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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan 

keberhasilan suatu individu. Pendidikan memiliki tujuan untuk 

menyediakan sarana dan prasarana bagi siswa untuk mengembangkan 

kemampuan dan bakat yang dimiliki secara optimal. Salah satu ilmu dasar 

dalam pendidikan adalah matematika, karena matematika merupakan ilmu 

yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.  Tetapi, seringkali siswa 

mengeluhkan pelajaran matematika yang sulit karena mereka belum 

sepenuhnya memahami apa dan bagaimana sebenarnya matematika itu 

sendiri. Kebanyakan mereka hanya mendengarkan penjelasan guru, 

mencatat dan menghapal rumus kemudian memperbanyak dengan latihan 

soal tanpa mereka mencari makna tentang apa sebenarnya tujuan 

pembelajaran matematika. 

Menurut Depdiknas (dalam Sasmita 2014: 2) dikatakan bahwa 

mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari 

sekolah dasar untuk membekali siswa dengan berpikir logis, sistematis, 

kritis dan kreatif serta kemampuan bekerja sama. Hal ini juga sesuai 

dengan kurikulum 2013 yang bertujuan untuk mempersiapkan siswa agar 

menjadi warga masyarakat yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, serta 

mampu berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa siswa 
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memiliki keharusan untuk berkemampuan berpikir logis, sistematis, kritis 

dan kreatif. 

Kondisi yang terjadi saat ini kemampuan berpikir kreatif siswa 

MTs masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya kemampuan 

siswa dalam memecahkan masalah (soal cerita), khususnya soal non rutin 

atau terbuka (open ended). Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang 

dilakukan penulis dengan memberikan soal dengan bentuk pengajuan soal 

terkait materi bangun ruang sisi datar di MTs Tarbiyatul Islam Soko yang 

diberikan kepada kelas VIII D, ternyata lebih dari 60% siswa masih belum 

mampu menyelesaikan soal tersebut dengan benar. Sedangkan, dikelas 

VIII E 48% menjawab soal dengan benar. 

Hasil dari diskusi dengan salah satu guru matematika di MTs 

Tarbiyatul Islam Soko mengidentifikasi beberapa kelemahan siswa, antara 

lain: memahami kalimat-kalimat dalam soal, belum dapat membedakan 

informasi yang diketahui dan permintaan soal, tidak lancar menggunakan 

pengetahuan dan ide-ide yang diketahui, mengubah kalimat cerita menjadi 

kalimat matematika, menggunakan cara-cara atau srategi-strategi yang 

berbeda-beda dalam merencanakan penyelesaian suatu masalah, 

melakukan perhitungan-perhitungan, dan mengambil kesimpulan atau 

mengembalikan ke masalah yang dicari. Apabila dipersempit kelemahan 

itu terutama pada kemampuan siswa dalam memahami masalah dan 

merencanakan suatu penyelesaian.  

Memahami suatu masalah ditunjukkan dengan mengetahui apa 

yang diketahui dan yang ditanyakan. Dan juga kesulitan dalam 
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merencanakan penyelesaian suatu masalah ditunjukkan dengan 

mengorganisasikan informasi atau data-data yang ada secara kreatif 

dengan menggunakan strategi-strategi tertentu untuk menemukan 

kemungkinan penyelesaian. Siswa dapat membentuk model matematika, 

membuat diagram/tabel, menemukan pola tertentu atau bekerja mundur. 

Dalam memahami maupun merencanakan penyelesaian masalah 

diperlukan suatu kemampuan berpikir kreatif siswa yang memadai, karena 

kemampuan tersebut merupakan kemampuan bernalar (berpikir) tingkat 

tinggi setelah berpikir dasar (basic) dan kritis. 

Mengacu pada identifikasi penyebab kelemahan tersebut, maka 

dalam proses pembelajaran diperlukan cara yang mendorong siswa untuk 

memahami masalah, meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa 

dalam menyusun rencana penyelesaian dan melibatkan siswa secara aktif 

dalam menemukan sendiri penyelesaian masalah, serta mendorong 

pembelajaran yang berpusat pada siswa dan guru hanya sebagai fasilitator. 

“Kemampuan berpikir kreatif merupakan  cara baru untuk dapat melihat 

dan mengerjakan sesuatu yang memuat 4 aspek antara lain, fluency 

(kefasihan), flexybility (keluwesan), originality (keaslian), dan elaboration 

(keterincian)(Rudyanto 2014: 43)”. 

Meninjau cara pembelajaran yang diharapkan itu, maka salah salah 

satu model pembelajaran yang memiliki sifat serta karakter tersebut adalah 

model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL). Menurut 

Nurhadi (dalam Rusman 2013:190), pembelajaran konstekstual 

(Contextual Teaching and Learning) merupakan konsep belajar yang dapat 
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membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi 

dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan 

mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 

Penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat dapat 

menghambat tercapainya tujuan pengajaran. Tidak semua model 

pembelajaran bisa digunakan pada suatu pokok bahasan tertentu. Oleh 

karena itu sebelum memilih dan melaksanakan suatu model pembelajaran, 

guru harus memperhatikan beberapa hal seperti: materi, tujuan 

pembelajaran, waktu yang tersedia, fasilitas yang tersedia, kemampuan 

guru, dan lain-lain yang berkaitan dengan proses belajar mengajar 

sehingga dapat memilih model pembelajaran yang tepat untuk diterapan 

pada kelas tertentu dan pada pokok bahasan tertentu. Karena dalam belajar 

matematika memerlukan pemahaman sungguh-sungguh, pemilihan model 

pembelajaran yang tepat mempunyai pengaruh yang besar di dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Penggunaan model 

pembelajaran yang tepat membuat pemahaman siswa terhadap materi atau 

konsep yang disampaikan akan baik. Dengan demikian kemampuan 

berpikir kreatif siswa bisa meningkat. 

Berdasarkan pemikiran diatas, peneliti melakukan penelitian yang 

dilaksanakan untuk melihat kemampuan berpikir kreatif siswa pada 

pelajaran matematika dengan judul “ Eksperimentasi model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) terhadap kemampuan berpikir 
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kreatif siswa pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar kelas VIII MTs 

Tarbiyatul Islam Soko tahun pelajaran 2018/2019”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

Apakah dengan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) dapat menghasilkan kemampuan berpikir kreatif siswa lebih baik 

daripada pembelajaran ekspositori pada pokok bahasan bangun ruang sisi 

datar pada kelas VIII di MTs Tarbiyatul Islam Soko tahun pelajaran 

2018/2019? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan 

penelitian yang akan di capai adalah untuk membuktikan apakah ada 

peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa dengan menggunakan 

model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) pada 

pokok bahasan bangun ruang sisi datar kelas VIII MTs Tarbiyatul Islam 

Soko tahun pelajaran 2018/2019.  

D. Manfaat Penelitian 

Setelah dilakukan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teotitis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran tentang pembelajaran matematika yang nantinya dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi siswa 

Untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kreatif 

siswa dibidang studi matematika melalui penggunaan model 

pembelajaran 

b. Bagi guru 

Dapat memperbaiki serta meningkatkan mutu/ kualitas 

pembelajaran dikelas sehingga konsep matematika dapat dipahami 

dengan baik oleh siswa dengan melalui media pembelajaran. 

c. Bagi sekolah 

Sebagai masukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, 

khususnya mata pelajaran matematika. 

d. Bagi peneliti 

Sebagai bahan pertimbangan, masukan serta referensi untuk 

peneliti lain. 

e. Bagi peneliti lain 

Peneliti lain yang ingin menerapkan model pembelajaran 

ini sebaiknya dipahami kembali cara penerapannya agar 

mendapatkan hasil yang lebih baik lagi 

E. Definisi operasional 

Penelitian ini memuat beberapa istilah yang dijelaskan untuk 

menghindari kesalahpahaman. Istilah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini menggunakan model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL). Menurut Blanchard ( dalam Trianto 
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2007: 101), Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah suatu 

konsepsi yang membantu guru untuk mengaitkan konten mata 

pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan serta penerapannya dalam kehidupan 

mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan tenaga kerja. 

2. Dalam penelitian ini akan menguji kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Menurut Usman (dalam Purwaningrum 2016: 149) berpikir kreatif 

adalah suatu kebiasaan dari pikiran yang dilatih serta memperhatikan 

intuisi, menghidupkan imajinasi, mengungkapkan kemungkinan-

kemungkinan baru, membuat sudut pandang yang menakjubkan dan 

membangkitkan ide-ide yang tidak terduga. 

3. Materi pelajaran yang dipilih peneliti pada pembelajaran ini adalah 

pokok bahasan bangun ruang sisi datar yaitu berfokus pada bangun 

kubus dan balok. Kubus adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 

enam bidang datar yang masing-masing berbentuk  persegi yang sama 

dan sebangun atau kongruen. Balok merupakan bangun ruang yang 

dibentuk oleh tiga pasang persegi panjang dimana tiap pasang persegi 

panjang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dan persegi panjang 

yang berhadapan adalah sama dan sebangun (kongruen). 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kajian Teoritis 

1. Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

a. Pengertian model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) 

Menurut Elaine B. Johnson (dalam Rusman 2013: 190),  

menyebutkan bahwa pembelajaran konstekstual merupakan sebuah 

sistem yang merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang 

mewujudkan makna. Selanjutnya Elaine (dalam Rusman 

2013:190),  menyebutkan bahwa pembelajaran konstekstual 

merupakan suatu sistem pembelajaran yang cocok dengan otak dan 

menghasilkan makna dengan menghubungkan muatan akademis 

dengan konteks dari kehidupan sehari-hari siswa. Jadi, 

pembelajaran konstekstual merupakan usaha untuk membuat siswa 

aktif dalam memompa kemampuan diri tanpa merugi dari segi 

manfaat, sebab siswa berusaha mempelajari konsep sekaligus 

menerapkan dan mengaitkan dengaan dunia nyata. 

Menurut Blanchard ( dalam Trianto 2007: 101), pengajaran 

serta pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and 

Learning (CTL) adalah suatu konsepsi yang membantu guru untuk 

mengaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan 

memotivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan serta 

8 
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penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, 

warga negara, dan tenaga kerja. Menurut Mustofa (2016: 90), 

“Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang 

memusatkan pada bagaimana siswa mengerti makna dari apa yang 

mereka pelajari, apa manfaatnya, dalam status apa mereka, 

bagaimana mencapainya, dan bagaimana mereka 

mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari”.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan suatu bentuk 

pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa 

secara utuh agar dapat menemukan materi yang dipelajari serta 

menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata untuk 

diterapkan dalam kehidupan mereka, baik dalam lingkungan 

keluarga maupun lingkungan masyarakat maupun warga negara, 

dengan tujuan untuk menemukan makna materi tersebut bagi 

kehidupannya. 

b. Prinsip Pembelajaran Konstekstual 

CTL, sebagai suatu model, dalam implementasinya tentu 

saja memerlukan perencanaan pembelajaran yang mencerminkan 

konsep dan prinsip CTL. Setiap model pembelajaran, di samping 

memiliki unsur kesamaan, juga ada beberapa perbedaan tertentu. 

Hal ini karena setiap model memiliki karakteristik khas tertentu, 

yang tentu saja berakibat pada adanya perbedaan tertentu pula 
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dalam membuat design (skenario) yang disesuaikan dengan model 

yang diterapkan. 

Ada tujuh prinsip pembelajaran konstekstual yang harus 

dikembangkan oleh guru, yaitu: 

1) Konstruktivisme (contructivism)  

Konstruktivisme adalah landasan berpikir (filosofi) dalam CTL, 

yaitu dengan pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi 

sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. 

Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta, konsep atau kaidah 

yang siap untuk diambil dan ingat. Manusia harus membangun 

pengetahuan itu memberi makna melalui pengalaman yang 

nyata (Rusman 2013: 193). 

2) Menemukan (Inquiry) 

Menemukan adalah kegiatan inti dari CTL, melalui upaya 

menemukan akan memberikan penegasan bahwa pengetahuan, 

ketrampilan dan kemampuan-kemampuan lain yang diperlukan 

bukan merupakan hasil dari mengingat seperangkat fakta-fakta, 

tetapi merupan hasil menemukan sendiri ( Rusman 2013: 194). 

3) Bertanya (Questioning) 

Questioning (bertanya) adalah strategi utama yang berbasis 

konstekstual. Bertanya dalam proses pembelajaran dipandang 

sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan 

menilai kemampuan berpikir siswa. Bagi siswa, kegiatan 

bertanya merupakan bagian penting dalam melaksanakan 



11 
 

 
 

pembelajaran berbasis inquiry, yaitu menggali informasi, 

mengkonfirmasikan apa yang sudah diketahui dan 

mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahuinya 

(Trianto 2007: 110). 

4) Masyarakat Belajar (Learning Community) 

Masyarakat belajar adalah membiasakan siswa untuk 

melakukan kerjasama serta memanfaatkan sumber belajar dari 

teman-teman belajarnya ( Rusman 2013: 195). 

5) Pemodelan (Modeling) 

Pada pembelajaran konstekstual, guru tidak hanya satu-satunya 

model. Pemodelan dapat dirancang dengan melibatkan siswa. 

Seorang bisa ditunjuk untuk memodelkan sesuatu berdasarkan 

pengalaman yang diketahuinya ( Trianto 2007: 112). 

6) Refleksi (Reflection) 

Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru terjadi atau 

baru saja dipelajari. Dengan kata lain refleksi adalah berpikir 

kebelakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan di masa lalu, 

siswa mengendapkan apa yang baru dipelajarinya sebagai 

struktur pengetahuan yang baru yang merupakan pengayaan 

atau revisi dari pengetahuan sebelumnya (Rusman 2013: 197). 

7) Penilaian Sebenarnya ( Authentic Assessment)  

Tahapan terakhir dari pembelajaran konstekstual adalah 

melakukan penilaian. Penilaian sebagai bagian integral dari 

pembelajaran memiliki fungsi yang amat menentukan untuk 
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mendapatkan informasi kualitas proses dan hasil pembelajaran 

melalui penerapan CTL (Rusman 2013:197). 

c.  Langkah-langkah model pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning (CTL) 

Secara sederhana langkah penerapan CTL yang diterapkan 

didalam kelas secara garis besar menurut Sugianto (dalam Nanik 

2010:33) adalah sebagai berikut: 

1) Mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih 

bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan 

mengkontruksikan sendiri pengetahuan dan ketrampilan 

barunya. 

2) Melakukan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik 

pelajaran. 

3) Kembangkan sifat ingin tau siswa dengan bertanya. 

4) Ciptakan “masyarakat belajar” (belajar dalam kelompok-

kelompok). 

5) Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran 

6) Lakukan refleksi diakhir pertemuan 

7) Lakukan penilaian yang sbenarnya dengan berbagai cara. 

Selain itu menurut E. Mulyasa (dalam Hasibuan 2014:10-11), 

setidaknya ada lima elemen yang harus diperhatikan dalam 

pembelajaran konstekstual, sebagai berikut: 

1) Pembelajaran harus memperhatikan pengetahuan yang sudah 

dimiliki oleh siswa. 
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2) Pembelajaran dimulai dari keseluruhan (global) menuju 

bagian-bagiannya secara khusus (dari umum ke khusus). 

3) Pembelajaran harus ditekankan pada pemahaman, dengan cara 

menyusun konsep sementara, melakukan sharing untuk 

memperoleh masukan dan tanggapan dari orang lain, dan 

merevisi dan mengembangkan konsep. 

4) Pembelajaran ditekankan pada upaya mempraktikkan secara 

langsung apa-apa yang dipelajari. 

5) Adaya refleksi terhadap strategi pembelajaran dan 

pengembangan pengetahuan yang dipelajari. 

 Oleh karena itu, program pembelajaran konstekstual 

hendaknya: 

1) Nyatakan kegiatan utama pembelajarannya, yaitu sebuah 

pernyataan kegiatan siswa yang merupakan gabungan antara 

kompetensi dasar, materi pokok, dan indikator pencapaian hasil 

belajar. 

2) Rumuskan dengan jelas tujuan umum pembelajarannya. 

3) Uraikan secara terperinci media dan sumber pembelajaran yang 

akan digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang 

diharapkan. 

4) Rumuskan skenario tahap demi tahap kegiatan yang harus 

dilakukan siswa dalam melakukan proses pembelajarannya. 

5) Rumuskan dan lakukan sistem penilaian dengan memfokuskan 

pada kemampuan sebenarnya yang dimiliki oleh siswa baik 
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pada saat berlangsungnya proses maupun setelah siswa tersebut 

selesai belajar. 

d. Kelebihan dan kelemahan model pemeblajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) 

1) Kelebihan CTL (Contextual Teaching and Learning) 

 Menurut Shoimin (2014:68) kelebihan model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning adalah sebagai berikut: 

a) Pembelajaran kontekstual dapat menekankan aktivitas 

berpikir siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. 

b) Pembelajaran kontekstual dapat menjadikan siswa belajar 

bukan dengan menghafal, melainkan proses berpengalaman 

dalam kehidupan nyata. 

c) Kelas dalam kontekstual bukan hanya sebagai tempat untuk 

memperoleh informasi, melainkan sebagai tempat untuk 

menguji data hasil temuan mereka dilapangan. 

d) Materi pelajaran ditentukan oleh siswa sendiri, bukan hasil 

pemberian orang lain. 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kelebihan 

model pembelajaran CTL adalah siswa lebih aktif dalam 

kegiatan pembelajaran dan pengetahuan siswa berkembang 

sesuai dengan pengalaman yang dialaminya. 
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2) Kelemahan CTL (Contextual Teaching and Learning) 

 Menurut Istarani ( 2014: 49) kelemahan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) antara 

lain :  

a) Penerapan pembelajaran kontekstual merupakan 

pembelajaran yang kompleks dan sulit dilaksanakan dalam 

konteks pembelajaran, dan juga memakan waktu yang lama. 

b) Bagi siswa yang lambat dalam berpikir akan sulit untuk 

mengikuti pola pembelajaran seperti itu. 

c) Guru harus terlebih dahulu memahami materi secara luas 

dan mendalam, karena bisa saja ada temuan baru dari siswa 

ketika proses belajar. Jadi kalau guru tidak paham betul, 

maka akan terjadi kekeliruan dalam menentukan hasil 

belajar. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat diperoleh kesimpulan 

bahwa kelemahan model pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning (CTL) adalah guru harus dapat mengelola 

pembelajaran dengan sebaik-baiknya agar tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal. 

2. Kemampuan berpikir kreatif siswa 

 Berpikir berasal dari kata pikir. Menurut Kemendiknas (dalam 

Saefudin 2012: 39), pikir artinya akal budi, ingatan, angan-angan, 

pendapat atau pertimbangan. Berpikir berarti  menggunakan akal budi 

untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, serta menimbang-
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nimbang dalam ingatan. Mahmud (dalam Purwaningrum 2016: 147) 

menyebutkan bahwa pada praktiknya, berpikir memiliki tiga definisi 

yaitu: (1) Berpikir merupakan mengotak-atik rumus; (2) Berpikir 

merupakan mendefinisikan objek konkret menjadi abstrak melalui 

visualisasi; dan (3) berpikir merupakan menarik kesimpulan dari 

realitas yang dipahami. Sedangkan menurut Slameto (dalam azhari 

2013: 3), menyebutkan bahwa Berpikir, memecahkan masalah serta 

menghasilkan sesuatu yang baru merupakan kegiatan yang kompleks 

yang sangat berhubungan erat satu dengan yang lain. Suatu masalah 

umumnya tidak dapat dipecahkan tanpa berpikir, dan banyak masalah 

memerlukan pemecahan yang baru bagi orang-orang atau kelompok. 

Sebaliknya, menghasilkan sesuatu (benda-benda, gagasan-gagasan) 

yang baru bagi seseorang, menciptakan sesuatu, itu mencakup 

pemecahan masalah. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa berpikir adalah suatu proses mental 

yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan seperti 

menghubungkan pengertian yang satu dengan pengertian lainnya 

dalam sistem kognitif yang diarahkan untuk menghasilkan solusi 

dalam memecahkan masalah. 

 Tingkatan berpikir yang lebih spesifik adalah berpikir kreatif. 

Berpikir kreatif merupakan kemampuan untuk melihat bermacam-

macam kemungkinan penyelesaian pada suatu masalah, merupakan 

bentuk pemikiran yang sampai saat ini masih kurang mendapat 

perhatian dalam pendidikan (Munandar. 2009 : 31). Menurut Usman 
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(dalam Purwaningrum 2016: 149), berpikir kreatif adalah bentuk 

kebiasaan dari pikiran yang dilatih dengan memperhatikan intuisi, 

menghidupkan imajinasi, mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan 

baru, membuat sudut pandang yang menabjubkan dan membangkitkan 

ide-ide yang tidak terduga. Sedangkan menurut Siswono (dalam 

Saefudin 2012: 40) berpikir kreatif disebut sebagai suatu kegiatan 

mental yang digunakan seseorang untuk membangun ide atau gagasan 

baru. Dalam berpikir kreatif tersebut, kedua belahan otak digunakan 

secara bersama-sama secara optimal.  

 Secara khusus berpikir kreatif dapat dikatakan sebagai satu 

kesatuan atau satu kombinasi dari berpikir logis dan berpikir divergen 

untuk menghasilkan sesuatu hal yang baru. Sesuatu yang baru tersebut 

merupakan indikasi dari berpikir kreatif matematika, sedangkan 

indikasi lainnya berkaitan dengan berpikir logis dan berpikir divergen. 

 Berkaitan dengan hal tersebul, Krulik dan Rudnik (dalam 

Saefudin 2012: 40) menyebutkan bahwa berpikir kreatif merupakan 

salah satu tingkat tertinggi seseorang dalam berpikir, yaitu dimulai 

ingatan (recall), berpikir dasar (basic thinking), berpikir kritis (critical 

thinking), dan berpikir kreatif (creative thinking). Berpikir yang 

tingkatnya diatas ingatan (recall) dinamakan penalaran (reasoning). 

Sementara berpikir yang tingkatnya diatas berpikir dasar dinamakan 

berpikir tingkat ttinggi (high order thinking). Secara hirarkis, tingkat 

berpikir tersebut disajikan pada Gambar 2.1 berikut. 
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            Berpikir tingkat 

  Tinggi                                       
                                                      penalaran(reasoning) 
 

 
 

 
 

 

 
Gambar 2.1 Tingkatan Berpikir 

3. Model Pembelajaran Ekspositori 

Model ekspositori adalah model pembelajaran yang 

menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari 

seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa 

dapat menguasai materi pelajaran secara optimal (Momon 2013: 47-

48). 

Model pembelajaran ekspositori adalah bentuk dari pendekatan 

pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher centered approach). 

Karena, dalam model ini guru memegang peran yang sangat dominan.  

Melalui model ini guru menyampaikan materi pembelajaran secara 

terstruktur dengan harapan materi pelajaran yang disampaikan itu 

dapat dikuasai siswa dengan baik. 

Jadi, model pembelajaran ekspositori adalah model 

pembelajaran yang menyampaikan materi pembelajaran dengan cara 

ceramah yang dilakukan oleh  seorang guru kepada siswa atau 

sekelompok siswa yang bertujuan agar siswa dapat menguasai materi 

pembelajaran secara optimal. 

Menurut Wina (2011: 179) menjelaskan langkah–langkah 

dalam penerapan model ekspositori yaitu:  

Kreatif

Kritis

Dasar

Ingatan
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a.  Persiapan (Preparation)   

Langkah persiapan merupakan tahap persiapan dengan 

mempersiapkn siswa untuk menerima pelajaran. Keberhasilan 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model ekspositori 

sangat tergantung pada langkah pertama.   

b. Penyajian (Presentation)  

Langkah penyampaian materi pelajaran sesuai dengan 

persiapan yang telah dilakukan. Dalam penyajian ini adalah 

bagaimana agar materi pelajaran dapat dengan mudah ditangkap 

dan dipahami oleh siswa.   

c. Menghubungkan (Correlation) 

Langkah korelasi adalah langkah menghubungkan materi 

pelajaran dengan pengalaman siswa atau dengan hal-hal lain yang 

memungkinkan siswa dapat menangkap keterkaitannya dalam 

struktur pengetahuan yang telah dimilikinya.  

d. Menyimpulkan (Generalization)  

Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti (core) 

dari materi pelajaran yang telah disajikan. Langkah ini merupakan 

langkah yang sangat penting dalam model ekspositori sebab 

malalui langkah menyimpulkan siswa akan dapat mengambil inti 

sari dari proses penyajian.  

e. Penerapan (Aplication)  

Langkah aplikasi adalah langkah untuk kemampuan siswa 

setelah mereka menyimak penjelasan guru. Langkah ini akan dapat 
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mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan pemahaman 

materi pelajaran oleh guru. 

4. Materi bangun ruang sisi datar 

Materi pelajaran yang dipilih peneliti pada pembelajaran ini adalah 

pokok bahasan bangun ruang sisi datar yaitu berfokus pada bangun 

kubus dan balok.  

a. Penjabaran Materi 

1) Kubus 

Kubus adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh enam  

bidang datar yang masing-masing berbentuk  persegi yang 

sama dan sebangun atau kongruen.  

 Unsur-unsur kubus 

 

  

Gambar 2.2 Unsur-Unsur Kubus 

a) Sisi kubus adalah bidang yang membatasi kubus. Dari 

gambar di atas terlihat bahwa kubus memiliki 6 buah 

sisi yang semuanya berbentuk persegi, yaitu :bidang 

ABCD, bidang EFGH, bidang ABFE, bidang CDHG, 

bidang BCGF, bidang ADHE.   

b) Rusuk kubus adalah garis potong antara dua sisi bidang 

kubus dan terlihat seperti kerangka yang menyusun 

kubus. Coba perhatikan kembali gambar di atas Kubus 
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ABCD.EFGH memiliki 12 buah rusuk, yaitu : AB, BC, 

CD, AD, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, EH  

Rusuk-rusuk yang sejajar pada kubus :  

AB//DC//EF //HG  

AD// BC// FG//EH  

AE// BF//CG// DH  

c) Titik sudut adalah titik potong antara dua rusuk. Dari 

Gambar terlihat kubus ABCD. EFGH memiliki 8 buah 

titik sudut, yaitu titik : A, B, C, D, E, F, G, H 

 Sifat-sifat kubus 

a) Semua sisi kubus berbentuk persegi. Jika diperhatikan, 

sisi ABCD, EFGH, ABFE dan seterusnya memiliki 

bentuk persegi dan memiliki luas yang sama.  

b) Semua rusuk kubus berukuran sama panjang. Rusuk-

rusuk kubus AB, BC, CD, dan seterusnya memiliki 

ukuran yang sama panjang.  

c) Setiap diagonal bidang pada kubus memiliki ukuran 

yang sama panjang.  

d) Setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran 

sama panjang.  

e) Setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk 

persegipanjang.  

 Jaring-jaring kubus 

Jaring-jaring kubus ada 11 yaitu: 



22 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gambar 2.3 Jaring-Jaring Kubus 

 Luas Permukaan Kubus 

Luas permukaan kubus adalah jumlah luas sisi-sisi 

kubus. Kalian ingat bahwa kubus mempunyai 6 sisi dengan 

panjang rusuk (s). Sedangkan sisi kubus merupakan bangun 

datar yaitu persegi. Jadi, untuk mencari luas permukaan kubus 

adalah 6 kali luas persegi. Atau dengan rumus :  

L=  6s2 

Keterangan :  

L = luas permukaan kubus  

S = panjang rusuk kubus 

2) Balok 

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat benda-

berbentuk balok, misalnya hp, pembungkus sabun mandi, dan 

lain sebagainya. Balok merupakan bangun ruang yang dibentuk 
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oleh tiga pasang persegi panjang dimana tiap pasang persegi 

panjang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dan persegi 

panjang yang berhadapan adalah sama dan sebangun 

(kongruen). 

 Unsur-unsur Balok 

 

 

 

Gambar 2.4 Unsur-unsur Balok 

a) Sisi balok adalah bidang yang membatasi suatu balok. 

Dari Gambar diatas terlihat bahwa balok ABCD EFGH 

memiliki 6 buah sisi berbentuk persegipanjang. Keenam 

sisi tersebut adalah ABCD (sisi bawah), EFGH (sisi 

atas), ABFE (sisi depan), DCGH (sisi belakang), BCGF 

(sisi samping kiri), dan ADHE (sisi samping kanan). 

Sebuah balok memiliki tiga pasang sisi yang berhadapan 

yang sama bentuk dan ukurannya. Ketiga pasang sisi 

tersebut adalah ABFE dengan DCGH, ABCD dengan 

EFGH, dan BCGF dengan ADHE.  

b) Rusuk Sama seperti dengan kubus, balok ABCD.EFGH 

memiliki 12 rusuk. Rusuk-rusuk balok ABCD. EFGH 

adalah AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, 

CG, dan HD. 
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c) Titik Sudut Dari Gambar diatas, terlihat bahwa balok 

ABCD.EFGH memiliki 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, 

E, F, G, dan H. Sama halnya dengan kubus. 

 Sifat-sifat Balok 

a) Sisi-sisi balok berbentuk persegipanjang.  

b) Rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran sama 

panjang.   

c) Setiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan 

memiliki ukuran sama panjang.  

d) Setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran sama 

panjang.  

e) Setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk 

persegipanjang.  

 Jaring-jaring Balok 

Sama halnya dengan kubus, jaring-jaring balok 

diperoleh dengan cara membuka balok tersebut sehingga 

terlihat seluruh permukaan balok.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Jaring-Jaring Balok 
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 Luas permukaan balok 

Cara menghitung luas permukaan balok sama 

dengan cara menghitung luas permukaan kubus, yaitu 

dengan menghitung semua luas jaring-jaringnya. 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Cara Menghitung Luas Permukaan Balok 

Dari gambar tersebut kita lihat bahwa setiap sisi memiliki 

pasangan (ada 2 sisi yang sama, 2 sisi berwarna biru, 2 sisi 

berwarna kuning dan 2sisi berwarna hijau), sehingga kita 

bisa menghitung luas balok dengan cara:  

𝑙𝑢𝑎𝑠 = 2 𝑥 (𝑝 𝑥 𝑙) + 2 𝑥 (𝑝 𝑥 𝑡) + 2 𝑥 (𝑙 𝑥 𝑡) 

Dengan demikian cara mencari luas permukaan balok yang 

disimbolkan dengan L dapat dilakukan dengan 

menggunakan rumus:   

𝑙𝑢𝑎𝑠 = 2 𝑥 (𝑝 𝑥 𝑙 + 𝑝 𝑥 𝑡 + 𝑙 𝑥 𝑡) 

B. Hasil  Penelitian yang Relevan 

 Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian penulis 

yaitu: 

1. Winarti (2015 1-8) melalui penenitiannya yang berjudul “Contextual  

Teaching and Learning CTL untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif siswa”, menyimpulkan bahwa (1) pembelajaran dengan 
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Contextual Teaching and Learning  (CTL) lebih efektif dibandingkan 

dengan kelas kontrol, (2) dari 5 indikator kemampuan berpikir kreatif 

yaitu berpikir lancar, fleksibilitas, orisinilitas, elaborasi dan evaluasi 

ternyata mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan kemampuan 

berpikir kreatif kelas kontrol. 

a. Persamaan 

Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dan juga 

ingin mengetahui kemampuan berpikir kreatif siswa.  

b. Perbedaan 

Perbedaan pada penelittian ini adalah subjek yang digunakan yaitu 

siswa kelas X SMA Negeri 2 Bangutan dan kelas VIII MTs 

Tarbiyatul Islam Soko. 

2. Sasmita, Bambang Hudiono, Asep Nurasangaji (2014: 1-16)melalui 

penelitiannya yang berjudul kemampuan berpikir kreatif siswa dalam 

pembelajaran problem posing pada materi bangun datar, 

menyimpulkan  bahwa dalam pembelajaran problem posing, 4 siswa 

(12,5%) berada pada kategori sangat kreatif, 5 siswa (15,625%) berada 

pada kategori kreatif, 1 siswa (3,125%) siswa berada pada kategori 

cukup kreatif, 14 siswa (43,75%) berada pada kategori kurang kreatif 

dan 8 siswa (25%) berada pada kategori tidak kreatif. 

a. Persamaan 

 Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menguji 

kemampuan berpikir kreatif siswa dan dilakukan di kelas VIII. 
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b. Perbedaan 

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada model 

pembelajarannya yaitu menggunakan pembelajaran problem posing 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL). 

C. Kerangka Berpikir 

 Matematika adalah ilmu yang abstrak, dan untuk memahaminya 

membutuhkan penalaran dan logika. Pola pikir terbangun selama belajar 

matematika dan melatih penyelesaian masalah. 

 Tujuan dari model pembelajaran CTL adalah untuk memotivasi 

siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya yaitu 

dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka 

sehari-hari sehingga siswa memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang 

dapat diterapkan dari permasalahan kepermasalahan lainnya. 

 Kemampuan berpikir kreatif adalah kombinasi dari berpikir logis 

dan berpikir divergen yang didasarkan pada intuisi tetapi masih dalam 

kesadaran. Ketika seseorang menerapkan berpikir kreatif dalam suatu 

praktik pemecahan masalah, maka pemikiran divergen yang intuitif 

menghasilkan banyak ide. Hal ini akan berguna dalam menemukan 

penyelesaiannya.  
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 Kemampuan memecahkan masalah dan kreatifitas siswa dapat 

ditumbuh dan dikembangkan melalui pembelajaran yang berpusat pada 

siswa. Yakni, siswa aktif dalam proses memahami materi. Siswa 

melakukan penelitan terhadap apa yang ingin mereka ketahui. Guru hanya 

memberikan materi umum saja, siswa sendiri yang mencari tahu dan yang 

menentukan apa yang ingin mereka pelajari.  

 Salah satu model  pembelajaran yang memberikan peluang bagi 

siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematika 

adalah model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) merupakan salah satu model pembelajaran 

yang efektif. Dengan model pembelajaran konstekstual pembelajaran 

dapat berpusat pada siswa, dimana siswa belajar secara aktif  dan berpikir 

kreatif untuk mengembangkan pengetahuan mereka sendiri. Pada 

pembelajaran kontekstual ini, pembelajaran mangaitkan materi pelajaran 

dengan pengalaman siswa. Pengaitan materi pelajaran dengan pengalaman 

siswa ini membuat belajar menjadi bermakna. Pembelajaran bermakna 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan keahlian 

berpikir.  

 Dalam penelitian ini, pembelajaran konstekstual digunakan 

sebagai salah satu model pembelajaran untuk meningkatkan proses belajar 
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siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Dalam 

menyelesaikan permasalahan matematika tersebut, siswa harus memiliki 

keterampilan berpikir logis, keterampilan berpikir luwes, keterampilan 

berpikir orisinil, dan kemampuan memperinci (mengelaborasi). 

D. Hipotesis Penelitian 

 Suatu penelitian pasti mempunyai masalah yang menarik untuk 

diteliti, guna memberi jawaban sementara adanya permasalahan tersebut 

diperlukan adanya hipotesis atau dugaan sementara. Hipotesis sangat 

penting adanya, sebab penelitian akan berjalan sesuai hipotesis yang 

dirumuskan sehingga hipotesis tersebut dapat terjawab. Adapun hipotesis 

yang penulis ajukan adalah: “Penerapan pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) dapat menghasilkan kemampuan berpikir 

kreatif siswa yang lebih baik daripada pembelajaran ekspositori pada 

pokok bahasan Bangun ruang sisi datar kelas VIII MTs Tarbiyatul Islam 

Soko Tahun Pelajaran 2018/2019”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen yaitu 

untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa 

pada materi bangun ruang sisi datar (kubus dan balok). 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian pretest 

dan posttest. Desain ini melibatkan dua kelompok subjek, satu subjek 

diberi perlakuan eksperimental (kelompok eksperimen) dan yang lain tidak 

diberi apa-apa (kelompok kontrol). Prosedur dalam penelitian ini dalam 

mengumpul data, dilakukan pretest (tes kemampuan awal) dan posttest 

(kemampuan akhir). Dimana dalam kemampuan berpikir kreatif diukur 

dengan test berbentuk uraian. Rancangan penelitiannya sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Desain Penelitian 

Kelompok  Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen AI X1 B1 

Kontrol BI X2 B2 

Keterangan: 

 X1 = pembelajaran dengan menggunakan model CTL 

 X2 = pembelajaran dengan menggunakan model ekspositori 

 A1 = pretest kelompok eksperimen 

 A2 = posttest kelompok eksperimen 

 B1 = pretest kelompok kontrol 

 B2 = posttest kelompok kontrol 

30 
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Tempat dalam penelitian ini adalah di MTs Tarbiyatul Islam Soko. 

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama 10 bulan, mulai bulan 

November 2018 sampai Juli 2019. Adapun jadwal penelitian sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 jadwal penelitian 

No Kegiatan 

Penelitian 

November Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 

1. Pengajuan 

Judul 

        

2. Penyususnan 

Proposal 

        

3. Observasi 

Lapangan 

        

4. Analisis Dan 

Pengolahan 

Data 

        

5. Penyusunan 

Laporan 

        

a. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini penulis melakukan kegiatan-kegiatan: 

1) Permohonan pembimbing 

2) Survei ke sekolah tempat penelitian. Survei ini dilakukan untuk 

mengetahui secara garis besar permasalahan yang dialami siswa 

pada materi tersebut. 

3) Pengajuan proposal penelitian 

4) Pembuatan permohonan ijin penelitian di Mts Tarbiyatul Islam 

Soko 

5) Pembuatan instrument 

b. Tahap Pelaksanaan  

Pada tahap ini penulis melakukan kegiatan pengambilan data yang 

meliputi  
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1) Pengujian kondisi awal dua kelas eksperimen. Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah dua kelas eksperimen diatas 

merupakan dua kelas yang mempunyai kondidi seimbang. 

2) Pengajuan dua kelas eksperimen di Mts Tarbiyatul Islam Soko 

3) Pelaksanaan tes di Mts Tarbiyatul Islam Soko pada dua kelas 

eksperimen. Tes hasil belajar untuk sub bahasan bangun ruang 

sisi datar 

c. Tahap Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan  

Pada tahap ini penulis melakukan kegiatan analisis data hasil 

penelitian, penarikan kesimpulan, penyusunan laporan hasil penelitian 

dan konsultasi dengan pembimbing. 

B. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Jaya dan ardat (2013: 20) mengatakan bahwa populasi merupakan 

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Burhan Bungin 

dalam Budiyono (2006:99) Populasi penelitian merupakan keseluruhan 

dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-

tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya 

sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Sedang 

menurut Arikunto (2006: 115) Populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. 
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Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan objek individu yang 

memiliki karakteristik tertentu yang hendak diteliti.Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII MTs Tarbiyatul Islam 

Soko semester II (Dua), tahun ajaran 2018/2019, yang terdiri dari 5 

kelas yang terdiri dari 32 siswa. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik purposive sampling, yaitu salah satu teknik sampling non 

random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel 

dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan 

penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam 

penelitian.  

Ciri-ciri khusus yang ditetapkan oleh peneliti yaitu kelas dengan 

tingkat kemampuan awal yang seimbang. Dari kriteria tersebut 

diperoleh dua kelas untuk sampel penelitian yaitu kelas VIII D sebagai 

kelas kontrol dan kelas VIII E sebagai kelas eksperimen yang masing-

masing berjumlah 32 siswa. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik tes berupa 

pretest dan posttest. Pretest dilakukan sebelum siswa mendapatkan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa. Posttest dilakukan setelah siswa menerapkan 
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model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) untuk 

mengetahui apakah ada peningkatan kemampuan berpikir kreatifsiswa 

setelah mendapatkan model pembelajaran CTL, serta untuk mengetahui 

perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes essay. 

Tes essay diberikan dua kali yaitu sebelum penelitian (pretest) dan setelah 

penerapan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL). 

Sebelum tes essay diberikan kepada siswa, peneliti melakukan uji coba 

instrumen, uji coba ini dilakukan dengan memberi tes essay kepada siswa 

yang diluar dari sampel sebanyak 35 orang untuk mengetahui validitas, 

reabilitas, taraf kesukaran dan daya pembeda dalam kemampuan berpikir 

kreatif. Uji coba instrumen dilakukan dua kali yaitu uji coba untuk soal 

pretest dan uji coba untuk soal posttest. 

Tes yang diberikan untuk menjaring informasi yang berkaitan 

dengan berpikir kreatif matematika siswa. Pertanyaan-pertanyaan yang 

termuat dalam satu tes uraian yang memerlukan jawaban yang bersifat 

pembahasan, bentuk tes uraian ini menuntut kemampuan siswa berpikir 

secara kreatif. 

Untuk memperoleh data yang valid dan instrumen alat ukur yang 

valid, dan memenuhi kriteria alat evaluasi penilaian yang baik dan mampu 

mencerminkan kemampuan yang sebenarnya dari tes yang dievaluasi, 

maka dilakukan terlebih dahulu uji coba pada tingkat yang lebih tinggi 

yaitu uji validitas dan reliabilitas. 
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a. Analisis validitas isi 

Untuk mendapatkan validitas isi harus memperhatikan hal-hal 

di bawah ini: 

1) Tes merupakan sampel yang representatif untuk mengukur 

sampai sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai ditinjau dari 

materi yang diajarkan maupun dari segi proses belajar. 

2) Bahan tes yang diujikan harus seimbang dengan bahan yang 

telah diajarkan. 

3) Hanya terbatas materi yang telah diajarkan untuk menjawab 

soal dengan benar. 

Kevalidan dari validasi isi dapat dilihat dari instrumen tes 

sebagai berikut: 

1) Kesesuaian soal dengan kisi-kisi soal 

2) Kesesuaian butir soal dengan kompetensi dasar yan akan 

dicapai 

3) Kalimat soal yang mudah dipahami siswa 

4) Kunci jawaban pada butir soal sudah sesuai 

5) Kategori soal tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah 

Dalam penelitian ini setiap butir soal dikatakan valid jika 

mampu memenuhi kelima kriteria diatas. 

b. Uji Reliabilitas 

    Uji reliabilitas adalah untuk melihat seberapa jauh alat 

pengukuran tersebut andal (reliabel) dan dapat dipercaya, sehingga 
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instrumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam 

mengungkapkan data penelitian. 

  Instrumen dalam penelitian ini adalah dalam bentuk test 

essay, maka rumus yang digunakan untuk menguji Reliabilitas tes 

adalah rumus Cronbach Alpha (Budiyono 2011: 18), sebagai 

berikut: 

𝑟11 = [
𝑛

𝑛 − 1
] [1 −

∑𝛿𝑏
2

𝛿𝑡
2

] 

Dimana:  

r11 = reliabilitas instrumen 

  n = banyaknya butir pertanyaan 

  ∑𝛿𝑏
2 = jumlah varians butir 

         𝛿𝑡
2 = varians total 

Menurut Arikunto (2008: 75) nilai reliabilitas r11 

diimplementasikan dengan kriteria yang dinyatakan sebagai berikut: 

 Antara 0,800 sampai dengan 1,000 : sangat tinggi 

 Antara 0,600 sampai dengan 0,800 : tinggi 

 Antara 0,400 sampai dengan 0,600 : sedang 

 Antara 0,200 sampai dengan 0,400 : rendah 

 Antara 0,000 sampai dengan 0,200 : sangat rendah 

Instrumen tersebut dikatakan reliabel apabila r11 ≥ 0,60 
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c. Taraf kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak 

terlalu sukar. Soal yang mudah tidak merangsang siswa untuk 

mempertinggi usaha memecahkannya. Adapun rumus mencari P(taraf 

kesukaran)(Budiyono 2011: 40) adalah:  

𝑇𝐾𝑖 =
𝑆  ̅̅ ̅

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠

 

Dimana:  

  Tki       : tingkat kesukaran butir tes ke-i 

     𝑆  ̅̅ ̅       : rataan skor siswa pada butir ke-i 

S maks    : skor maksimum butir tes ke-i 

Menurut ketentuan yang sering didikuti, indeks kesukaran 

sering diklasifikasikan sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Rekapitulasi  taraf kesukaran uji coba instrumen 

Nilai P Interpretasi 

0,00 – 0,30 Sukar 

0,31 – 0,70 Sedang 

0,71 – 1.00 Mudah 

Soal yang digunakan adalah soal yang mempunyai tingkat 

kesukaran 0,30 sampai 0,70. 

d. Daya pembeda 

Semua butir dari suatu instrumen harus mengukur hal yang 

sama dan menunjukkan kecendrungan yang sama pula. 

Kecenderungan tersebut dinyatakan dengan indeks konsistensi 

internal yang dilihat dari korelasi anatara skor butir dengan skor 
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totalnya. Untuk konsistensi internal soal essay tentang kemampuan 

berpikir kreatif sering disebut dengan daya beda. 

Untuk rumus yang digunakan untuk menghitung daya beda 

adalah rumus karl pearson sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)

√(𝑛∑𝑋2 − (∑𝑋)2)(𝑛∑𝑌2 − (∑𝑌)2)
 

Dengan: 

Rxy : daya beda untuk butir ke-i 

n     : banyaknya subjek yang dikenai tes 

X     : skor untuk butir ke-i (dari subjek uji coba) 

Y   : total skor (dari subjek uji coba)  (Budiyono 2011: 41) 

Menurut salmina dan fadlillah (2017: 44) kriteria indeks daya 

pembeda soal tes, memberi klasifikasi sebagai berikut: 

D= 0,71-1,00= sangat baik 

D= 0,41-0,70= baik 

D= 0,21-0,40= cukup 

D= 0,00-0,20= jelek 

D= negatif, semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang 

mempunyai nilai D negatif sebaiknya dibuang saja. 

Soal – soal yang baik jika D mempunyai indeks diskriminasi 

0,40 – 0,70 (D ≥ 0,40) 

E. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Adapun prosedur 

dalam analisis data dilakukan dengan melakukan pembelajaran dengan 

model CTL untuk kelas eksperimen dan model ekspositori untuk kelas 
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kontrol untuk melihat kemampuan berpikir kreatif siswa setelah diberikan 

perlakuan yang berbeda. Kemudian diberikan tes kepada siswa berupa test 

essay untuk menilai kemampuan berpikir kreatif. Hasil dari data tes 

tersebut dikumpulkan baik dari kelas kontrol maupun kelas eksperimen 

diolah dan dianalisis untuk dapat menunjukkan adanya pengaruh 

penggunaan model pembelajaran CTL terhadap kemampuan berpikir 

kreatif siswa. 

Guna mengetahui adanya pengaruh model pembelajaran CTL 

terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa, maka dilakukan uji hipotesis 

menggunakan uji-t. Persyaratan pengujian hipotesis adalah data terlebih 

dahulu dilakukan pengujian populasi dengan menggunakan uji normalitas 

dan uji homogenitas dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dengan rumus Lilliefors, uji ini digunakan apabil 

datanya tidak dalam distribusi bergolong. Uji normalitas ini dilakukan 

sebelum peneliti melakukan penelitian dan juga setelah dilakukannya 

penelitian. Uji normalitas dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

a. Hipotesis  

H0 : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 :  sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

b. Tingkat signifikansi ɑ = 5% 

c. Statistik uji  

L = Maks |F (Zi)-S(Zi)| 
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d. Daerah Kritis  

Dk = {L|L > Lobs) 

Dengan : Dk = n 

e. Keputusan uji  

H0 diterima jika Lobs ∉ Dk 

H0 ditolak jika Lobs ∈ DK       Budiyono ( 2009: 170) 

2. Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas varians dengan melakukan perbandingan 

varians terbesar dengan varians terkecil dilakukan dengan cara 

membandingkan dua buah varians dari varians penelitian. Rumus 

homogenitas perbandingan varians adalah sebagai berikut: 

a. Hipotesis 

H0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2 ( Variansi populasi homogen) 

H1 :  𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 ( Variansi populasi tidak homogen) 

b. Tingkat signifikansi ɑ = 5% 

c. Statistik uji  

F = 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠  𝑇𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠  𝑇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
  

d. Daerah Kritis  

Dk = { F ǀ Fobs > F tabel } 

Dengan : Dk pembilang = n-1 

Dk penyebut = n-1 

e. Keputusan uji  

H0 diterima jika Fobs ∉ Dk 
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H0 ditolak jika Fobs ∈ DK      Budiyono (2009: 174) 

3. Uji Keseimbangan 

Uji keseimbangan sampel penelitian dengan menggunakan uji t 

sebagai berikut: 

a. Hipotesis 

H0 : 𝜇1 = 𝜇2 (siswa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

memiliki kemampuan awal yang sama) 

H1 : 𝜇1 ≠ 𝜇2 (siswa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

tidak memiliki kemampuan awal yang sama) 

b. Tingkat signifikansi ɑ = 5% 

c. Statistik uji yang digunakan 

t = 
𝑋1−𝑋2

√
(𝑛1−𝑛2)𝑠1

2+(𝑛2−1)𝑠2
2

𝑛1+𝑛2−2
(

1

𝑛1 
+

1

𝑛2
)

        

dengan : 

x1 = rata-rata sampel 1 

x2 = rata – rata sampel 2 

s1 = simpangan baku sampel 1 

s2 = simpangan baku sampel 2 

s1
2 = varian sampel 1 

s2
2 = varian sampel 2 

d. Daerah kritis 

Dk = {tǀ t < - t 
𝑎

 2
 atau t > t 

𝑎

2
 } 

e. Keputusan uji  

Ho diterima jika ∉ Dk 
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Ho ditolak jika ∈ Dk  Budiyono ( 2009: 157) 

4. Uji Hipotesis  

Hipotesis dari penelitian ini adalah ada pengaruh model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) terhadap 

kemampuan berpikir kreatif siswa pada pokok bahasan bangun ruang 

sisi datar. 

Untuk menguji hipotesis maka dinyatakan : 

 H0 : Penerapan model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) tidak dapat menghasilkan kemampuan 

berpikir kreatif siswa yang lebih baik daripada 

pembelajaran ekspositori pada pokok bahasan Bangun 

ruang sisi datar kelas VIII MTs Tarbiyatul Islam Soko 

Tahun Pelajaran 2018/2019”. 

H1 : Penerapan model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) dapat menghasilkan kemampuan berpikir 

kreatif siswa yang lebih baik daripada pembelajaran 

ekspositori pada pokok bahasan Bangun ruang sisi datar 

kelas VIII MTs Tarbiyatul Islam Soko Tahun Pelajaran 

2018/2019”. 

Terdapat dua rumus t-test sebagai berikut : 

Separated Varians : 

T = 
𝑋1−𝑋2

√
𝑠1

2

𝑛1
+ 

𝑠2
2

𝑛2
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Atau dengan polled varians 

t= 
𝑋1−𝑋2

√
(𝑛1−𝑛2)𝑠1

2+(𝑛2−1)𝑠2
2

𝑛1+𝑛2−2
 (

1

𝑛1
+

1

𝑛2
)

 

Keterangan: 

X1 = rata – rata sampel 1 

X2 = rata – rata sampel 2 

S1 = simpangan baku sampel 1 

S2 = simpangan baku sampel 2 

S12 = varian sampel 1  

S22 = varian sampel 2  Budiyono (2009: 151) 

Dengan ketentuan : 

1. Jika n1=n2 dan varians homogen maka bisa 

menggunakan salah satu dari dua rumus tersebut 

dengan dk= n1+n2-2 

2. Jika n1≠ n2 dan varians homogen maka bisa 

menggunakan rumus polled varians dengan dk= 

n1+n2 – 2 

3. Jika n1 = n2 dan varians tidak homogen maka bisa 

menggunakan salah satu dari dua rumus tersebut 

dengan dk = n1 – 1 atau dk = n2-2 

4. Jika n1≠ n2 dan varians homogen maka bisa 

menggunakan rumus separated varians, tapi harga 

ttabel dihitung dari selisih harga ttabel dengan dk = n1 
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– 1 dan dk = n2 – 1, dibagi dua kemudian 

ditambahkan denga harga t tabel terkecil. 

Setelah menentukan rumus t – test dan menghitungnya 

kemudian: 

1. Bila harga thitung lebih kecil daripada ttabel (thitung < ttabel ), 

maka H0 diterima dan H1 ditolak  

Jadi, penerapan model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) tidak dapat 

menghasilkan kemampuan berpikir kreatif siswa yang 

lebih baik daripada pembelajaran ekspositori pada 

pokok bahasan Bangun ruang sisi datar kelas VIII MTs 

Tarbiyatul Islam Soko Tahun Pelajaran 2018/2019”. 

2. Bila harga thitung lebih besar dari pada ttabel (thitung > 

ttabel), maka H0 ditolak dan H1 diterima 

Jadi, penerapan model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) dapat menghasilkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa yang lebih baik 

daripada pembelajaran ekspositori pada pokok bahasan 

Bangun ruang sisi datar kelas VIII MTs Tarbiyatul 

Islam Soko Tahun Pelajaran 2018/2019”.  


