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ABSTRAK 
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KREATIVITAS DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA 

(PTK  Bagi Siswa Kelas VII  SMP Negeri 1 Banyudono Tahun Ajaran 

2012/2013) 

 
Febrilia Anjarsari, A 410 090 166, Program Studi Pendidikan Matematika 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 72 halaman 

 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa 
pada materi segi empat bagi siswa kelas VII G SMP Negeri 1 Banyudono dengan 
menerapkan strategi pembelajaran Problem Solving berbasis media visual. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan secara 
kolaborasi antara guru matematika dan peneliti. Subjek penelitian ini adalah 
guru matematika kelas VII G sebagai subjek pemberi tindakan dan siswa kelas 
VII G yang berjumlah 32 orang sebagai subjek penerima tindakan, sedangkan 
obyek penelitian adalah kemampuan kreativitas dan hasil belajar matematika. 
metode pengumpulan data yang digunakan pada saat penelitian adalah observasi, 
wawancara, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data yang digunakan peneliti 
adalah pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kreativitas dan hasil belajar 
matematika melalui strategi pembelajaran Problem Solving berbasis Media 
Visual dapat dilihat dari indikator yaitu: (1) mengeluarkan pendapat sebelum 
tindakan 12,5% dan setelah tindakan 75%, (2) membuat soal sebelum tindakan 
18,7% dan setelah tindakan 65,6%, (3) memecahkan masalah sebelum tindakan 
25% dan setelah tindakan 78,1%, (4) menjawab soal sebelum tindakan 21,8% dan 
setelah tindakan 81,7%, (5) menarik kesimpulan sebelum tindakan 9,3% dan 
setelah tindakan 68,7%, (6) hasil belajar mencapai KKM ≥ 77 sebelum tindakan 
50% dan setelah tindakan 87,5%. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di 
atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi atau penerapan strategi 
pembelajaran Problem Solving berbasis Media Visual dapat meningkatkan 
kreativitas dan hasil belajar matematika siswa kelas VII G SMP Negeri 
1Banyudono. 
 
Kata kunci :  kreativitas, hasil belajar, Problem Solving, Media Visual 



Pendahuluan 

 Pendidikan pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan setiap 

manusia karena dengan pendidikan manusia dapat berdaya guna dan mandiri. 

Selain itu, pendidikan sangat penting dalam pembangunan maka tidak salah jika 

pemerintah senantiasa mengusahakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

Mutu pendidikan meningkat dapat dilihat dari keberhasilan dalam pendidikan. 

Keberhasilan tersebut salah satunya tergantung dari kreativitas dan meningkatnya 

hasil belajar siswa. 

 Keberhasilan dalam pendidikan tidak terlepas dari keberhasilan tujuan 

pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan strategi maupun 

metode yang tepat dalam mengajar. Strategi yang baik akan mempengaruhi cara 

belajar siswa yang baik pula. Pembelajaran yang monoton, yang cenderung lebih 

didominasi guru, mengakibatkan siswa menjadi pasif dan tidak dapat 

mengeksplorasi kemampuannya. Sehingga aktivitas siswa dalam kelas cenderung 

pasif dan kurang optimal.  

 Pada kondisi awal kelas VII G SMP Negeri 1Banyudono yang berjumlah 

32 siswa, kreativitas siswa belum optimal dan belum sesuai yang diharapkan. 

Rendahnya kreativitas siswa ditunjukkan dari 1. Kurangnya kemampuan siswa 

dalam mengeluarkan pendapat ada 4 siswa (12,5%), 2. Kurangnya kemampuan 

siswa dalam membuat soal (18,75%), 3. Kurangnya kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah (25%), 4. Kurangnya kemampuan siswa dalam menjawab 

soal (21,875%) dan 5. Kurangnya kemampuan siswa dalam menyimpulkan 

(9,375%). Rendahnya kreativitas siswa berdampak pada rendahnya hasil belajar 

matematika. Hasil belajar siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) ≥ 77 hanya  50%. 

Penyebab dari rendahnya kreativitas dan hasil belajar siswa di SMP Negeri 

1 Banyudono, salah satunya berasal dari faktor pendidik dan faktor peserta didik 

itu sendiri. Faktor kesulitan belajar yang muncul dari peserta didik berasal dari 

rasa bosan peserta didik pada mata pelajaran matematika. Kebosanan peserta didik 

tersebut akan berpengaruh pada kegiatan mereka belajar untuk menguasai 

pelajaran matematika sehingga tujuan pembelajaran tidak akan berhasil dengan 



maksimal. Selain itu siswa cenderung pasif dan hanya mendengarkan penjelasan 

dari guru kemudian mencatat apa yang telah dicatat maupun dijelaskan oleh guru 

di papan tulis. Proses belajar mengajar yang konvensional dan cenderung hanya 

menggunakan metode ceramah juga menjadi salah satu penyebab daya kreativitas 

siswa rendah.   

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut di atas, maka perlu dicarikan 

formula pembelajaran yang tepat, sehingga dapat meningkatkan  kreativitas siswa 

dalam pembelajaran matematika. Alternatif tindakan yang dapat diterapkan untuk 

meningkatkan kreativitas dan hasil belajar matematika siswa yaitu dengan 

menggunakan strategi pembelajaran Problem Solving berbasis Media Visual. 

Dengan menggunakan perpaduan strategi pembelajaran Problem Solving berbasis 

media visual diharapkan kemampuan kreativitas dan hasil belajar matematika 

siswa dapat meningkat. 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan 

hasil belajar matematika siswa. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah 

mendiskripsikan peningkatan kreativitas dan hasil belajar pada materi segi empat 

dalam proses pembelajaran matematika  melalui strategi pembelajaran Problem 

Solving berbasis Media Visual bagi siswa kelas VII SMP Negeri 1 Banyudono. 

Kreativitas siswa dalam pembelajaran matematika dilihat dari indikator: 1. 

Kemampuan dalam mengeluarkan pendapat, 2. Kemampuan dalam membuat soal, 

3. Kemampuan dalam memecahkan masalah, 4. Kemampuan dalam menjawab 

soal, 5. Kemampuan dalam menarik suatu kesimpulan. Hasil belajar siswa dapat 

dilihat berdasarkan nilai-nilai siswa yang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yaitu nilai ≥ 77.    

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau 

Classroom Action Research (CAR). Penelitian Tindakan Kelas dapat diartikan 

suatu bentuk penelitian yang bersifat refleksi dengan melakukan tindakan-

tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau meningkatkan pelaksanaan praktek 

pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Penelitian Tindakan Kelas 



merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul 

dalam pembelajaran. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) mendorong guru untuk 

lebih berani bertindak dan berpikir kritis dalam mengembangkan teori dan 

rasional bagi dirinya sendiri, dan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan 

tugasnya secara profesional. 

Penelitian tentang penggunaan strategi ini dilaksanakan di  SMP Negeri 1 

Banyudono yang beralamatkan Jl. Kuwiran No.02 Banyudono Boyolali. Waktu 

penelitian 3 bulan dimulai dari bulan Maret 2013 sampai bulan Mei 2013. 

 Sumber data penelitian meliputi guru matematika dan siswa kelas VII G 

SMP Negeri 1 Banyudono. Penelitian dilakukan dalam tiga putaran yang terdiri 

dari 1. Dialog Awal; 2. Perencanaan Tindakan; 3. Pelaksanaan Tindakan; 4. 

Observasi 5. Refleksi; 6. Evaluasi; 7. Penyimpulan Hasil. Teknik pengumpulan 

data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data 

melalui pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pemeriksaan 

observasi secara terus menerus dan triangulasi data. Menurut Sutama “Triangulasi 

merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu” (Sutama, 2010: 101). 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Hasil observasi awal menunjukkan bahwa perhatian siswa saat guru 

menyampaikan materi masih belum maksimal sehingga materi yang disampaikan 

belum terkuasai dengan maksimal juga. Aktivitas siswa dalam mengajukan 

pertanyaan dan menjawab pertanyaan belum maksimal dan  yang 

mendominasinya hanya siswa-siswa tertentu. Kurangnya keinginan siswa untuk 

mengerjakan tugas didepan kelas, hanya siswa yang biasa maju kedepan yang 

mau mengerjakan tugas didepan kelas sedangkan yang lain cenderung hanya 

mendengarkan penjelasan dari temannya dan juga kurang aktifnya siswa dalam  

mengemukakan pendapatnya. Adapun data tentang kreativitas siswa dari 32 siswa 

kelas VII G SMP Negeri 1 Banyudono dalam mengeluarkan pendapat ada 4 siswa 



(12,5%), kurangnya kemampuan siswa dalam membuat soal (18,75%),  

kurangnya kemampuan siswa dalam memecahkan masalah (25%),  kurangnya 

kemampuan siswa dalam menjawab soal (21,875%) dan kurangnya kemampuan 

siswa dalam menyimpulkan (9,375%). Hasil belajar siswa dapat dilihat 

berdasarkan nilai-nilai siswa yang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yaitu nilai ≥ 77.    

Penelitian tentang pembelajaran problem solving dan peningkatan 

kreativitas dan hasil belajar matematika telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

terdahulu. Rae Ann Hirsh (2010)  menyatakan bahwa siswa kontemporer 

menghadapi tantangan ekonomi, lingkungan, dan kemanusiaan yang unik. 

Problem solving diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dengan membutuhkan 

solusi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Agar mengatasi masalah ini, 

guru harus menantang masalah tradisional pemecahan metodologi yang digunakan 

dalam matematika kelas dan mendorong masalah baru strategi pemecahan melalui 

penggabungan seni dan memfasilitasi pemecahan yang kreatif.  

Okna Sulistyaningsih (2010) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa, 

dengan menggunakan media pembelajaran berupa alat bantu audio visual dapat 

meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran matematika. Hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan alat bantu audio visual merupakan solusi untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa.  

 Hasil yang telah dicapai dalam penelitian tindakan yang dilakukan oleh 

peneliti, berarti peneliti memperkuat penelitian terdahulu dan memperkuat 

pendapat para ahli. 

Dalam penelitian ini guru sudah menggunakan strategi pembelajaran 

Problem Solving berbasis Media Visual. Untuk putaran I, diperoleh data dari 30 

siswa kelas VIIG yaitu, siswa yang mampu mengeluarkan pendapat ada 15 siswa 

(50%), siswa yang mampu membuat soal ada 10 siswa (33.3%), siswa yang 

mampu memecahkan masalah ada 13 siswa (43,3%), siswa yang mampu 

menjawab soal ada 14 siswa (46.6%), dan siswa yang mampu menyimpulkan ada 

9 siswa (30%). Hasil belajar siswa dalam mengerjakan soal individu dengan nilai 

tuntas ≥ 77 sebanyak 15 siswa ( 50% ). 



Berdasarkan kesepakatan peneliti dan guru matematika kreativitas dan 

hasil belajar siswa dengan menggunakan strategi pembelajaran Problem Solving 

berbasis Media Visual ini belum mengalami peningkatan yang maksimal sehingga 

perlu dilakukan putaran yang selanjutnya. 

 Peningkatan yang belum maksimal disebabkan karena guru kurang 

memberikan arahan mengenai penerapan dan pencapaian dari strategi 

pembelajaran Problem Solving berbasis media visual, guru kurang dapat 

mengendalikan suasana kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Hal ini 

terlihat dari masih banyaknya siswa yang gaduh, terutama saat pembentukan 

kelompok diskusi, guru juga lebih dominan dalam proses pembelajaran, guru 

lebih sering menerangkan dari pada mengarahkan siswa, sehingga masih ada 

siswa yang pasif dalam mengikuti pelajaran, pengkondisian waktu dari guru 

kurang tepat, sehingga tidak semua jawaban soal dapat dibahas bersama – sama 

serta diskusi masih didominasi siswa yang pandai. 

Putaran II dilakukan dengan perbaikan Putaran I. Tindakan perbaikan 

putaran I pada putaran II diantaranya guru harus memaksimalkan penerapan 

strategi pembelajaran problem solving berbasis media visual dan terlepas dari 

strategi yang konvensional, guru perlu memberikan arahan bagaimana cara dalam 

membuat soal yang baik, serta guru harus memberikan arahan tentang bagaimana 

cara menarik suatu kesimpulan pada proses pembelajaran. 

Pada putaran II diperoleh data dari 30 siswa yang mampu mengeluarkan 

pendapat ada 18 siswa (60%), siswa yang mampu membuat soal ada 15 siswa 

(50%), siswa yang mampu memecahkan masalah ada 17 siswa (56,6%), siswa 

yang mampu menjawab soal ada 20 siswa (66.6%), dan siswa yang mampu 

menyimpulkan ada 16 siswa (53,3%). Hasil belajar siswa dalam mengerjakan soal 

individu dengan nilai tuntas ≥ 77 sebanyak 21 siswa ( 70% ). Berdasarkan hasil 

kesepakatan antara guru dan peneliti bahwa pada putaran II ini kreativitas dan hasi 

belajar siswa telah mengalami peningkatan namun belum sesuai dengan 

pencapaian yang diinginkan. Sehingga perlu dilakukan tindakan pada putaran 

selanjutnya. 



Putaran III dilakukan dengan perbaikan Putaran II. Tindakan perbaikan 

putaran II pada putaran III diantaranya guru harus tegas kepada setiap siswa yang 

beraktivitas di luar proses pembelajaran, guru mendorong siswa untuk mau 

mengerjakan lembar kerja kelompok dengan terlebih dahulu berdiskusi dengan 

anggota lain dalam kelompok. Sehingga diharapkan semua siswa dalam kelompok 

bisa memahami materi yang sedang dibahas, guru harus lebih memberikan arahan 

tentang bagaimana cara menarik suatu kesimpulan pada proses pembelajaran, 

guru harus lebih memberikan arahan tentang bagaimana menemukan 

permasalahan baru dan menentukan solusi dengan menggunakan media visual. 

Penelitian tindakan kelas putaran III mendapatkan hasil yang lebih baik. 

Melalui evaluasi dan refleksi terhadap hasil dari putaran Ii, membawa perbaikan 

sehingga hasil pada penelitian putaran III dengan strategi pembelajaran problem 

solving berbasis media visual dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar 

matematika siswa secara optimal. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya siswa 

yang mampu menemukan permasalahan baru dan membuat kesimpulan dari 

permasalahan tersebut, serta siswa berebut mengerjakan soal di depan kelas, 

namun hanya sebagian siswa yang mendapat kesempatan karena soal dan waktu 

terbatas.  

 Berdasarkan pembelajaran secara keseluruhan sampai berakhirnya 

tindakan putaran III, diperoleh kesepakatan antara peneliti dan guru matematika 

kelas VII G SMP Negeri 1 Banyudono bahwa dengan menggunakan strategi 

pembelajaran problem solving berbasis media visual dapat meningkatkan 

kreativitas dan hasil belajar matematika siswa. 

 Adapun peningkatan kreativitas dan hasil belajar siswa dapat disajikan 

melalui tabel dan grafik dibawah ini 

 

 

 

 



 

 

Tabel 1 

Data Peningkatan Kreativitas Siswa 

Kemampuan kreativitas   

 

Sebelum  

Tindakan 

 Putaran I  Putaran 

II  

Putaran 

III 

Kemampuan mengeluarkan 

pendapat 

 

 

4 siswa  

(12,5%) 

 

 

15 siswa  

(50%) 

18 siswa 

(60%) 

24 siswa  

(75%) 

Kemampuan dalam 

membuat soal   

 

 

6 siswa  

(18,7%) 

 

 

10 siswa  

(33,3%) 

15 siswa 

(50%) 

21 siswa  

(65,6%) 

Kemampuan memecahkan 

masalah 

 

 

8 siswa  

(25%) 

 

 

13 siswa  

(43,3%) 

17 siswa 

(56,6%) 

25 siswa  

(78,1%) 

Kemampuan dalam 

menjawab soal 

 7 siswa 

(21,8%) 

 14 siswa  

(46,6%) 

20 siswa  

(66,6%) 

28 siswa  

(87,5%) 

Kemampuan menarik 

kesimpulan 

 3 siswa 

(9,3%) 

 9 siswa  

(30%) 

16 siswa  

(53,3%) 

22 siswa  

(68,7%) 

 

Grafik 1 

Grafik Peningkatan Kreativitas Siswa 
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Grafik 2 

Grafik Peningkatan Hasil belajar Matematika Siswa 

 
 

 Karena prosentase indikator–indikator kreativitas dan hasil belajar siswa 

dari sebelum tindakan sampai putaran III meningkat, maka penggunaan strategi 

pembelajaran Problem Solving berbasis media visual dapat meningkatkan 

kreativitas dan hasil belajar siswa yang dapat dilihat dari peningkatan indikator – 

indikator kreativitas dan hasil belajar siswa. 

a. Kemampuan dalam mengeluarkan pendapat 

      Kemampuan mengemukakan pendapat dalam pembelajaran matematika 

dengan menggunakan strategi Problem Solving berbasis media visual ini 

terlihat pada siswa yang mau mengemukakan pendapatnya di depan kelas. 

Siswa berani menyalahkan jawaban dari temannya yang sudah dikerjakan di 

depan kelas. Dan kemudian siswa yang berani menyalahkan itu, membenarkan 

jawaban siswa yang salah. Jumlah siswa yang mampu mengemukakan 

pendapatnya meningkat setelah guru menggunakan strategi Problem Solving 

berbasis media visual. Guru selalu memberikan motivasi kepada siswa untuk 

berani dalam mengemukakan pendapatnya dalam proses pembelajaran.  

b. Kemampuan dalam membuat soal  

      Kemampuan dalam membuat soal siswa kelas VII G lebih meningkat dari 

pada sebelum dilakukan tindakan. Meningkatnya kemampuan siswa dalam 

membuat pertanyaan karena dilakukan tindakan dengan menggunakan strategi 
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Problem Solving berbasis media visual. Dalam hal ini siswa bisa membuat soal 

sendiri meskipun pada putaran pertama ada beberapa siswa yang belum 

memperhitungkan hasilnya. Namun, setelah putaran ketiga kemampuan 

membuat soal siswa sudah kreatif dalam menemukan permasalahan baru. 

 c. Kemampuan dalam memecahkan masalah 

Kemampuan memecahkan masalah ini terlihat pada saat diskusi kelompok 

berlangsung. Hampir semua siswa mampu memecahkan masalah baik itu yang 

diberikan oleh guru maupun permasalahan yang dibuat oleh siswa. 

Kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VII G dapat meningkat setelah 

dilakukan tindakan dengan menggunakan strategi Problem Solving berbasis 

media visual.  

d. Kemampuan dalam menjawab soal 

      Kemampuan menjawab soal ini terlihat pada saat diskusi dan saat tes 

mandiri. Hampir setiap siswa dapat menjawab soal dan mencari solusi dari soal 

dengan lebih kreatif. Pada tes mandiri, terlihat siswa sudah mengerjakan soal 

sendiri tanpa melihat pekerjaan teman lainnya. Kemampuan menjawab soal 

siswa kelas VII G dapat meningkat setelah dilakukan tindakan dengan 

menggunakan strategi Problem Solving berbasis media visual.  

e. Kemampuan dalam menarik suatu kesimpulan. 

       Kemampuan menarik suatu kesimpulan dalam pembelajaran matematika 

kelas X BU 3 dapat meningkat dikarenakan dalam pembelajaran menggunakan 

strategi Problem Solving berbasis media visual yang dapat membuat siswa 

antusias dan termotivasi dalam belajar matematika. Sehingga jumlah siswa 

yang mampu menarik suatu kesimpulan dapat meningkat. 

f. Hasil belajar matematika siswa 

Peningkatan hasil belajar siswa dalam penelitian ini, diamati dari sebelum 

putaran dilakukan tindakan sampai akhir tindakan. Adapun dalam penelitian ini 

diperoleh bahwa nilai siswa di atas kriteria ketuntasan minimum (KKM) 

mencapai di atas 80%. Indikator nilai siswa di atas kriteria ketuntasan 



minimum (KKM) dalam proses pembelajaran matematika terlihat dari 

banyaknya siswa yang mendapatkan nilai diatas 77 (KKM ≥ 77). Hal ini dapat 

diketahui dari hasil soal individu yang diberikan peneliti kepada siswa  

 Penemuan dari hasil penelitian ini adalah diterapkannya strategi 

pembelajaran problem solving berbasis media untuk meningkatkan kreativitas dan 

hasil belajar siswa meliputi aspek di bawah ini. 

1. Meningkatnya kreativitas siswa yang ditandai dengan siswa mampu dalam 

mengeluarkan pendapatnya. 

2. Meningkatnya kreativitas siswa yang ditandai dengan siswa mampu dalam 

membuat soal. 

3. Meningkatnya kreativitas siswa yang ditandai dengan siswa mampu dalam 

memecahkan masalah. 

4. Meningkatnya kreativitas siswa yang ditandai dengan siswa mampu dalam 

menjawab soal. 

5. Meningkatnya kreativitas siswa yang ditandai dengan siswa mampu dalam 

menarik kesimpulan. 

6. Meningkatnya hasil belajar siswa yang ditandai dengan nilai siswa di atas nilai 

KKM. 

 

Simpulan 

 Penerapan strategi pembelajaran problem solving berbasis media dalam 

pembelajaran matematika ini, guru berperan menjadi motivator sekaligus 

fasilitator. Guru sudah memberikan arahan sehingga siswa menjadi lebih aktif dan 

memahami belajar.  Strategi pembelajaran problem solving berbasis media dapat 

meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa. Peningkatan kreativitas siswa 

dapat diamati dari lima indikator. Peningkatan dalam mengeluarkan pendapat 

sebelum tindakan 12,5% dan setelah tindakan 75%, membuat soal sebelum 

tindakan 18,7% dan setelah tindakan 65,6%, memecahkan masalah sebelum 

tindakan 25% dan setelah tindakan 78,1%, menjawab soal sebelum tindakan 

21,8% dan setelah tindakan 81,7%,  menarik kesimpulan sebelum tindakan 9,3% 

dan setelah tindakan 68,7%. Sedangkan peningkatan hasil belajarsiswa dilihat dari 



nilai siswa yang mencapai KKM ≥ 77 sebelum tindakan 50% dan setelah tindakan 

87,5%. 
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