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Abstrak—Materi pelajaran matematika yang diajarkan pada siswa sekolah dasar 

masih terkesan terlalu abstrak.Banyak siswa bahkan tidak mengetahui bagaimana 

penerapan dari materi yang telah dipelajari.Hal ini terjadi karena masih sedikitnya 

kegiatan pemebelajaran yang melibatkan siswa secara langsung menerapkan manfaat 

serta kaitan materi tersebut pada kehidupan sehari-hari. Salah satu kegiatan 

pembelajaran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai 

materi tersebut adalah dengan mengajak siswa berpartisipasi aktif misalnya melalui 

permainan harta karun. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif siswa melalui permainan harta karun. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah pra-eksperimen dengan desain one group pretest posttest design.Sampel 

penelitian adalah siswa kelas V di SDN 5 Bintaro Pagi dengan teknik pengambilan 

purposive sampling.Hipotesis penelitian diuji melalui uji non parametrik Mann 

Whitney. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permainan harta karun dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Selain itu, siswa juga menunjukkan 

sikap yang positif terhadap permainan harta karun dalam pembelajaran matematika. 

Kata kunci:Kemampuan berpikir kreatif, Permainan harta karun 

I. PENDAHULUAN 

Matematika memiliki peran penting dalam melatih kemampuan berpikir logis siswa.Pendidikan 

matematika sebagai proses yang aktif, dinamik dan generatif melalui kegiatan matematika (doing math) 

memberikan sumbangan yang penting kepada siswa dalam pengembangan nalar, berpikir logis, sitematik, 

kritis dan cermat, serta bersikap obyektif, dan terbuka dalam menghadapi berbagai permasalahan [1].  

Pembelajaran matematika yang diterapkan di sekolah juga bertujuan untuk membekali siswa dengan 

berbagai kemampuan matematis yang diperoleh melalui kegiatan pembelajaran.Menurut NCTM (1999) 

kemampuan matematis merupakan kemampuan untuk menghadapi permasalahan baik dalam matematika 

maupun kehidupan nyata.Salah satu kemampuan matematis tersebut yaitu kemampuan berpikir kreatif. 

Kemampuan berpikir kreatif matematis mencakup aspek-aspek kelancaran, keluwesan, kebaruan, dan 

keterincian[2].Kemampuan berpikir kreatif matematis meliputi kemampuan berpikir konvergen dan 

berpikir divergen. Kemampuan tersebut antara lain kemampuan mengemukakan ide matematika yang 

tidak biasa dan dapat mengevaluasi konsekuensi yang ditimbulkan dan kemampuan memecahkan 

kebuntuan pikiran dengan mengajukan solusi baru dari masalah matematis [3]. Dengan demikian, 

kemampuan berpikir kreatif matematis merupakan kemampuan untuk dapat menemukan berbagai solusi 

alternatif dari suatu permasalahan matematika.Kemampuan berpikir kreatif matematis perlu 

dikembangkan agar siswa tidak hanya terpaku bahwa masalah dalam matematika hanya memiliki satu 

penyelesaian. 

Indikator kemampuan berpikir kreatif matematis antara lain sebagai berikut: (1) Berpikir lancar (fluent 

thinking) yaitu ketika seseorang mampu memikirkan cara menyelesaikan sebuah permasalahan dengan 

cepat. (2) Berpikir luwes (flexible thinking) yaitu ketika seseorang mampu memikirkan lebih dari satu ide 

dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. (3) Berpikir orisinil (original thinking)yaitu kemampuan 

untuk memikirkan gagasan atau ide baru dalam suatu permasalahan. (4) Kemampuan mengelaborasi 

(elaboration ability) yaitu kemampuan seseorang untuk menjabarkan sebuah hal sederhana ke definisi 

yang lebih luas [4]. 

Namun, kenyataannya tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa di Indonesia masih 

tergolong rendah.Berdasarkan hasil PISA pada 2009, Indonesia hanya menduduki peringkat 61 dari 65 

negara.Nilai rata-rata kemampuan matematika di Indonesia hanya 371 di bawah nilai rata-rata 

internasional yaitu 496 (Balitbang,2011).Rendahnya kemampuan berpikir kreatif matematis siswa di 

Indonesia ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya  yaitu siswa tidak terbiasa menyelesaikan 
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masalah dengan beberapa alternatif solusi. Selain itu, rendahnya kemampuan berpikir kreatif matematis 

siswa juga disebabkan karena siswa tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran.Penyebab 

rendahnya kemampuan berpikir kreatif matematis siswa terjadi karena umumnya guru sibuk sendiri 

menjelaskan materi yang telah disiapkan, sedangkan siswa hanya menjadi penerima informasi yang 

baik[5]. Akibatnya siswa hanya mencontoh apa yang dikerjakan guru tanpa mengetahui makna dari solusi 

masalah yang dijelaskan. Hal tersebut menyebabkan siswa beranggapan bahwa soal tersebut hanya bisa 

dikerjakan seperti apa yang telah dicontohkan sebelumnya.  

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis diperlukan suasana  

kegiatan pembelajaran yang mampu mendorong siswa agar lebih aktif. Salah satunya menggunakan 

permainan dalam kegiatan pembelajaran.Permainan dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran yang 

menyenangkan[6].Penggunaan permainan dalam kegiatan pembelajaran dapat menciptakan suasana 

belajar yang menyenangkan bagi siswa dengan tetap memperhatikan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai.Dengan demikian, penggunaan permainan dalam pembelajaran di kelas dapat menarik minat 

siswa untuk lebih aktif. Salah satu permainan yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah 

permainan harta karun. Permainan harta karun dalam pembelajaran yang dimaksud penulis yaitu 

pencarian harta karun tersembunyi dengan menggunakan petunjuk yang diberikan. Harta karun 

disembunyikan di daerah sekitar sekolah yang tetap dapat dijangkau siswa. Petunjuk yang diberikan 

menggunakan soal-soal yang bersifat terbuka sesuai dengan materi yang telah dipelajari sekaligus 

dilengkapi dengan soal-soal yang menuntut siswa untuk berpikir kreatif.Dengan demikian, permainan 

harta karun dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. 

Selain itu sikap siswa dalam pembelajaran juga menjadi perhatian penulis. Sikap siswa terhadap 

pembelajaran matematika dapat mempengaruhi kemampuan yang ia kuasai. Siswa yang memiliki sikap 

positif cenderung akan lebih tekun dan mengikuti pembelajaran dengan lebih aktif. Dengan demikian, 

sikap positif siswa berkorelasi positif terhadap prestasi belajar[7]. 

Rumusan masalah yang diajukan penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimana 

pengaruh penggunaan permainan harta karun terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 

sekolah dasar? (2) Bagaimana sikap siswa terhadap pembelajaran matematika dengan menggunakan 

permainan harta karun? 

Berdasarkan rumusan masalah tersebuttujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut: (1) Mengetahui 

pengaruh penggunaan permainan harta karun terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 

sekolah dasar. (2) Mengetahui sikap siswa terhadap pembelajaran matematika dengan menggunakan 

permainan harta karun. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: (1) Sebagai 

upaya dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. (2) Meningkatkan kualitas 

pembelajaran melalui kerja sama antara peneliti dan pihak sekolah. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan pra-eksperimen.Penelitian ini juga merupakan merupakan jenis 

penelitian deskriptif.Penelitian ini melibatkan dua variabel yaitu variabel bebas dan terikat. Permaianan 

harta karun sebagai variabel bebas. Kemampuan berpikir matematis siswa dan sikap siswa sebagai variabel 

terikat. Pada penelitian ini terdapat satu kelompok subjek penelitian yang menggunakan permainan harta 

karun dalam kegiatan pembelajaran. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group pretest 

posttest design yaitu penelitian yang dilakukan sebanyak dua kali sebelum dan setelah eksperimen.  

Adapun desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

Kelas Pra-eksperimen  

O  X  O 

 

Keterangan: 

O : Pretes dan postes berupa tes kemampuan berpikir kreatif 

X : Pembelajaran matematika dengan permainan harta karun [8]. 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian adalah siswa SDN 5 Bintaro Pagi.Dari dua kelas V yang ada di SDN 5 
Bintaro Pagi dipilih kelas V.A sebagai sampel penelitian.Siswa di kelas ini memiliki kemampuan 
akademik yang heterogen. Dengan demikian, siswa di kelas ini dapat mewakili tingkat kemampuan siswa 
dari tingkat kemampuan tinggi , sedang, dan rendah. 
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C. Instrumen Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis  

Tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif matematis siswa terdiri dari 5 butir 

soal yang berbentuk uraian. Selain itu, skala sikap juga digunakan untuk mengetahui sikap positif siswa 

terhadap pembelajaran matematika dengan menggunakan permainan harta karun. Instrumen skala sikap 

terdiri dari 30 butir pertanyaan yang diberikan pada siswa kelas V.A. Kisi-kisi angket dibedakan menjadi 

dua jenis pernyataan yaitu pernyataan positif dan penyataan negatif. 

D. Teknik Analisis Data 

Data akan dianalisis dengan menggunakan uji normalitas dan uji non parametrik. Uji normalitas dalam 

penelitian menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi 

lebih dari 0.05 [10].Uji non parametrik yang digunakan adalah uji Mann-Whitney. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa 

Untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematis siswa maka peneliti memberikan soal yang 

berkaitan dengan berpikir kreatif. Soal kemampuan berpikir kreatif matematis yang diberikan salah 

satunya antara lain sebagai berikut: 

 

Diketahui terdapat 9 batang korek api. Gambarkan beberapa bentuk yang dapat dibuat dengan 

menggunakan 9 batang korek api tersebut! 

 

Ternyata dari 28 siswa yang mengerjakan soal tersebut, seluruhnya memiliki jawaban yang berbeda 

mengenai berbagai macam bentuk yang dapat dibuat dengan menggunakan batang korek api tersebut. 

Hanya satu siswa yang dapat menggambarkan 6 jenis bentuk yang berbeda, sedangkan siswa lainnya rata-

rata hanya menggambarkan 3 bentuk yang berbeda. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan permainan harta karun terhadap peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa.Pretes dilakukan sebelum subjek perlakuan diterapkan pada 
subjek penelitian.Selain itu postes diberikan sebagai tes setelah subjek penelitian diberikan 
perlakuan.Adapun hasil perhitungan nilai pretes postes siswa ditunjukkan pada Tabel 1. 

TABEL 1. HASIL PRETES DAN POSTES 

 

 

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa nilai terendah yang diperoleh siswa pada saat pretes yaitu 20, 

sedangkan nilai tertinggi yang diperoleh siswa pada pretest yaitu 100. Nilai rata-rata pretes siswa sebelum 

penggunaan permainan harta karun diterapkan yaitu 35.96. Setelah postes dilakukan, kemudian 

pembelajaran dilakukan dengan menerapkan penggunaan permainan harta karun. Melalui permainan harta 

karun siswa diajak untuk memecahkan beberapa soal yang menjadi petunjuk untuk mendapatkan harta 

karun yang tersembunyi. Soal tersebut dibuat berdasarkan materi yang telah dipelajari sebelumnya.Nilai 

rata-rata postes siswa setelah penggunaan harta karun dalam pembelajaran yaitu 67.85 dengan nilai 

tertinggi yaitu 100 dan nilai terendah postes yaitu 60. 

Peneliti menghitung analisis data n-gain dengan menggunakan gain ternormalisasi (1) dan Tabel 2 [9]:  

   
                         

                           
 

TABEL 2.KRITERIA SKOR GAIN TERNORMALISASI 

Skor Gain Interpretasi 

            Tinggi 

            Sedang 

       Rendah 

 N Minimum Maksimum Rata-rata Standar Deviasi 

Pretes 28 20.00 100.00 35.9643 18.96680 

Postes 28 60.00 100.00 67.8571 13.70513 

Valid N (listwise) 28     
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Berdasarkan hasil penelitian diketahui n-gainyang diperoleh yaitu 0.498.Hal ini menujukkan bahwa 
kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas V di SDN 5 Bintaro Pagi tergolong sedang. 

 

Analisis dengan menggunakan uji Mann Whitney dilakukan dengan menentukan hipotesis terlebih 
dahulu. 

Hipotesis 
Ho : Tidak terdapat perbedaan nilai pretes dan postes siswa kelas V 

Ha : Terdapat perbedaan nilai pretes dan postes siswa kelas V 

 

Kriteria Uji 
Tolak Hoterima Ha jika signifikansi p-value < 0.05. 

 
Berdasarkan analisis dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil uji Mann Whitney yang dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

TABEL 3. HASIL UJI MANN WHITNEY 
RANKS 

 Test N Mean Rank Sum of Ranks 

Efektivitas Pretes 28 16.88 472.50 

 Postes 28 40.13 1123.50 

 Total 56   

 
TEST STATISTICS 

 Efektivitas 

Mann-Whitney U 66.500 

Wilcoxon W 472.500 

Z -5.607 

Asymp. Sig. (2 tailed) .000 

a. Grouping Variable: Test 
 

Nilai signifikan p-value yang diperoleh yaitu 0.000<0.05 maka tolak Hoterima Ha.Artinya terdapat 
perbedaan nilai pretes dan postes pada siswa kelas V.A. Nilai postes yang diperoleh lebih tinggi 
dibandingkan dengan nilai pretes sebelumnya.Hal tersebut juga dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

GAMBAR1. HASIL PRETES DAN POSTES 
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Berdasarkan data hasil perhitungandiketahui bahwa penggunaan permainan harta karun dapat 
meningkatkan nilai postes siswa. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 
lebih baik setelah penggunaan permainan harta karun. 

B. Sikap Siswa terhadap Matematika 

Penggunaan permainan harta karun memberikan pengaruh signifikan terhadap kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa. Sikap siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap siswa terhadap 

pembelajaran matematika dengan menggunakan permainan harta karun. Skala sikap digunakan untuk 

mengetahui sikap positif siswa terhadap penggunaan permainan harta karun dalam pembelajaran tersebut. 

Dua jenis skor digunakan untuk menganalisis respon siswa pada skala sikap yang digunakan.Kedua jenis 

skor tersebut yaitu skor siswa dan skor netral.Skor siswa diperoleh dengan menghitung rata-rata skor 

skala sikap dengan menggunakan bobot.Terdapat dua jenis pernyataan pada skala sikap yang diberikan 

yaitu pernyataan positif dan pernyataan negatif.Bobot yang diberikan pada pernyataan positif 4,3,2,1 

berturut-turut untuk pilihan sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sebaliknya bobot 

yang diberikan pada pernyataan negatif yaitu 1,2,3,4 berturut-turut untuk pilihan sangat setuju,setuju, 

tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Berdasarkan bobot tersebut diperoleh skor netral yaitu 2.5. Skor 

setiap siswa diperoleh dengan menjumlahkan total keseluruhan skor yang diperoleh pada skala sikap. 

Sebanyak 30 pernyataan diberikan pada skala sikap tersebut. Skor maksimum dari skala sikap dapat 

dihitung seperti pada (2) 


                                                 

 

Dengan demikian diperoleh nilai maksimum skor siswa yaitu 120.Selain itu kategori sikap siswa 
ditentukan dengan membandingkan skor netral dan skor maksimum. Siswa dengan skor skala sikap lebih 
dari 62.5 dianggap menunjukkan sikap positif terhadap pembelajaran dengan menggunakan permainan 
harta karun. Sebaliknya siswa dengan skor skala sikap kurang dari 62.5 dianggap belum menunjukkan 
sikap positif pada pembelajaran tersebut. Sebanyak 28 siswa diberikan skala sikap diperoleh persentase 
sebesar 100% siswa menunjukkan positif terhadap pembelajaran menggunakan permainan harta karun. 
Persentase skor rata-rata kelas diperoleh sebesar 81.4%. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan temuan penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 
1. Peningkatan nilai postes siswa menunjukkan bahwa kemampuan berpikir keatif matematis siswa 

lebih baik setelah memperoleh proses pembelajaran dengan menggunakan permainan harta karun. 

2. Secara umum, siswa menunjukkan sikap positif terhadap pembelajaran dengan menggunakan 

permainan harta karun. Siswa menunjukkan partisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran 

tersebut. 

B. Saran 

Saran yang dapat disampaikan peneliti agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih baik 

yaitu sebagai berikut: 

1. Guru dapat menggunakan permainan harta karun dalam proses pembelajaran. 

2. Para peneliti dapat melakukan penelitian lainnya terkait mengenai faktor-faktor yang dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. 

3. Para peneliti dapat melakukan penelitian lainnya mengenai pembelajaran berbasis permainan 

yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. 

4. Penelitian selajutnya diharapkan dapat menggunakan metode eksperimen karena metode pra- 

eksperimen dalam penelitian ini tergolong lemah. 
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