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ABSTRACT 

This research aims are to improve reasoning and creativity of students mathematics 

learning. This research is Classroom Action Research (CAR). The subjects of the 

research are 32 students of the grade X of SMK TKR 3 Muhammadiyah 1 Sukoharjo. 

The research was conducted for two cycles. Data was collected through observation, 

testing, field notes and documentation. The validity of the data used triangulation of 

techniques. Data analysis technique used is qualitative analysis stage consists of data 

reduction, data presentation and data verification. The results obtained from this study 

there was an increase in the ability of each indicator reasoning and creativity from the 

first cycle to the second cycle. Indicators of reasoning, among others: (1) The ability to 

manipulate mathematical models increased from 68.75% to 84.44%, (2) the ability of 

presenting the mathematical expression in the form of text, images or graphics increased 

from 56.25% to 71.87%, (3) ability to state the reasons or evidence of the truth 

increased from 46.87% to 62.50%, and (4) ability to draw conclusions increased from 

62.50 % to 75%. Indicators of creativity, among others: (1) The ability to ask questions 

increased from 37.50% to 53.12%, (2) ability to make educated guesses or ideas 

increased from 64.52% to 78.12 %, and (3) ability to hold opinions when presenting 

increased from 25.81% to 37.50%. This research concluded that the application of 

learning techniques Brainstorming can improve reasoning and creativity in learning 

mathematics class X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo year 2014/2015. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan penalaran dan kreativitas belajar 

matematika siswa. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek 

penerima tindakan adalah 32 siswa kelas X TKR 3. Penelitian Tindakan Kelas ini 

dilaksanakan selama dua siklus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes, 

catatan lapangan dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data digunakan triangulasi 

teknik. Teknik analisa data yang digunakan adalah tahapan analisis kualitatif terdiri dari 

reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil dari penelitian terjadi peningkatan 

kemampuan pada tiap indikator penalaran dan kreativitas dari siklus I ke siklus II. 

Indikator penalaran antara lain: (1) Kemampuan memanipulasi model matematika 

meningkat dari 68,75% menjadi 84,44%, (2) Kemampuan menyajikan pernyataan 

matematika dalam bentuk tulisan, gambar atau grafik meningkat dari 56,25% menjadi 

71,87%, (3) Kemampuan menyatakan alasan atau bukti kebenaran meningkat dari 

46,87% menjadi 62,50% dan (4) Kemampuan menarik kesimpulan meningkat dari 

62,50% menjadi 75%. Indikator kreativitas antara lain: (1) Kemampuan mengajukan 

pertanyaan meningkat dari 37,50%  menjadi 53,12%, (2) Kemampuan membuat dugaan 

atau ide meningkat dari 64,52% menjadi 78,12% dan (3) Kemampuan mempertahankan 

pendapat saat presentasi meningkat dari 25,81% menjadi 37,50%. Penelitian ini 

menyimpulkan teknik pembelajaran Brainstorming dapat meningkatkan penalaran dan 

kreativitas belajar matematika siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo tahun 

2014/2015. 

Kata kunci : Brainstorming, penalaran, kreativitas 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan matematika menuntut siswa terlibat aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar. Guru bertindak sebagai fasilitator sedangkan siswa sebagai pelaksana 

kegiatan belajar. Matematika membentuk daya penalaran dan kreativitas siswa yang 

akan terus berkembang mengikuti kemajuan ilmu dan teknologi. Pada kenyataannya 

pelaksanaan pembelajaran di sekolah umumnya masih menggunakan pendekatan 

konvensional dimana peran siswa yang seharusnya sebagai subyek didik masih menjadi 

obyek didik. Siswa dengan pembelajaran konvensional cenderung pasif dan bergantung 

pada siswa yang pandai atau guru. Hal tersebut menjadi dampak pada kemampuan 

penalaran dan kreativitas siswa. 



Penalaran adalah proses menganalisis fakta atau data suatu topik sehingga 

menghasilkan simpulan atau pengertian baru (Widjono, 2007: 209). Sehingga penalaran 

merupakan kegiatan mengembangkan pola pemikiran yang akan menghasilkan ide-ide 

logis. Siswa dapat menghubungkan ide-ide untuk membentuk suatu kesimpulan tentang 

materi atau konsep. Terlibatnya siswa secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar akan 

sangat berdampak pada ketertarikan siswa terhadap materi.  

Sudarma (2013: 18) mengungkapkan bahwa kreativitas merupakan sebuah 

kekuatan atau power (energi) yang ada dalam diri individu dan suatu proses mengelola 

informasi. Sehingga, kreativitas merupakan suatu keterampilan berimajinasi dan 

menyajikan informasi atau ide yang baru dan berbeda serta lebih dari satu ide. 

Rendahnya kemampuan penalaran siswa terlihat dari hasil observasi di SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo salah satunya pada pokok bahasan persamaan dan fungsi 

kudrat. Hal tersebut dibuktikan saat pembelajaran pada siswa kelas X Teknik Kendaraan 

Ringan (TKR) 3 diperoleh beberapa keterangan dari 32 siswa, sebanyak 14 siswa 

mampu melakukan manipulasi model matematika, siswa yang mampu menyatakan 

pernyataan matematika dalam bentuk tulisan, gambar atau grafik sebanyak 9 siswa, 

siswa yang mampu menyatakan bukti atau alasan kebenaran sebanyak 6 siswa dan siswa 

yang mampu menarik kesimpulan sebanyak 10 siswa. Penyebabnya adalah pembelajaran 

dilaksanakan secara monoton sehingga proses bernalar siswa tidak tergali dengan 

maksimal. Akibatnya, kemampuan penalaran matematik siswa tidak berkembang dengan 

baik. 

Berdasarkan observasi terhadap siswa di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo 

bahwa masalah yang dihadapi siswa kelas X TKR 3 pada pembelajaran yaitu tidak 

berkembangnya kreativitas secara optimal. Siswa tidak memiliki keyakinan untuk 

menciptakan karya atau ide kreatifnya. Dari 32 siswa, terdapat 8 siswa yang mampu 

mengajukan pertanyaan, siswa yang mampu membuat dugaan atau ide sebanyak 12 

siswa dan siswa yang mampu mempertahankan pendapat saat presentasi sebanyak 2 



siswa. Penyebab kurang berkembangnya kreativitas siswa yaitu siswa terbiasa 

menyelesaikan masalah yang menuntut mereka berpikir secara konvergen, sehingga 

mereka tidak terbiasa berhadapan dengan permasalahan yang menuntut mereka berpikir 

meluas dan merasa minder ketika menyampaikan hasil pemecahan masalahnya. Selain 

itu juga terlihat dari rendahnya nilai ulangan mid semester, dari 32 siswa hanya 5 siswa 

yang memperoleh nilai diatas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sama dengan 75 

dengan rata-rata kelas sebesar 58. Nilai tertinggi 83 dan nilai terendah 35. 

Upaya untuk mengatasi masalah rendahnya tingkat penalaran dan kreativitas 

siswa dalam pembelajaran matematika di sekolah dengan penerapan teknik 

pembelajaran Brainstorming. Menurut Bachman (2005) Brainstorming adalah cara 

untuk mengembangkan gagasan-gagasan kreatif. Metode ini melibatkan beberapa orang 

dalam suatu kelompok diskusi. Disimpulkan bahwa teknik pembelajaran Brainstorming 

merupakan teknik pemecahan masalah untuk mendapatkan ide-ide kreatif sebanyak 

mungkin dalam kelompok. Semua siswa berhak menyampaikan ide-ide tanpa ada 

kritikan dari siswa lain.  

Beberapa hasil penelitian para ahli yang mendukung penelitian ini antara lain: 

Rokhani (2013) telah melakukan penelitian untuk meningkatan penalaran dan hasil 

belajar matematika dengan strategi pembelajaran Problem Solving. Hasil penelitian 

tindakan terjadi peningkatan pada aspek kemampuan berpikir logis, kemampuan berpikir 

kritis, kemampuan menarik kesimpulan dan hasil belajar siswa. Penelitian yang telah 

dilakukan oleh Nursamawiyah (2013) tentang implementasi teknik Brainstorming dalam 

pembelajaran matematika dapat meningkatkan pemahaman matematis siswa. Penelitian 

yang telah dilakukan oleh Purnamasari (2014) tentang pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) terhadap kemandirian belajar dan 

peningkatan kemampuan penalaran dan koneksi matematik peserta didik SMPN 1 Kota 

Tasikmalaya. Penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa TGT menjadikan siswa lebih 

semangat dalam pembelajaran dan suasana kelas menjadi menyenangkan serta 



berdampak pada meningkatnya kemampuan penalaran matematik siswa dan 

kemandirian belajar. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Tujuan umum yaitu mendiskripsikan 

peningkatan penalaran dan kreativitas siswa dan (2) Tujuan khusus, meliputi: (a) 

Mendiskripsikan upaya penerapan teknik pembelajaran Brainstorming dapat 

meningkatkan penalaran belajar matematika siswa, (b) Mendiskripsikan upaya 

penerapan teknik pembelajaran Brainstorming dapat meningkatkan kreativitas belajar 

matematika siswa. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan teknik 

pembelajaran Brainstorming. Penelitian ini merupakan kolaborasi antara peneliti dengan 

guru matematika. Menurut Hopkins (dalam Sutama, 2010: 15) penelitian tindakan kelas 

adalah penelitian yang mengkombinasikan prosedur penelitian dengan tindakan 

substantif, suatu tindakan yang dilakukan dalam disiplin inkuiri atau suatu usaha 

seseorang untuk memahami apa yang terjadi dan terlibat dalam proses perbaikan dan 

perubahan. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Waktu 

pelaksanaan penelitian pada bulan Januari minggu ke- I sampai minggu ke- IV. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Subyek penelitian adalah siswa kelas X 

TKR 3 SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo dengan jumlah 32 siswa. Penelitian 

dilaksanakan secara kolaboratif antara peneliti dengan guru matematika. Obyek 

penelitian yaitu pembelajaran matematika pada pokok bahasan persamaan dan fungsi 

kuadrat dengan penerapan teknik pembeljaran Brainstorming. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian tindakan kelas ini diperoleh melalui metode pokok berupa observasi 

dan tes, sedangkan metode bantu berupa catatan lapangan dan dokumentasi.  



Untuk menjamin dan menguji validitas data digunakan Triangulasi teknik. 

Triangulasi teknik adalah cara menghilangkan perbedaan-perbedaan yang ada tentang 

pengumpulan data berbagai kejadian dengan mencocokkan hasil observasi, tes, catatan 

lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. Data 

dianalisis sejak tindakan dilakukan dan dikembangkan selama proses pembelajaran. 

Tahapan analisis kualitatif terdiri dari reduksi data, penyajian data dan verifikasi data 

atau penarikan kesimpulan.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilaksanakan selama dua siklus. Setiap siklus terdapat dua kali 

pertemuan. Perincian tindakan sebagai berikut. 

1. Tindakan Siklus I 

Tindakan kelas siklus I dilaksanakan pada hari Jum’at, tanggal 16 Januari 2015 

mulai pukul 08.30-09.55 WIB dan hari Rabu, tanggal 21 Januari 2015 mulai pukul 

07.00-08.30 WIB dengan jumlah siswa 32 orang. Materi yang disampaikan adalah 

persamaan dan fungsi kuadrat dengan sub pokok bahasan persamaan kuadrat. 

a. Tindak Mengajar 

Proses pembelajaran tindakan siklus I dilaksanakan selama 2 pertemuan 

dengan sub pokok bahasan persamaan kuadrat. Proses pembelajaran dilakukan 

sesuai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun. Siswa 

dibagi ke dalam beberapa kelompok belajar. Setiap kelompok beranggotakan 4 

siswa (tahap orientasi). Pembagian kelompok dilakukan secara heterogen 

berdasarkan nilai mid semester siswa.  

Kegiatan dimulai dengan berdoa bersama dilanjutkan dengan orientasi 

atau mengkondisikan siswa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. 

Kemudian guru memotivasi siswa dan melakukan apersepsi sebelum 

menjelaskan materi persamaan kuadrat yang akan dipelajari. Guru kemudian 

memberikan pertanyaan untuk merangsang siswa aktif dalam pembelajaran. 



Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Setelah selesai, perwakilan 

kelompok melakukan presentasi dan siswa dalam kelompok lain menanggapi.  

Guru melakukan penarikan kesimpulan dari permasalahan pada Lembar 

Kerja Siswa (LKS) bersama siswa untuk dihubungkan dengan materi (tahap 

verifikasi) dan kegiatan evaluasi dilakukan dengan pemberian Post-test untuk 

mengetahui peningkatan penalaran siswa pada setiap indikator dan jika 

dimungkinkan digunakan untuk mengetahui peningkatan kreativitas siswa pada 

indikator membuat dugaan atau ide. Akhir pembelajaran guru menyampaikan 

pesan agar mengulas kembali materi yang telah dipelajari dan menutup 

pembelajaran. 

b. Tindak Belajar 

Pada tindakan siklus I pertemuan pertama siswa rata-rata masih 

menyesuaikan diri menggunakan teknik Brainstorming, tetapi dalam diskusi 

kelompok siswa sudah terlihat saling bekerjasama dengan baik (tahap analisa). 

Pada pertemuan kedua rata-rata siswa sudah aktif dalam diskusi kelompok, siswa 

sudah mampu melalukan manipulasi model matematika (tahap sisntesis) dan 

membuat dugaan atau ide-ide (tahap pengeraman). Sebagian siswa dalam 

kelompok sudah aktif bertanya pada guru jika mengalami kesulitan meskipun 

pada saat presentasi masih banyak siswa yang malu untuk menanggapi atau 

memberikan pendapat. 

Data yang diperoleh setelah tindakan kelas siklus I dalam peningkatan 

penalaran dan kreativitas siswa dengan teknik pembelajaran Brainstorming 

menunjukkan bahwa dari 32 siswa, sebanyak 22 siswa mampu melakukan 

manipulasi model matematika, 18 siswa sudah mampu menyatakan pernyataan 

matematika dalam bentuk tulisan, gambar atau grafik, 15 siswa sudah mampu 

menyatakan bukti atau alasan kebenaran, sebanyak 20 siswa yang mampu 

menarik kesimpulan, siswa yang mampu mengajukan pertanyaan sebanyak 12 



siswa, siswa yang mampu membuat dugaan atau ide sebanyak 20 siswa dan 8 

siswa mampu mempertahankan pendapat saat presentasi.  

2. Tindakan Siklus II 

Tindakan kelas siklus II dilaksanakan pada hari Jum’at, tanggal 23 Januari 2015 

mulai pukul 08.30-09.55 WIB dan hari Jum’at, tanggal 30 Januari 2015 mulai pukul 

08.30-09.55 WIB dengan jumlah siswa 32 orang. Materi yang disampaikan adalah 

persamaan dan fungsi kuadrat dengan sub pokok bahasan fungsi kuadrat. 

a. Tindak Mengajar 

Proses pembelajaran tindakan siklus II hampir sama dengan proses 

tindakan siklus I, tetapi dengan beberapa perbaikan pada tindakan mengajar 

guru, seperti: guru lebih memotivasi siswa dalam belajar dan mengaktifkan siswa 

dalam bernalar dan mengembangkan kreativitasnya dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan. Pembelajaran sudah sesuai yang diharapkan. Penalaran 

dan kreativitas siswa sudah meningkat sangat baik. Pada akhir kegiatan, guru 

memberikan Post-test sebagai kegiatan evaluasi untuk mengetahui peningkatan 

penalaran siswa pada setiap indikator dan jika dimungkinkan digunakan untuk 

mengetahui peningkatan kreativitas siswa pada indikator membuat dugaan atau 

ide. 

b. Tindak Belajar 

Pada tindakan siklus II siswa lebih aktif dalam menyampaikan pendapat, 

bertanya pada guru jika mengalami kesulitan, siswa mampu menyatakan alasan 

dan mampu menyatakan dalam bentuk gambar ataupun grafik. Kegiatan 

presentasi juga terlihat lebih aktif. Siswa berani menyampaikan hasil diskusi 

kelompoknya baik secara lisan maupun tertulis. Siswa mampu mempertahankan 

pendapat, siswa dalam kelompok lain juga aktif dalam menanggapi, memberikan 

kritikan dan menarik kesimpulan bersama. 

Data yang diperoleh setelah tindakan kelas siklus II dalam peningkatan 

penalaran dan kreativitas siswa dengan teknik pembelajaran brainstorming 



menunjukkan bahwa dari 32 siswa, sebanyak 27 siswa yang mampu melakukan 

manipulasi model matematika, sebanyak 23 siswa sudah mampu menyatakan 

pernyataan matematika dalam bentuk tulisan, gambar atau grafik, 20 siswa yang 

mampu menyatakan bukti atau alasan kebenaran, sebanyak 24 siswa mampu 

menarik kesimpulan, 17 siswa yang mampu mengajukan pertanyaan, siswa yang 

mampu membuat dugaan atau ide sebanyak 25 siswa dan sebanyak 12 siswa 

sudah mampu mempertahankan pendapat saat presentasi. 

Berdasarkan keseluruhan tindakan sampai siklus II telah memberikan 

perubahan perilaku siswa yang positif. Hasil penelitian tindakan kelas pada 

siklus II diperoleh kesepakatan bahwa teknik pembelajaran Brainstorming dapat 

meningkatkan penalaran dan kreativitas belajar matematika siswa pada pokok 

bahasan persamaan dan fungsi kuadrat.  

Data-data yang diperoleh mengenai peningkatan penalaran, kreativitas 

dan hasil belajar siswa disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel Data Hasil Peningkatan Penalaran Siswa  

No. Indikator Sebelum 

tindakan 

Tindakan 

Siklus I 

Tindakan 

Siklus II 

1. Kemampuan melakukan 

manipulasi model matematika 

14 siswa 

(43,75 %) 

22 siswa 

(68,75 %) 

27 siswa 

(84,44 %) 

2. Kemampuan menyatakan 

pernyataan matematika dalam 

bentuk tulisan, gambar atau 

grafik 

9 siswa 

(28,12 %) 

18 siswa 

(56,25 %) 

23 siswa 

(71,87 %) 

3. Kemampuan menyatakan 

bukti atau alasan kebenaran 

6 siswa 

(18,75 %) 

15 siswa 

(46,87 %) 

20 siswa 

(62,50 %) 

4. Kemampuan menarik 

kesimpulan 

10 siswa 

(31,25 %) 

20 siswa 

(62,50 %) 

24 siswa 

(75 %) 

 



Berdasarkan tabel tersebut, terjadi peningkatan penalaran sebelum tindakan dan 

setelah tindakan siklus I sampai siklus II diperoleh kesimpulan bahwa siswa yang 

mampu melakukan manipulasi model matematika mencapai 84,44 %, siswa yang 

mampu menyatakan pernyataan matematika dalam bentuk tulisan, gambar atau grafik 

mencapai 71,87 %, siswa yang mampu menyatakan bukti atau alasan kebenaran 

mencapai 62,50 % dan siswa yang mampu menarik kesimpulan sebanyak mencapai 75 

%.  

Tabel Data Hasil Peningkatan Kreativitas Siswa  

No. Indikator Sebelum 

tindakan 

Tindakan 

Siklus I 

Tindakan 

Siklus II 

1. Kemampuan mengajukan 

pertanyaan 

8 siswa 

(25 %) 

12 siswa 

(37,50 %) 

17 siswa 

(53,12 %) 

2. Kemampuan membuat 

dugaan atau ide 

12 siswa 

(37,50 %) 

20 siswa 

(64,52 %) 

25 siswa 

(78,12 %) 

3. Kemampuan 

mempertahankan pendapat 

saat presentasi 

2 siswa 

(6,25 %) 

8 siswa 

(25,81 %) 

12 siswa 

(37,50 %) 

 

Berdasarkan tabel tersebut, terjadi peningkatan kreativitas sebelum tindakan dan 

setelah tindakan siklus I sampai siklus II diperoleh kesimpulan bahwa siswa yang 

mampu mengajukan pertanyaan mencapai 53,12 %, siswa yang mampu membuat 

dugaan atau ide mencapai 78,12 % dan siswa yang mampu mempertahankan pendapat 

saat presentasi mencapai 37,50 %.  

Dari hasil penelitian terdapat peningkatan penalaran dan kreativitas siswa. 

Adanya peningkatan penalaran dan kreativitas siswa karena dalam diskusi kelompok 

bersifat heterogen dengan kemampuan akademik berbeda memungkinkan siswa 

menyelesaikan masalah dari sudut pandang yang berbeda. Diskusi menjadi aktif dan 

siswa toleran terhadap pendapat siswa yang lain. Brainstorming merupakan teknik 



pemecahan masalah untuk mengembangkan gagasan-gagasan kreatif. Teknik ini 

melibatkan beberapa orang yang duduk secara bersama-sama dalam suatu kelompok dan 

saling memberikan gagasan tanpa kritikan dari orang lain. 

Penelitian yang dilakukan memiliki keterbatasan dalam alokasi waktu pengerjaan 

diskusi kelompok dan masih dilakukan presentasi serta post-test di akhir pembelajaran 

yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Pelaksanaan tindakan mengandung resiko 

sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan kondisi kelas. 

SIMPULAN 

Hasil penelitian tindakan kelas secara kolaboratif antara guru matematika dan 

peneliti diperoleh kesimpulan bahwa upaya peningkatan penalaran dan kreativitas 

belajar matematika dengan teknik pembelajaran Brainstorming dengan beberapa tahapan 

antara lain: orientasi, analisa, hipotesis, pengeraman, sintesis dan verifikasi. Terjadi 

peningkatan tiap-tiap indikator penalaran dan kreativitas belajar matematika siswa dari 

siklus I ke siklus II diantaranya: (1) Kemampuan memanipulasi model matematika 

meningkat dari 68,75 % menjadi 84,44 %, (2) Kemampuan menyajikan pernyataan 

matematika dalam bentuk tulisan, gambar atau grafik meningkat dari 56,25 % menjadi 

71,87 %, (3) Kemampuan menyatakan alasan atau bukti kebenaran meningkat dari 46,87 

% menjadi 62,50 %,(4) Kemampuan menarik kesimpulan meningkat dari 62,50 % 

menjadi 75 %,(5) Kemampuan mengajukan pertanyaan meningkat dari 37,50 %  

menjadi 53,12 %,(6) Kemampuan membuat dugaan atau ide meningkat dari 64,52 % 

menjadi 78,12 % dan (7) Kemampuan mempertahankan pendapat saat presentasi 

meningkat dari 25,81 % menjadi 37,50 %.  
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