap mengajar sebagai 

kegiatan menciptakan suasana yang mengembangkan inisiatif dan 

tanggung jawab belajar si pembelajar sehingga berkeinginan terus untuk 

belajar selama hidupnya, dan tidak tergantung kepada guru atau orang lain 

bila mereka mempelajari hal-hal yang baru.
19

 Menurut Melvin L. 

Siberman, pendekatan active learning merupakan sebuah kesatuan sumber 

kumpulan srtategi-strategi pembelajaran yang komperehensip, yang 

meliputi berbagai cara untuk membuat peserta didik menjadi aktif.
20

 

Memang pendekatan active learning merupakan konsep yang sukar 

didefinisikan secara tegas, sebab semua cara belajar itu mengandung unsur 

keaktifan dari peserta didik, meskipun kadar keaktifannya itu berbeda. 

Pembelajaran aktif (active learning) merupakan suatu proses 

pembelajaran dengan maksud untuk memberdayakan peserta didik agar 

belajar dengan menggunakan berbagai cara/strategi secara aktif. Dalam hal 

ini proses aktivitas pembelajaran didominasi oleh peserta didik dengan 

menggunakan otak untuk menemukan konsep dan memecahkan masala 

yang sedang dipelajari, disamping itu juga untuk menyiapkan mental dan 

melatih keterampilan fisiknya. Cara memberdayakan peserta didik tidak 

                                                 
19

 Ujang Sukandi, Belajar Aktif dan Terpadu, (Surabaya: Duta Graha Pusaka, 2003), hlm. 

9. 
20

 Melvin L. Silberman, Active Learning: 101 Cara Belajar Aktif, (Bandung: Nusamedia, 

2006), hlm. 16. 
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hanya dengan menggunakan strategi atau metode ceramah saja, 

sebagaimana yang selama ini digunakan oleh para pendidik (guru) dalam 

proses pembelajaran. Mendidik dengan ceramah berarti memberikan 

informasi dengan pendengaran, yang hanya bisa dicerna otak siswa 20%. 

Padahal informasi yang dipelajari siswa bisa saja dari membaca (10%), 

melihat (30%), melihat dan dengar (50%), mengatakan (70%), mengatakan 

dan melakukan (90%). Hal ini sesuai dengan pendapat seorang filosof cina 

Konfosius bahwa “Apa yang saya dengar, saya lupa” “apa yang saya lihat, 

saya ingat” “apa yang saya lakukan, saya paham”. 

4. Prinsip-Prinsip Active Learning 

Untuk dapat menerapkan active learning dalam proses belajar 

mengajar, maka hakekat dari active learning perlu dijabarkan ke dalam 

prinsip-prinsip yang dapat diamati berupa tingkah laku. Jadi dapat 

dipahami bahwa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip active learning 

adalah tingkah laku yang mendasar yang selalu nampak dan 

menggambarkan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar baik 

keterlibatan mental, intelektual maupun emosional yang dalam banyak hal 

dapat diisyaratkan keterlibatan langsung dalam berbagai bentuk keaktifan 

fisik. 

Menurut Conny Setiawan dalam Ujang Sukandi
21

, prinsip-prinsip 

dari metode active learning sebagai berikut; prinsip motivasi, latar 

konteks, keterarahan kepada titik pusat atau fokus tertentu, hubungan 

                                                 
21

 Ujang Sukandi, Op.Cit, hlm. 8-9. 
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sosial, belajar sambil bekerja, perbedaan perseorangan, menemukan, dan 

prinsip pemecahan masalah. 

5. Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

a. Pengertian Berpikir kreatif 

Berpikir adalah suatu keaktifan pribadi manusia yang 

mengakibatkan penemuan terarah kepada suatu tujuan.
22

 Berpikir 

melibatkan kegiatan memanipulasi dan mentransformasi informasi 

dalam memori. Kita berpikir untuk membentuk konsep, menalar, 

berpikir secara kritis, membuat  keputusan, berpikir secara kreatif dan 

memecahkan masalah.
23

Berpikir berguna untuk menemukan suatu 

pemahaman atau pengertian yang hendak dicari. Selain itu berpikir juga 

berguna dalam memecahkan masalah. Salah satu jenis berpikir yang 

digunakan untuk memecahkan masalah yaitu berpikir kreatif. 

Berpikir kreatif secara sederhana diartikan yaitu sebagai 

kemampuan menemukan cara yang berbeda dari yang biasanya.
24

 

Berpikir kreatif menurut Conny Setiawan dkk, adalah suatu 

kemampuan untuk membentuk gagasan baru dan penerapan dalam 

penyelesaian masalah.
25

 Sedangkan menurut Muhammad Amien, 

berpikir kreatif diartikan sebagai pola berpikir atau ide yang 

                                                 
22

Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 

43. 
23

John W. Santrock, Psikologi pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 7. 
24

Momon Sudarma, Op.Cit, hlm.232. 
25

Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 

hlm.220. 
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ditimbulkan secara spontan dan imajinatif, yang mencirikan hasil yang 

artistik, penemuan ilmiah.
26

 

Dari beberapa pendapat tentang pengertian berpikir kreatif dapat 

disimpulkan bahwa berpikir kreatif adalah suatu kemampuan 

menghasilkan ide atau gagasan baru terkait dengan kepekaan terhadap 

suatu masalah, mampu mempertimbangkan informasi baru dan ide-ide 

yang tidak biasanya dengan suatu pikiran terbuka, serta dapat 

melahirkan produk yang tidak terpikirkan oleh orang kebanyakan. 

Orang disebut kreatif, karena dia mampu menemukan cara yang 

berbeda. Itulah yang disebut kreatif. Kreatif artinya berbeda
27

. Proses 

berpikir kreatif merupakan gambaran nyata dalam menjelaskan 

bagaimana kreativitas terjadi.
28

Ditangan orang yang kreatif, benda yang 

pada mulanya biasa-biasa saja akan menjadi luar biasa, sesuatu yang 

tidak terpikirkan oleh orang kebanyakan akan terpikirkan olehnya. 

Walaupun bisa jadi, dia pun tidak merasakan sebelumnya. 

Pribadi Tabrani mengatakan, bahwa kemampuan kreatif 

manusia adalah kemampuan yang membantunya untuk dapat berbuat 

lebih dari kemungkinan rasional dari data dan pengetahuan yang 

dimilikinya.
29
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Seseorang yang kreatif harus memiliki motivasi, kebiasaan, dan 

kemampuan untuk menghasilkan dan memodifikasi sesuatu sehingga 

menjadi menarik atau memiliki nilai tambah. Biasanya anak yang 

berpikir kreatif selalu ingin tahu, memiliki minat yang luas, dan 

menyukai kegemaran dan aktivitas yang kreatif.
30

 

Jadi dapat disimpulkan berpikir kreatif adalah kemampuan 

pemahaman, sensitivitas, dan apresiasinya melebihi kemungkinan 

rasional dari data dan pengetahuan yang dimilikinya. 

Kemudian siswa yang memiliki kemampuan berpikir kreatif 

menurut Guilford dan Torrance yang dikutip oleh Noraini Idris 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
31

 

1)Keaslian (Originality) 

  Proses menghasilkan ide-ide yang baru dan asli. Seseorang yang 

mempunyai keaslian yang tinggi berupaya untuk memikirkan ide-ide 

yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain. 

2)Kelancaran (Fluency) 

 Proses menghasilkan ide yang banyak pada satu masa yang singkat. 

Ide tidak semestinya terlalu berbeda. Seseorang yang memiliki 

kelancaran yang tinggi akan menghasilkan banyak ide  untuk 

menyelesaikan masalah satu masalah. 
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3)Fleksibiliti/Kemudahlenturan 

 Proses menghasilkan ide-ide dengan berbagai kategori dan berlainan 

satu sama lain. Seseorang yang mempunyai fleksibiliti yang tinggi 

akan dapat menghasilkan ide-ide. 

4)Penguraian (Elaboration) 

 Proses menambahkan ide kepada satu ide yang lain atau proses 

melihat sesuatu secara terperinci. Seseorang yang mempunyai ciri 

penguraian yang tinggi akan dapat memikirkan segala perkara yang 

perlu dipikirkan tentang sesuatu itu.  

Selain itu Ahmad Susanto menjabarkan ciri-ciri berpikir kreatif 

satu per satu, yakni
32

: 

1)Kelancaran berpikir 

Ciri-ciri berpikir lancar, yaitu mencetuskan banyak gagasan, 

jawaban, penyelesaian masalah atau pertanyaan, memberikan banyak 

cara atau saran untuk melakukan berbagai hal, selalu memikirkan 

lebih dari satu jawaban. Keterampilan ini ditunjukkan oleh perilaku 

siswa, seperti mengajukan banyak pertanyaan, menjawab dengan 

sejumlah jawaban jika ada pertanyaan, mempunyai gagasan cara 

pemecahan suatu masalah, lancar dalam mengungkapkan gagasan-

nya, bekerja lebih cepat dan melakukan lebih banyak daripada anak-

anak lain, serta dapat dengan cepat melihat kesalahan atau 

kekurangan dari suatu objek atau situasi. 
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2)Berpikir luwes 

Ciri-ciri keterampilan berpikir luwes, yaitu: menghasilkan 

gagasan, jawaban atau pertanyaan yang lebih bervariasi; dapat 

melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda; mencari 

banyak alternatif atau arah yang berbeda-beda; mampu mengubah 

cara pendekatan atau cara pemikiran. Keterampilan ini ditunjukkan 

oleh perilaku siswa, seperti: memberi macam-macam penafsiran 

(interpretasi) terhadap suatu gambar, cerita atau masalah, 

menerapkan suatu konsep atau asas dengan cara yang berbeda-beda 

dan mampu mengubah arah berpikir secara spontan. 

3)Berpikir orisinal 

Ciri-ciri keterampilan orisinal, yaitu: mampu mengungkap-

kan hal  yang baru dan unik. Keterampilan ini ditunjukkan oleh 

perilaku siswa, seperti: memikirkan masalah-masalah atau hal-hal 

yang tidak pernah terpikir oleh orang lain, memberikan jawaban 

yang berasal dari perhitungan sendiri dan setelah mendengar atau 

membaca gagasan, bekerja untuk mendapat penyelesaian yang baru. 

4)Elaborasi/memerinci 

Ciri-ciri keterampilan memerinci, yaitu: mampu memperkaya 

dan mengembangkan suatu gagasan atau produk; menambahkan atau 

memerinci secara detail dari suatu objek, gagasan atau situasi 

sehingga menjadi lebih menarik. Keterampilan ini ditunjukkan oleh 

perilaku siswa, seperti: mencari arti yang lebih mendalam terhadap 
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jawaban atau pemecahan masalah dengan melakukan langkah-

langkah yang terperinci; mencoba atau menguji secara detail untuk 

melihat arah yang akan ditempuh; mempunyai rasa keindahan yang 

kuat sehingga tidak puas dengan penampilan yang kosong dan 

sederhana. 

b. Berpikir Kreatif Matematis 

Matematika merupakan pengetahuan mengenal kuantiti dan 

ruang, salah satu cabang ilmu yang sistematis, teratur, dan eksak. 

Matematika merupakan angka-angka dan perhitungan yang merupakan 

bagian hidup manusia dimana dengannya dapat menolong manusia 

menafsirkan secara eksak berbagai ide-ide dan kesimpulan-kesimpulan. 

Ia berhubungan dengan logika dan problem-problem numerik, 

membahas fakta-fakta dan hubungannya, membahas problem ruang dan 

bentuk.
33

 

Dalam pembelajaran sehari-hari kemampuan berpikir kreatif 

seorang siswa sangat diperlukan dalam belajar matematika. Hal ini 

karena sikap kreatif akan sangat mendorong tingkat penalaran siswa 

yang menjadi tujuan pengajaran matematika. Sikap kreatif diwujudkan 

dalam bentuk adanya suatu variasi cara siswa dalam belajar. Ketika 

siswa diberi tugas oleh gurunya, maka siswa yang kreatif akan memiliki 

banyak cara atau penyelesaian yang bermacam-macam. Sikap kreatif 

didukung oleh tidak mudah puas dengan apa yang telah diperoleh, tidak 
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lekas putus asa. Jika dalam pembelajaran matematika, guru 

memberikan pertanyaan dan siswa memiliki jawaban yang diluar 

perkiraan, maka itulah indikator kreatif ada dalam diri siswa tersebut.
34

 

Dari pembahasan mengenai berpikir kreatif matematis diatas 

dapat disimpulkan bahwa berpikir kreatif matematis adalah kemampuan 

menemukan dan menyelesaikan masalah matematika dengan banyak 

cara atau penyelesaian yang bermacam-macam serta tidak mudah puas 

dengan apa yang diperoleh, selalu ingin mengembangkan pemikiran 

dengan jawaban yang unik dan berbeda dari yang biasanya. 

Beberapa uraian dapat kita ketahui ciri-ciri berpikir kreatif serta 

pemberian skor akan disajikan dalam bentuk Tabel II.2 dan Tabel II.3 

sebagai berikut: 
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TABEL II.2 

INDIKATOR KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA 

Indikator 

Berpikir 

Kreatif 

Ciri-ciri berpikir kreatif Perilaku Siswa 

 

 

Keaslian 

1)  Mampu mengungkapkan  

      hal yang baru dan unik. 

  1)  Memikirkan masalah-masalah atau 

hal yang tak pernah terpikir oleh 
orang lain. 

  2)  Memberikan jawaban yang berasal 

dari perhitungan sendiri. 

  3)  Setelah mendengar atau membaca 
gagasan, bekerja untuk mendapat 

penyelesaian yang baru. 

 

 

 

 

Kelancaran 

1) Mencetuskan banyak, 

gagasan, jawaban, 

penyelesaian masalah atau 

pertanyaan. 

2) Memberikan banyak cara atau 

saran untuk melakukan 

berbagai hal. 

3) Selalu memikirkan lebihdari 

satu jawaban. 

  1)  Mengajukan banyak pertanyaan. 

  2)  Menjawab banyak sejumlah 

jawaban jika ada pertanyaan. 

  3)  Mempunyai banyak gagasan cara 
menyelesaikan suatu masalah. 

  4)  Lancar dalam mengungkapkan 

gagasannya. 

  5)  Bekerja lebih cepat dan melakukan 
lebih banyak daripada siswa lain. 

  6)  Dengan cepat melihat kesalahan dan 

kekurangan dari suatu objek atau 

situasi. 

 

 

 

 

 

Fleksibel 

1) Menghasilkan gagasan, 

jawaban atau pertanyaan yang 

bervariasi. 

2) Dapat melihat suatu masalah 

dari sudut pandang yang 

berbeda-beda. 

3) Mencari banyak alternatif atau 

arah yang berbeda-beda. 

4)Mampu mengubah cara 

pendekatan atau cara 

pemikiran. 

1) Memberikan macam-macam 

pemikiran terhadap suatu gambar, 
cerita atau masalah. 

2) Menerapkan suatu konsep atau asas 

dengan cara yang berbeda-beda. 

3) Mampu mengubah arah berpikir 
secara spontan. 

 

 

 

 

Penguraian 

1) Mampu berkarya dan 

mengembangkan suatu 

gagasan atau produk. 

2) Menambahkan atau 

memerinci secara detail dari 

suatu objek, gagasan atau 

situasi sehingga menjadi lebih 

menarik. 

1) Mencari arti yang lebih mendalam 

terhadap jawaban atau pemecahan 

masalah dengan melakukan langkah-
langkah yang terperinci. 

2) Mencoba untuk menguji secara 

detail untuk melihat arah yang akan 

ditempuh. 
3) Mempunyai rasa keindahan yang 

kuat sehingga tidak puas dengan 

penampilan yang kosong dan 

sederhana. 

(Modifikasi Noraini Idris dan Ahmad Susanto) 

 

 

 

 

 



34 

 

 
TABEL II. 2 

PEMBERIAN SKOR KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

MATEMATIKA 

Sumber: Diadaptasi dari Munandar 

Kemampuan kreatif 

yang dinilai 
Deskripsi Terhadap jawaban soal Skor 

1) Kelancaran 

 

Tidak memberikan ide-ide yang diharapkan 

untuk penyelesaian soal 
1 

Memberikan ide-ide yang relevan untuk 

penyelesaian soal 
2 

Memberikan ide-ide yang relevan untuk 

penyelesaian soal yang diharapkan tetapi 

jawaban salah 

3 

Memberikan ide-ide yang relavan untuk 

penyelesaian   soal   matematika   dan 

jawabannya benar 

4 

2) Keluwesan 

 

Memberikan jawaban yang tidak beragam 

dan hasilnya salah 
1 

Memberikan jawaban yang tidak beragam 

dan hasilnya benar 
2 

Memberikan jawaban yang beragam tetapi 

hasilnya salah 
3 

Memberikan jawaban yang beragam dan 

hasilnya benar 
4 

3) Keaslian 

 

Tidak menggambarkan kepekaan dalam 

memberikan jawaban dan mengarah pada 

jawaban salah 

1 

Tidak menggambarkan kepekaan dalam 

memberikan jawaban dan mengarah pada 

jawaban benar 

2 

Menggambarkan    kepekaan    dalam 

memberikan jawaban tapi mengarah pada 

jawaban yang salah 

3 

Menggambarkan    kepekaan    dalam 

memberikan jawaban dan jawaban benar 
4 

4) Elaborasi 

 

Memberikan jawaban yang tidak terinci danSalah 
1 

Memberikan jawaban yang tidak terinci 

danjawaban benar 
2 

Memberikan jawaban yang terinci dan jawaban 

salah 

salah 

3 

Memberikan jawaban yang terinci dan jawaban 

benar 

Benar 

4 
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6. Modul Berbasis Active Learning Untuk Memfasilitasi Kemampuan 

Berpikir Kreatif Matematis 

Modul berbasis active learning bertujuan membantu siswa untuk 

menemukan konsep, membantu siswa dalam menerapkan dan 

mengintegrasikan berbagai konsep matematika secara kreatif serta 

memperkuat pendalaman dan penerapan materi pembelajaran. 

Pembelajaran dengan menggunakan modul berbasis active learning 

akan menghasilkan pembelajaran yang bermakna jika dapat berjalan dan 

diikuti dengan baik oleh siswa, karena pembelajaran dengan menggunakan 

modul berbasis active learning lebih menekankan aktif siswa daripada 

guru. Setiap tahap kegiatan siswa terlibat secara aktif baik intelektual 

maupun emosional. Dalam pembelajaran menggunakan modul berbasis 

active learning ini siswa berinteraksi langsung dengan sumber belajar, 

siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuannya dengan didampingi oleh 

modul dan siswa dituntut harus mampu bekerja sama serta menghargai 

orang lain dalam kelompoknya, sehingga pemebelajaran akan 

meningkatkan kualitas berpikir siswa. Adapun hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam mengimplementasikan  pembelajaran dengan 

menggunakan modul berbasis active learning yaitu: pembelajaran berpusat 

pada anak didik, penekanan pada penemuan pengetahuan, sangat 

menyenangkan, memberdayakan semua indera dan potensi anak didik, 

menggunakan banyak metode, menggunakan banyak media, disesuaikan 

dengan pengetahuan yang sudah ada. 
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B. Penelitian Relevan 

Hasil penelitian relevan yang sesuai dengan penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Hasan Baharun tahun 2015 dari Program Studi 

Pendidikan Pedagogik Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo 

dengan judul penelitian Penerapan Pembelajaran Active Learning untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di Madrasah
35

. 

Hasil penelitian setelah menggunakan pendekatan active learning 

dapat dilihat dengan adanya peningkatan prestasi belajar siswa pada setiap 

siklusnya. Pada siklus pertama diperoleh hasil sebanyak 22 anak (66,7%) 

memiliki minat, perhatian dan partisipasi yang baik, 4 anak (12,1%) memiliki 

minat, perhatian dan partisipasi yang cukup dan 7 anak (21,2%) memiliki 

minat, perhatian dan partisipasi kurang. Dan pada siklus kedua diperoleh hasil 

sebanyak 30 anak (90,9%) memiliki minat, perhatian dan partisipasi yang 

baik, 1 anak (3,03%) memiliki minat, perhatian dan partisipasi yang cukup, 

dan 2 anak (6,06) memiliki minat, perhatian dan partisipasi kurang 

Selain itu penelitian yang dilakukan Febrian Hidayat pada tahun 

2016 dari fakultas tarbiyah dan keguruan program studi pendidikan 

matematika UIN SUSKA RIAU dengan judul Penelitian Pengembangan 

Modul Matematika Berbasis ActiveLearning untuk Memfasilitasi 
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Kemampuan Penalaran Matematika Siswa SMP telah lulus uji validitas, 

kepraktisan dan tingkat kemampuan penalaran.
36

 

Berdasarkan uraian-uraiantersebut, dengan menerapkan strategi 

active learning dapat dikatakan bahwa modul berbasis active learning ini 

valid, praktis dan efektif terhadap hasil belajar siswa dan berpengaruh 

terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Adapun yang membedakan penelitian yang telahdilakukan oleh 

penulis dengan penelitian yang telah dilakukan oleh saudaraFebrian Hidayat 

adalah terletak pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Pada penelitian 

saudara Febrian Hidayat, tujuan pembelajarannya yaitu kemampuan 

penalaranmatematis, sedangkan penelitian yang telah penulis lakukan, tujuan 

pembelajarannya yaitu kemampuan berpikir kreatif matematis. 

C. Kerangka Berpikir 

Matematika merupakan ilmu yang sangat penting bagi 

perkembangan ilmu yang lain, baik di bidang sains, teknologi maupun sosial. 

Kehidupan sehari-haripun tak akan terlepas dari matematika. Setiap hari kita 

akan melihat penjual dan pembeli di warung, dengan tidak disadari mereka 

telah mengaplikasikan matematika.  

Matematika dapat dipelajari melalui pendidikan formal maupun 

nonformal. Dalam pendidikan formal, sekolah mempunyai peranan penting 

dalam menyampaikan konsep-konsep dan aplikasi dalam matematika. Dalam 

proses pembelajaran di kelas, seorang pendidik akan membutuhkan acuan 

                                                 
36

 Febrian Hidayat. 2016. “Pengembangan Modul Matematika Berbasis Active 

Learning untuk Memfasilitasi Kemampuan Penalaran Matematika Siswa SMP”. (UIN 

SUSKA RIAU) 



38 

 

dalam menyampaikan dan mengembangkan materi. Di sini bahan ajar sangat 

diperlukan oleh guru. Selama ini bahan ajar matematika yang tersedia belum 

memadai karena masih memperlihatkan rumus-rumus yang menakutkan bagi 

siswa. Sementara itu, siswa dipaksakan untuk menghafal rumus-rumus 

tersebut tanpa tahu apa fungsi rumus tersebut. Padahal sudah selayaknya 

siswa sebagai calon generasi penerus bangsa tahu bagaimana proses rumus-

rumus matematika didapatkan agar siswa dapat dengan mudah mengingat dan 

mengetahui apa fungsi rumus tersebut. Sehingga peserta didik tidak 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persoalan matematika. 

Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya bahan ajar matematika 

yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa khusunya di 

SMP Negeri 16 Pekanbaru. Setelah dikembangkannya bahan ajar diharapkan 

permasalahan yang dihadapi oleh guru dan siswa akan terkurangi sehingga 

mampu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematika bagi siswa 

khusunya di SMP Negeri 16 Pekanbaru. 
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Berikut diagram kerangka berpikirnya: 

 

 

 

 

 

  

Hasil yang diharapkan 

 

 

Hasil yang diharapkan 

 

 

 

 

Gambar II.1: Gambar Kerangka Berpikir 

Kemampuan Berpikir Kreatif 
Matematis Siswa Kurang 

Perlunya membuat bahan ajar 

sesuai dengan kebutuhan siswa 

Kurikulum 2013 

Materi Himpunan 

Tindakan: mengembangkan modul matematika 

berbasis active learning untuk memfasilitasi 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 

Pengembangan modul matematika berbasis active learning 

untuk memfasilitasi kemampuan berpikir kreatif matematis 

siswa pada pokok bahasan himpunan yang valid dan praktis 


