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Abstract 
 

The goal of this research is to increase creativity and mastery learning 
mathematics by applying the model-based discovery learning number of head 
together in grade VIII E SMP 11 Surakarta. This kind of research is a classroom 
action research conducted in collaboration between teachers and researchers. 
Students of  grade VIII E as recipients subject teachers as a subject of action 
giver action. Data collection techniques used ware the observation, test, 
documentation, and field notes. Data analysis techniques used is the data 
reduction, data presentation, and verification. These results are an increase in 
creativity and mastery learning mathematics that can be seen from the indicators 
of that: (1) fluency (generating ideas), 6,06% before action, after action be 50%; 
(2) students gain mastery score ≥ 71, 12,12% before action, after action 60%. 
Based on the above description it can be concluded that the application of the 
model-based discovery learning number of head together can increase students 
creativity and mastery learning. 

Key word: creativity; mastery learning; discovery learning 
 

Abstrak 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kreativitas dan ketuntasan 
belajar matematika dengan menerapkan model discovery learning berbasis 
numbered heads together pada siswa kelas VIII E  SMP N 11 Surakarta. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan secara 
kolaborasi antara guru dan peneliti. Siswa kelas VIII E berperan sebagai subyek 
penerima tindakan, guru berperan sebagai subyek pemberi tindakan. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes, dokumentasi, dan 
catatan lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, 
penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian ini adanya peningkatan kreativitas 
dan ketuntasan belajar matematika yang dapat dilihat dari indikator yaitu: (1) 



kefasihan (mengembangkan ide-ide baru), 6,06% sebelum tindakan, setelah 
tindakan menjadi 50%; (2) siswa yang mendapat nilai ketuntasan belajar ≥ 71, 
12,12% sebelum tindakan, setelah tindakan menjadi 60%. Berdasarkan uraian 
diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan model discovery learning berbasis 
numbered heads together dapat meningkatkan  kreativitas dan ketuntasan belajar 
matematika. 

Kata kunci: kreativitas; ketuntasan belajar; discovery learning 
 

PENDAHULUAN 

Matematika erat hubungannya dengan angka dan hitung menghitung. Dalam 

kehidupan sehari-hari banyak permasalahan yang berhubungan dengan 

matematika. Banyak orang yang berpendapat bahwa matematika adalah ilmu 

pasti. Hal tersebut dapat dikatakan kurang tepat, karena dalam permasalahan 

matematika dapat menghasilkan berbagai alternatif jawaban. Berbagai alternatif 

jawaban dapat dikuasai jika siswa terus berlatih memecahkan permasalahan 

matematika. 

Menurut Torrance (Debora Tavares dan Isabel Cabrita, 2014: 76) empat 

elemen kreativitas adalah kelancaran, fleksibilitas, orisinalitas dan elaborasi. 

Anwar, M. N. (Muhammmad Nadeem Anwar, dkk, 2012: 44) “creative thinking is 

a novel way of seeing and doing things that characterized by four components: (a) 

fluency (generating ideas), (b) flexibility (shifting perspectives easily), (c) 

originality (consisting of something new), and (d) elaboration (building on 

existing ideas).”  

Ketuntasan belajar merupakan alat ukur keberhasilan siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran matematika. Pada setiap kegiatan belajar mengajar 

siswa dituntut untuk mencapai hasil yang tuntas. Ketuntasan belajar dipengaruhi 

oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal 

dari diri siswa dapat berupa motivasi, tanggung jawab, kedisiplinan, dan 

kreativitas. Sedangkan faktor eksternal dari luar diri siswa dapat berasal dari 

kondisi lingkungan dan model pembelajaran yang digunakan guru belum sesuai. 

Kreativitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ketuntasan 

belajar dalam proses pembelajaran matematika. Kreativitas siswa dibutuhkan 

terutama dalam menyelesaikan permasalahan matematika yang melibatkan siswa 



untuk berfikir kreatif. Pemikiran kreatif yang dimiliki siswa berbeda-beda, karena 

kemampuan yang dimiliki siswa juga berbeda-beda. Kemampuan kreativitas 

siswa dapat timbul, jika siswa sering menyelesaikan permasalahan matematika.  

Hasil observasi yang dilakukan peneliti di SMP Negeri 11 Surakarta, 

kondisi awal pada kelas VIII E diperoleh bahwa kreativitas dan ketuntasan belajar 

dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: (1) fluency (generating ideas) 

sebanyak 2 siswa (6,06%); (2) siswa yang mendapat nilai ketuntasan belajar ≥

71, sebanyak 4 siswa (12,12%).  

Permasalahan lain yang mempengaruhi yaitu model pembelajaran yang 

digunakan guru belum sesuai. Guru kurang optimal dalam menggunakan model-

model pembelajaran, dan  pembelajaran masih berpusat pada guru. Dalam proses 

pembelajaran guru masih menggunakan model pembelajaran konvensional. Model 

pembelajaran konvensional mengakibatkan guru masih banyak ceramah dalam 

penyampaian materi. Kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada guru, dimana 

guru masih banyak ceramah menyebabkan pemikiran kreativitas siswa tidak dapat 

berkembang.  

Permasalahan diatas, dapat diambil alternatif tindakan dengan menerapkan 

model pembelajaran discovery learning berbasis numbered heads together. Model 

pembelajaran discovery learning berbasis numbered heads together merupan 

gabungan dua model pembelajaran,  sehingga diharapkan meningkatkan 

kreativitas dan ketuntasan belajar siswa dalam belajar matematika. 

Discovery learning merupakan metode pembelajaran kognitif yang 

menuntut guru lebih kreatif menciptakan situasi yang dapat membuat peserta 

didik belajar aktif menemukan pengetahuan sendiri (Endang Mulyaningsih, 2012: 

235). Model pembelajaran discovery learning merupakan model pembelajaran 

dimana siswa diminta untuk mencari informasi secara berkelompok. Kelompok 

belajar siswa pada proses pembelajaran terdapat berbagai model pembelajaran. 

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan model pembelajaran numbered heads 

together. Menurut Endang Mulyaningsih (2012: 247) numbered heads together 

merupakan metode pembelajaran diskusi kelompok yang dilakukan dengan cara 

memberi nomor kepada semua peserta didik dan kuis/tugas untuk didiskusikan.  



Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kreativitas dan ketuntasan 

belajar siswa kelas VIII E SMP N 11 Surakarta, dengan menerapkan model 

pembelajaran discovery learning berbasis numbered heads together. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom 

Action Research (CAR). Penelitian Tindakan Kelas bersifat kondisional, sesuai 

dengan permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran. Penelitian ini 

dilakukan secara kolaborasi antara guru matematika dan peneliti. Penelitian 

Tindakan Kelas ditandai dengan adanya perbaikan yang bersifat terus menerus. 

Karakteristik PTK secara garis besar, yaitu (a) mengkaji permasalahan situasional 

dan kontekstual, (b) adanya tindakan, (c) adanya evaluasi terhadap tindakan, (d) 

pengkajian terhadap tindakan, (e) adanya kerjasama, (f) adanya refleksi (Sutama, 

2010: 17-18). Langkah-langkah penelitian ini yaitu 1) dialog awal, 2) perencanaan 

tindakan, 3) pelaksanaan tindakan, 4) observasi, 5) refleksi, 6) evaluasi, dan 7) 

penyimpulan (Sutama, 2010: 96). 

 Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 11 Surakarta. Peneliti memilih 

tempat penelitian dengan mempertimbangkan lokasi sekolah lebih dekat, sehingga 

mempermudah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 

3 minggu, mulai tanggal 10 November 2014 sampai 29 November 2014. Dalam 

penelitian ini, guru matematika Drs. Waluya Sudadi sebagai subjek pelaksana 

tindakan. Siswa kelas VIII E di SMP Negeri 11 Surakarta tahun ajaran 2014/1015 

sebagai subjek penerima tindakan. Siswa kelas VIII E berjumlah 33, siswa laki-

laki 16 dan siswa perempuan 17.  

 Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu: 1) 

observasi, 2) tes, 3) dokumentasi, dan 4) catatan lapangan. Sedangkan analisis 

data yang digunakan menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono 

(2013: 246) yaitu: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan 

verifikasi.  

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembelajaran yang telah dilakukan pada tindakan kelas siklus I dan siklus II  

dengan model pembelajaran discovery learning berbasis numbered heads 

together, terjadi peningkatan kreativitas dan ketuntasan belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika. Hasil penelitian yang diperoleh peneliti, kreativitas dan 

ketuntasan belajar siswa pada kelas VIII E SMP N 11 Surakarta mulai dari 

sebelum tindakan sampai dengan tindakan putaran II dapat ditunjukkan dalam 

bentuk tabel dan grafik berikut: 

Tabel 1  

Data Peningkatan Kreativitas dan Ketuntasan Belajar 

Kreativitas dan 
Ketuntasan Belajar 

Sebelum 
Tindakan 

Siklus I Siklus II 

Fluency (generating ideas) 
2 siswa 
(6,06%) 

13 siswa 
(40,625%) 

15 siswa 
(50%) 

Siswa yang mendapat nilai 
ketuntasan belajar ≥ 71 

4 siswa 
(12,12%) 

17 siswa 
(53,125%) 

18 siswa 
(60%) 

 
Gambar 1 

Grafik Peningkatan Kreativitas dan Ketuntasan Belajar 
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Berdasarkan grafik diatas kreativitas dan ketuntasan belajar matematika 

mengalami peningkatan. Peningkatan ini ditunjukkan mulai dari sebelum tindakan 

sampai dengan sesudah tindakan siklus II dengan menerapkan model discovery 

learning berbasis numbered heads together, untuk lebih jelasnya dijelaskan 

sebagai berikut:  

1. Pembahasan Dalam Siklus 

 Pada kondisi awal sebelum diberikan tindakan, siswa yang mencapai 

indikator kreativitas, yaitu fluency (generating ideas)  sebanyak 2 siswa 

(6,06%). Dari jumlah ini menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang 

bingung dalam menyelesaian soal terbuka dengan bermacam-macam 

jawaban. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Muhsinin, 

Ummil (2013) pendidikan open ended mengacu kepada prinsip bahwa 

proses, hasil, dan jalan untuk mendapatkan jawaban semuanya bersifat 

terbuka. Prinsip inilah yang membangun kegiatan interaktif antara 

matematika dan siswa sehingga mendorong siswa untuk menjawab 

permasalahan matematika melalui berbagai strategi. Hasil peneliti ini, 

dapat diartikan kreativitas dapat digunakan untuk menyelesaikan soal 

terbuka dengan berbagai macam jawaban. 

 Berdasarkan pelaksanaan tindakan kelas siklus I mengalami 

peningkatan, siswa yang mencapai indikator fluency (generating ideas) 

sebanyak 13 siswa (40,625%). Dari hasil prosentase terjadi peningkatan, 

sudah banyak siswa yang dapat menyelesaikan soal dengan berbagai 

macam jawaban. 

 Pada tindakan kelas siklus II, siswa yang mencapai indikator fluency 

(generating ideas) sebanyak 15 siswa (50%). Jumlah ini menunjukkan 

bahwa terjadi peningkatan meskipun tidak signifikan. Siswa sudah 

memahami soal terbuka sehingga dapat menyelesaikan permasalah 

dengan bermacam-macam jawaban. 

 Pada kondisi awal sebelum diberikan tindakan, siswa yang mendapat 

nilai ketuntasan belajar ≥ 71, sebanyak 4 siswa (12,12%). Dari 

prosentase menunjukkan masih banyak siswa yang belum menguasai 



materi yang diajarkan sehingga hasil yang diperoleh belum mencapai 

KKM. Hal ini diperkuat oleh Depdiknas (Hamdani, 2011: 60) dalam 

bukunya yang menjelaskan bahwa ketuntasan belajar adalah Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM) dalam pembelajaran fiqh yang 

mensyaratkan siswa menguasai secara tuntas seluruh standar kompetensi 

dasar mata pelajaran tertentu.  

 Berdasarkan pelaksanaan tindakan kelas siklus I mengalami 

peningkatan, siswa yang mendapat nilai ketuntasan belajar ≥ 71, 

sebanyak 17 siswa (53,125%).  Dari hasil prosentase ini, menunjukkan 

bahwa pembelajaran dengan model discovery learning berpengaruh 

terhadap ketuntasan belajar siswa. 

 Sedangakan tindakan kelas siklus II, siswa yang mendapat nilai 

ketuntasan belajar ≥ 71, sebanyak 18 siswa (60%).  Hal ini diperkuat 

dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Indrayanti, Iin dan Rashar 

Sjahruddin (2014) menyimpulkan bahwa dengan menggunakan metode 

discovery pada operasi bilangan pecahan dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa. Dari penelitian diatas dapat dimaknai bahwa penerapan 

model discovery learning dapat meningkatkan ketuntasan belajar 

matematika siswa. 

2. Pembahasan Antar Siklus 

 Kondisi awal sebelum diberikan tindakan, kemampuan kreativitas 

dan ketuntasan belajaran matematika siswa kelas VIII E SMP Negeri 11 

Surakarta masih rendah. Hal ini terlihat dari belum tercapaian indikator-

indikator kreativitas dan ketuntasan belajar matematika siswa sebagai 

berikut: 

a. Fluency (generating ideas) 

 Pada siklus I, siswa diberikan permasalahan soal terbuka dengan 

model pembelajaran discovery learning. Siswa mengumpulkan data, 

mengolah data, membuktikan atau mengecek kembali jawaban , dan 

menarik kesimpulan/generalisasi dari permasalahan yang diberikan, 

tetapi masih banyak siswa yang masih bingung dalam menyelesaikan 



permasalahan soal terbuka. Masih banyak siswa yang belum dapat 

mengembangkan kreativitas untuk menyelesaikan soal terbuka. Hal 

ini diperkuat oleh pendapat Matney (2014: 35) dalam penelitian 

mengemukakan bahwa kefasihan merupakan kemampuan untuk 

mengeluarkan ide-ide kreatif, tidak hanya pada bahasa tetapi juga 

dapat diterapkan pada matematika. Dari pendapat diatas dapat 

diartikan siswa diharapkan dapat mengeluarkan ide-ide kreatif untuk 

menyelesaikan permasalahan. Hal tersebut dapat diatasi pada siklus 

II, kegiatan pembelajaran sama seperti siklus I. Pada pelaksanaan 

siklus II, Siswa mulai terbiasa mengerjakan permasalahan soal 

terbuka. Siswono (2011: 549) dalam penelitiannya mengemukakan 

bahwa “fluency was indicated when the student fluently produced 

different ideas which were appropriate to the question task.” 

Berdasarkan pendapat diatas dapat dimaknai siswa sudah dapat 

mengeluarkan ide-ide untuk menyelesaikan masalah dengan 

bermacam-macam jawaban. Sehingga setelah siklus II selesai, 

indikator ini mengalami peningkatan dan tercapai dengan baik. 

b. Siswa yang mendapat nilai ketuntasan belajar ≥ 71 

Pada pelaksanaan siklus I, masih banyak  siswa nilainya belum 

mencapai ≥ 71. Hal ini dikarenakan siswa belum terbiasa dengan 

model pembelajaran yang diterapkan guru, yaitu model discovery 

learning. Setelah dilaksanakan siklus II siswa sudah mulai terbiasa 

dengan model discovery learning. Dari siklus II terjadi  peningkatan 

prosentase daripada siklus I meskipun tidak signifikan. Hal ini 

diperkuat oleh pendapat Supriyanto (2014) dalam penelitiannya 

menyimpulkan bahwa dalam pembelajaran terjadi peningkatan 

aktivitas dan hasil belajar dengan menggunakan penerapan discovery 

learning. Berdasarkan perdapat diatas dapat diartikan penggunaan 

model pembelajaran yang sesuai dapat meningkatkan ketuntasan 

belajar matematika. Sehingga setelah siklus II selesai, indikator ini 

sesuai yang diharapkan peneliti. 



Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan peneliti dengan guru 

matematika kelas VIII E SMP Negeri 11 Surakarta, menyimpulkan 

bahwa model pembelajaran discovery learning berbasis numbered heads 

togerher dapat meningkatkan kreativitas dan ketuntasan belajar dalam 

pembelajaran matematika. Hal ini ditunjukkan dari semakin 

meningkatkan prosentase indikator-indikator kreativitas dan ketuntasan 

belajar matematika dari sebelum diberikan tindakan sampai berakhirnya 

siklus II. 

 

KESIMPULAN 

 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan secara kolaborasi 

antara guru matematika dan peneliti pada kelas VIII E SMP Negeri 11 Surakarta 

dapat disimpulkan bahwa dengan menerapakan model pembelajaran discovery 

learning berbasis numbered heads together dapat meningkatkan kreativitas dan 

ketuntasan belajar matematika siswa. Hal ini dapat tunjukkan dari peningkatan 

kreativitas dan ketuntasan belajar matematika, sebagai berikut: 1) kemampuan 

siswa dalam fluency (generating ideas), sebelum diberikan tindakan sebanyak 2 

siswa (6,06%), setelah diberikan tindakan terjadi peningkatan menjadi 15 siswa 

(50%); 2) kemampuan siswa dalam mendapat nilai ketuntasan belajar ≥ 71 

sebelum diberikan tindakan sebanyak 4 siswa (12,12%), setelah diberikan 

tindakan menjadi 18 siswa (60%). 
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