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BAB II
KAJIAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

1. Hakikat Pembelajaran Matematika

Mata Pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua pesrta didik

mulai dari sekolah dasar untuk membekali mereka dengan kemampuan berpikir

logis, analitis sistimatis, kritis dan kreatif serta kemampuan bekerja sama. Dalam

membelajarkan matematika kepada siswa, apabila guru masih menggunakan

paradigma pembelajaran lama dalam arti komunikasi dalam pembelajaran

matematika cenderung berlangsung satu arah umumnya dari guru ke siswa, guru

lebih mendominasi pembelajaran maka pembelajaran cenderung monoton

sehingga mengakibatkan peserta didik (siswa) merasa jenuh dan tersiksa.

Daryanto menjelaskan bahwa dalam membelajarkan matematika kepada

siswa, guru hendaknya lebih memilih berbagai variasi pendekatan, strategi,

metode yang sesuai dengan situasi sehingga tujuan pembelajaran yang

direncanakan akan tercapai. Perlu diketahui bahwa baik atau tidaknya suatu

pemilihan metode pembelajaran akan tergantung tujuan pembelajarannya,

kesesuaian dengan materi pembelajaran, tingkat perkembangan peserta didik

(siswa), kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran serta mengoptimalkan

sumber-sumber belajar yang ada. 1

1 Daryanto, Pembelajaran Inovatif., Gava Media, Yogyakarta, 2012, h. 240.
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Pelajaran Matematika merupakan pengetahuan yang esensial hendaknya

dikuasai siswa dengan kemampuan yang maksimal dan optimal. Memiliki

kemampuan yang maksimal di bidang matematika bukanlah hal yang dapat

diperoleh begitu saja, karena siswa yang menguasai keterampilan matematika

harus dapat dilihat dari indikator-indikator yang menyatakan kemampuan itu.

Sedangkan indikator-indikator itu sendiri hanya dapat dimiliki siswa melalui

proses pembelajaran yang bersifat membangun dan membentuk pengetahuan

siswa.

2. Kemampuan Berpikir Kreatif Matematika

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna telah

dibekali oleh Allah Subhanahuata’ala dengan otak atau akal sehingga manusia

merupakan makhluk yang tercerdas dibandingkan dengan makhluk yang lainnya.

Di samping itu, kita merupakan makhluk terpilih sebagai khilafah (pemimpin) di

muka bumi yang memiliki potensi terpendam untuk dapat dipakai dalam

menempuh kehidupan. Potensi yang terpendam itu disebut kreativitas, kreativitas

merupakan ide-ide baru atau hasil penyempurnaan yang muncul dari hasil

imajinasi yang kemudian diberi sentuhan teknologi menjadi inovasi atau

terobosan baru dalam memecahkan berbagai masalah yang timbul. 2 Sebagaimana

firman Allah salam surat Al-Baqarah ayat 30

َو إِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمالَئَِكِة إِنِّْي َجاِعٌل فِي اْألَْرِض َخلِيْ 
َماَء َو نَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َو نُقَ  ُس أَْعلَُم َما الَ تَْعلَُمْون لََك قَاَل إِنِّيْ قَالُْوا أَتَْجَعُل فِْیھَا َمن یُْفِسُد فِْیھَا َویَْسفُِك الدِّ دِّ

2 Rivai Veitzal, dkk , Education Management, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 759.
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Artinya :

Dan (ingatlah) tatkala Tuhan engkau berkata kepada Malaikat : Sesungguhnya

Aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah. Berkata mereka : Apakah

Engkau hendak menjadikan padanya orang yang merusak di dalam nya dan

menumpahkan darah, padahal kami bertasbih dengan memuji Engkau dan

memuliakan Engkau ? Dia berkata : Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa

yang tidak kamu ketahui.

Dalam berpikir kreatif ada beberapa tingkatan atau stages sampai

seseorang memperoleh sesuatu hal yang baru atau pemecahan masalah.

Tingkatan-tingkatan itu adalah:3

a. Persiapan, yaitu tingkatan seseorang menformulasikan masalah, dan
mengumpulkan fakta-fakta atau materi yang dipandang berguna dalam
memperoleh pemecahan yang baru.

b. Tingkat inkubasi, yaitu berlangsungnya masalah tersebut dalam jiwa
seseorang, karena individu tidak segera memperoleh pemecahan
masalah.

c. Tingkat iluminasi, yaitu tingkat yang mendapatkan pemecahan
masalah.

d. Tingkat evaluasi, mengecek apakah pemecahan masalah yang
diperoleh pada tingkat iluminasi itu cocok atau tidak. Apabila tidak
cocok, lalu meningkat pada tingkat berikutnya yaitu

e. Tingkat revisi, yaitu mengadakan revisi terhadap pemecahan yang
diperolehnya.

Berlawanan dengan kepercayaan umum, kreativitas bukanlah suatu entitas

tunggal yang dimiliki atau  tidak dimiliki orang melainkan merupakan kombinasi

3 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, ANDI Yogyakarta, Yogyakarta, 2004, h.
190.
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dari banyak proses berpikir, karakteristik, dan prilaku yang spesifik. Individu

yang kreatif cenderung melakukan hal-hal di bawah ini:4

a. Menafsirkan masalah dan situasi secara fleksibel

b. Memiliki banyak informasi yang relevan dengan suatu tugas

c. Mengkombinasikan informasi dan ide-ide yang ada dengan cara yang baru

d. Mengevaluasi pencapaian mereka menurut standar yang  tinggi

Memiliki gairah dan dan karenanya menginvestasikan banyak waktu dan

usaha dalam apa yang sedang mereka kerjakan. Dale  mengungkapkan bahwa

terdapat empat sifat utama orang yang kreatif, antara lain:

a. Kepekaan masalah adalah kemampuan mengenali sebuah masalah
yang ada atau dapat memintasi kesalahpahaman, kesalahan konsepsi,
kekurangan fakta, dan perintang-perintang lain, serta mengenali
masalah yang sebenarnya.

b. Aliran gagasan adalah dapat mengumpulkan sejumlah besar
pemecahan alternatif terhadap suatu masalah tertentu dalam waktu
tertentu.

c. Keaslian adalah menciptakan gagasan yang baru atau gagasan
menciptakan cara-cara baru, dan

d. Fleksibelitas kreatif adalah kesediaan untuk mempertimbangkan
beragam pendekatan terhadap suatu masalah5.

Rincian ciri-ciri dari fluency, flexibility, originality, dan elaboration

dikemukan oleh Munandar. 6

4 Jeanne Ellis Ormrod, Psikologi Pendidikan, Erlangga, Jakarta, 2008, h. 407.
5 Dale , Kreativitas (terjemahan). Jakarta: Alex Media. h 21
6 Utami Munandar, Mengembangkan Bakat dan Krativitas Anak Sekolah, Gramedia,

Jakarta, 1992, h. 45.
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Ciri-ciri fluency diantaranya adalah:

a. Mencetuskan banyak ide, banyak jawaban, banyak penyelesaian

masalah, banyak pertanyaan dengan lancer

b. Memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal

c. Selalu memikirkan lebih dari satu jawaban.

Ciri-ciri flexibility diantaranya adalah:

a. Menghasilkan gagasan, jawaban, atau pertanyaan yang bervariasi,

dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda

b. Mencari banyak alternatif atau arah yang berbeda-beda.

c. Mampu mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran.

Ciri-ciri originality diantaranya adalah:

a. Mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik

b. Memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan diri

c. Mampu membuat kombinasi-kombinasi yang tidak lazim dari bagian-

bagian atau unsur-unsur.

Ciri-ciri elaboration diantarnya adalah:

a. Mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk

b. Menambah atau memperinci detil-detil dari suatu obyek, gagasan, atau

situasi sehingga menjadi lebih menarik.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka kemampuan

berpikir kreatif matematika dapat diartikan yaitu kemampuan berpikir yang



13

sifatnya baru yang diperoleh dengan mencoba-coba dan dita ndai dengan

keterampilan berpikir lancar, luwes, orisinil dan elaborasi.

3. Team Games Tournament

a. Pengertian Model Team Games Tournament

Guru yang profesional perlu menguasai bermacam-macam model

pembelajaran. Penguasaan ini akan membantu guru dalam pencapaian tujuan

pembelajaran. Model pembelajaran merupakan bagian dari strategi

instruksional.

Model Pembelajaran Kooperatif tipe Team Games Tournament
(TGT), atau Pertandingan Permainan Tim dikembangkan secara
asli oleh Davied De Vries dan Keath Edward (1995). Pada model
ini siswa memainkan permainan dengan anggota-anggota tim lain
untuk memperoleh tambahan poin untuk skor tim mereka.7

Secara umum, pembelajaran kooperatif tipe TGT memiliki prosedur

belajar yang terdiri atas siklus regular dari aktivitas pembelajaran kooperatif.

Games Tournament dimasukkan sebagai tahapan review setelah siswa bekerja

dalam tim (sama dengan STAD).

Dalam TGT siswa memainkan game akademik dengan anggota tim

lain untuk menyumbangkan poin bagi skor timnya. Siswa memainkan game

ini bersama lima orang pada “meja-turnamen”, di mana kelima peserta dalam

satu meja turnamen ini adalah para siswa yang memiliki nomor pengenal yang

sama. Peraih rekor tertinggi dalam tiap meja turnamen akan mendapatkan 100

7 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, Kencana, Jakarta,
2009, h. 83.
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poin untuk timnya. Tim dengan tingkat kinerja tertinggi mendapatkan

sertifikat atau bentuk penghargaan tim lainnya.

TGT memiliki dimensi kegembiraan yang diperoleh dari penggunaan

permainan. Teman satu tim akan saling membantu dalam mempersiapkan diri

untuk permainan dengan mempelajari lembar kegiatan dan menjelaskan

masalah-masalah satu sama lain, tetapi sewaktu siswa sedang bermain dalam

game temannya tidak boleh membantu, memastikan telah terjadi tanggung

jawab individual.

Permainan TGT berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditulis pada

kartu-kartu yang diberi angka. Tiap-tiap siswa akan mengambil sebuah kartu

yang berisi soal dan berusaha untuk menjawab pertanyaan. Turnamen ini

memungkinkan bagi siswa untuk menyumbangkan skor-skor maksimal buat

kelompoknya. Turnamen ini juga dapat digunakan sebagai review materi

pelajaran.

b. Keunggulan dan Kelemahan Pembelajaran TGT

Adapun keuntungan pembelajaran kooperatif tipe TGT yaitu:

1) Semua anggota memperoleh tugas

2) Semua anggota kelompok memperoleh tugas

3) Ada interaksi langsung antara siswa dengan siswa dan dengan guru

4) Mendorong siswa untuk menghargai pendapat orang lain

5) Meningkatkan akademik siswa
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6) Siswa mampu bekerja sama dalam belajar sehingga siswa aktif dalam

proses pembelajaran.8

Sedangkan kelemahannya yaitu :

1) Bagi Guru

Sulitnya pengelompokan siswa yang mempunyai kemampuan

heterogen dari segi akademis. Kelemahan ini akan dapat diatasi jika guru

yang bertindak sebagai pemegang kendali teliti dalam menentukan

pembagian kelompok waktu yang dihabiskan untuk diskusi oleh siswa

cukup banyak sehingga melewati waktu yang sudah ditetapkan. Kesulitan

ini dapat diatasi jika guru mampu menguasai kelas secara menyeluruh.

2) Bagi Siswa

Masih adanya siswa berkemampuan tinggi kurang terbiasa dan

sulit memberikan penjelasan kepada siswa lainnya. Untuk mengatasi

kelemahan ini, tugas guru adalah membimbing dengan baik siswa yang

mempunyai kemampuan akademik tinggi agar dapat dan mampu

menularkan pengetahuannya kepada siswa yang lain.9

8 Risnawati, Op.Cit h. 53.
9http://office.microsoft.com/en-us/privacy-statement-highlights-for-microsoft-office-

2010-HA101098558.aspx akses 07-05-2013 jam 00.01.
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c. Langkah-langkah turnamen menurut Silberman sebagai berikut: 10

1) Bagilah siswa menjadi sejumlah tim beranggotakan 2-8 siswa. Pastikan

bahwa tim memiliki jumlah yang sama. (jika ini tidak bisa dilakukan, anda

harus merata-ratakan skor dari tiap tim.)

2) Berikan materi kepada tim untuk dipelajari bersama.

3) Buatlah beberapa pertanyaan yang menguji pemahaman dan atau

mengingatkan akan materi pelajaran. Gunakan format yang memudahkan

penilaian.

4) Berikan sebagian pertanyaan kepada siswa. Sebutkan ini sebagai “ronde

satu” dari turnamen belajar. Tiap siswa harus menjawab pertanyaan secara

perorangan.

5) Setelah pertanyaan diajukan, sediakan jawabannya dan perintahkan siswa

untuk menghitung jumlah pertanyaan yang mereka jawab dengan benar.

Selanjutnya perintahkan mereka untuk mendapat skor tim. Umumkan skor

dari tiap tim.

6) Perintahkan mereka untuk belajar lagi untuk “ronde kedua” dalam

turnamen. Anda bisa membuat ronde sebanyak yang anda mau, namun

pastikan untuk memberi kesempatan tim untuk menjalani sesi belajar antar

masing-masing ronde.

10 Silberman.Opcit. h. 171.
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4. Hubungan model pembelajaran TGT dengan kemampuan berpikir kreatif

Matematika merupakan induk dari ilmu pengetahuan yang memilki peran

penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena matematika pula pengetahuan baru

muncul akibat dari berkembangnya kemampuan berpikir manusia untuk

menghasilkan sesuatu yang baru. Muijs dan Reynold menyatakan bahwa

matematika merupakan kendaraan utama untuk mengembangkan kemampuan

berpikir logis dan keterampilan kognitif yang lebih tinggi. 11

Guru matematika merupakan salah satu unsur dibidang pendidikan yang

harus berperan aktif dalam menempatkan kedudukannya sebagai tenaga

profesional. Maka dari itu guru matematika harus mengembangkan

keprofesionalannya agar senantiasa mengembangkan pembelajaran yang

bervariasi salahsatunya melalui pendekatan model pembelajaran.

Pendekatan pembelajaran kooperatif merupakan belajar bersama-sama,

saling membantu antara satu sama lain, dalam belajar dan memastikan bahwa

setiap orang dalamkelompok mencapai tujuan atau tugas yang telah ditentukan

sebelumnya.

TGT dapat digunakan dalam berbagai macam mata pelajaran, dari ilmu-

ilmu eksak, ilmu-ilmu sosial maupun bahasa dari jenjang Pendidikan Dasar

11Daniel Muijs dan Davis Reynold, Effective Teaching Teori dan Aplikasinya,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, h. 332.
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hingga perguruan tinggi. TGT sangat cocok untuk mengajar tujuan pembelajaran

yang dirumuskan dengan tajam dengan satu jawaban benar.12

Dengan demikian TGT dapat dijadikan alternatif strategi belajar yang

lebih memberdayakan siswa. Pendekatan pembelajaran kooperatif model TGT

sangat cocok untuk menyampaikan pelajaran, karena Pendekatan pembelajaran

kooperatif model TGT merupakan konsep belajar yang hasil pembelajaran

diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran juga berlangsung

secara alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja sama, bukan transfer

pengetahuan dari guru ke siswa.

Permasalahan yang timbul di lapangan adalah meskipun siswa

mendapatkan nilai yang tinggi pada mata pelajaran matematika, namun mereka

tampak kurang mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Guru

kurang kreatif dalam memilih model pembelajaran dalam pelaksanannya,

sehingga pembelajaran jadi membosankan. Hal ini menyebabkan siswa kurang

terlatih dalam mengembangkan daya nalarnya untuk mengembangkan dan

mengaplikasikan konsep-konsep yang telah dipelajari dikehidupan nyata sehingga

kemampuan berpikir kreatif siswa kurang terasah.

Dari uraian di atas, tampak bahwa keterlibatan siswa untuk turut belajar

dengan cara menerapkan model pembelajaran TGT merupakan salah satu

indikator keefektifan belajar. Siswa tidak hanya menerima saja materi dari guru,

melainkan siswa juga berusaha menggali dan mengembangkan sendiri. Hasil

12Trianto.Op. Cit.h.83.
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belajar tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan tetapi juga

meningkatkan keterampilan berpikir. Kemampuan siswa untuk mengerjakan soal-

soal sejenis uraian perlu dilatih, agar penerapan model pembelajaran TGT dapat

optimal. Kemampuan tersebut akan tampak dengan jelas bila siswa mampu

mengajukan soal-soal secara mandiri maupun berkelompok. Kemampuan siswa

untuk mengerjakan soal tersebut dapat dideteksi lewat kemampuannya untuk

menjelaskan penyelesaian soal yang diajukannya di depan kelas. Dengan

penerapan model pembelajaran TGT dapat melatih siswa belajar kritis, kreatif,

disiplin, dan meningkatkan keterampilan berpikir siswa.

B. Peneltian yang Relevan

Model Pembelajaran TGT telah diteliti pada berbagai karya tulis dan

mereka buktikan bahwa model pembelajaran TGT mampu meningkatkan hasil

belajar siswa. Salah satu karya tulis yang meneliti tentang model pembelajaran

TGT dan mampu meningkatkan hasil belajar adalah penelitian yang dilakukan

oleh Zainal.

Zainal, seorang guru di Sekolah Dasar dalam penelitian melibatkan siswa

kelas V SD Negeri 025 Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

menemukan bahwa model pembelajaran TGT mampu meningkatkan hasil belajar

siswa.13

13 Zainal, Penerapan Team Game Tournament (TGT) untuk Meningkatkan Hasil Belajar
SD N di Kecamatan Tambang Kab.Kampar (tesis).2007.
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Penelitian lain yang membuktikan keberhasilan penggunaan model

pembelajaran TGT adalah penelitian yang dilakukan Nurul Fitriandari dengan

judul “Penerapan metode pembelajaran kooperatif model TGT (Teams-Games-

Tournament) sebagai upaya meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan hasil

belajar siswa SMK Islam di Kota Batu” Hasil penelitian menunjukkan

pemahaman konsep kelompok siswa yang belajar dengan model TGT lebih baik

dibandingkan dengan kelompok siswa yang belajar dengan model pengajaran

langsung.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan

adalah terletak pada perbedaan populasi yaitu populasi kelas VIII di SMP N 20

Pekanbaru. Selain daripada itu, design penelitian ini eksperimen. Oleh karena itu,

penelitian ini untuk melihat pengaruh penerapan model Team Games Tournament

terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa.

C. Kerangka Berpikir

Tujuan pembelajaran matematika tidak sekedar mencapai pemahaman

matematika tetapi juga diharapkan dapat mengembangkan atau meningkatkan soft

skill siswa, salah satunya meningkatnya kemampuan berpikir kreatif siswa.

Lingkungan yang kondusif untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif

siswa sangat berperan besar dalam peningkatan kemampuan berpikir kreatif

siswa. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi, metode atau pendekatan

pembelajaran matematika yang dapat mewujudkan hal tersebut. Team Games

Tournament adalah suatu model pembelajaran yang memberikan peluang kepada
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siswa untuk bekerja sama dengan team dan memiliki tanggung jawab individu

untuk menyelesaikan soal yang diberikan guru. Kemampuan berpikir kreatif

diperlukan pada saat siswa mengidentifikasi pernyataan-pernyataan yang

diberikan guru dan mencarikan solusi dari pertanyaan tersebut. Model Team

Games Tournament yang telah dikemukakan para ahli merupakan model yang

sangat cocok untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam

pembelajaran matematika, dan tentunya dengan harapan dapat membangun sikap

positif siswa dan menghasilkan SDM yang berkualitas untuk menghadapi masa

depan yang lebih banyak tantangannya. Karena pada awalnya model ini dirancang

dan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan akan sesuatu yang dapat

memberikan warna yang berbeda dari pembelajaran matematika sebelumnya.

D. Konsep Operasional

Adapun konsep yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini terdiri

dari dua variabel yaitu model Team Games Tournament yang  diterapkan dalam

pembelajaran matematika siswa SMP N 20 Pekanbaru sebagai variabel bebas dan

kemampuan berfikir kreatif  siswa sebagai variabel terikat.

1. Model Team Games Tournament

Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan  Model Team Games

Tournament adalah:

a. Kegiatan Awal

1) Guru mengucapkan salam

2) Guru menyampaikan tujuan dan materi pembelajaran
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3) Guru memberikan motivasi dan informasi bahwa pembelajaran yang

akan diterapkan adalah model pembelajaran TGT

b. Kegiatan Inti

1) Step 1: Pengajaran, pada tahap ini guru menyampaikan materi

pelajaran.

2) Step 2: Belajar Tim, para siswa mengerjakan lembar kegiatan dalam

tim mereka untuk menguasai materi.

3) Step 3: Turnamen, para siswa memainkan game akademik dalam

kemampuan yang homogeny. Langkah-langkah turnamen menurut

Silberman sebagai berikut:

a) Bagilah siswa menjadi sejumlah tim beranggotakan 2-8 siswa.

Pastikan bahwa tim memiliki jumlah yang sama. (jika ini tidak

bisa dilakukan, anda harus merata-ratakan skor dari tiap tim).

b) Berikan materi kepada tim untuk dipelajari bersama.

c) Buatlah beberapa pertanyaan yang menguji pemahaman dan atau

mengingatkan akan materi pelajaran. Gunakan format yang

memudahkan penilaian.

d) Berikan sebagian pertanyaan kepada siswa. Sebutkan ini sebagai

“ronde satu” dari turnamen belajar. Tiap siswa harus menjawab

pertanyaan secara perorangan.

e) Setelah pertanyaan diajukan, sediakan jawabannya dan perintahkan

siswa untuk menghitung jumlah pertanyaan yang mereka jawab
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dengan benar. Selanjutnya perintahkan mereka untuk mendapat

skor tim. Umumkan skor dari tiap tim.

f) Perintahkan mereka untuk belajar lagi untuk “ronde kedua” dalam

turnamen. Anda bisa membuat ronde sebanyak yang anda mau,

namun pastikan untuk memberi kesempatan tim untuk menjalani

sesi belajar antar masing-masing ronde.

4) Step 4: Rekognisi Tim, skor tim dihitung berdasarkan skor turnamen

anggota tim, dan tim tersebut akan direkognisi apabila mereka berhasil

melampaui kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Kegiatan Penutup

1) Guru bersama dengan siswa menyimpulkan materi

2) Guru memberikan apresiasi untuk kelompok siswa yang mendapat

skor terbaik

3) Guru memberikan tugas (PR) dan mengingatkan siswa tentang materi

pertemuan selanjutnya.

2. Kemampuan Berpikir Kreatif

Untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa pada proses

pembelajaran matematika adalah :

a. Siswa mampu untuk menghasilkan banyak gagasan

b. Siswa mampu untuk mengemukakan bermacam-macam pemecahan atau

pendekatan terhadap masalah
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c. Siswa mampu untuk mencetuskan gagasan dengan cara-cara yang asli,

tidak klise dan jarang diberikan kebanyakan orang

Adapun untuk pedoman penskoran kemampuan berpikir kreatif dapat

dilihat pada tabel. II.1

TABEL II.1
TABEL PEDOMAN PENSKORAN BERPIKIR KREATIF

Indikator Skor Respon Siswa Terhadap Masalah

Kemampuan
kelancaran
(fluency)

0

1

2

3

4

Tidak menjawab atau memberikan ide yang tidak relevan
untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan.
Memberikan sebuah ide yang relevan dengan
penyelesaian masalah tapi pengungkapannya kurang jelas
Memberikan suatu ide yang relevan dengan penyelesaian
masalah dan pengungkapannya kurang jelas.
Memberikan lebih dari satu ide yang relevan dengan
penyelesaian masalah tapi pengungkapannya kurang jelas
Memberikan lebih dari satu ide yang relevan dengan
penyelesaian masalah dan pengungkapannya lengkap dan
jelas.

Kemampuan
Keluwesan
(flexibility)

0

1

2

3

4

Tidak menjawab atau memberikan jawaban dengan satu
cara atau lebih tetapi semuanya salah.
Memberikan jawaban hanya dengan satu cara, terdapat
kekeliuran dalam proses perhitungan dan hasilnya salah.
Memberikan jawaban dengan satu cara, proses  dan
hasilnya benar.
Memberikan jawaban lebih dari satu cara tetapi hasilnya
ada yang salah karena terdapat kekeliuran dalam proses.
Memberikan jawaban lebih dari satu cara, proses
perhitungan dan hasilnya benar.

Kemampuan
Keaslian
(originality)

0
1

2

3

4

Tidak menjawab atau memberikan jawaban yang salah.
Memberikan jawaban dengan caranya sendiri tapi tidak
dapat dipahami.
Memberikan jawaban dengan caranya sendiri, proses
perhitungan sudah terarah tapi tidak selesai.
Memberikan jawaban lebih dari satu cara tetapi hasilnya
ada yang salah karena terdapat kekeliuran dalam proses
perhitungan.
Memberikan jawaban lebih dari satu cara, proses
perhitungan dan hasilnya benar.
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H. Hipotesis

Dari uraian diatas serta perumusan masalah maka penulis membuat suatu

hipotesis sebagai berikut:

Ha : µeksperimen ≠ µkontrol

Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematika antara siswa

yang melakukan pembelajaran dengan model Team Games Tournament

dan siswa yang melakukan pembelajaran model konvensional pada

pembelajaran matematika di SMP N 20 Pekanbaru.

H0 : µeksperimen = µkontrol

Tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematika antara

siswa yang melakukan pembelajaran dengan model Team Games

Tournament dan siswa yang melakukan pembelajaran model

konvensional pada pembelajaran matematika di SMP N 20 Pekanbaru.


