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Abstrak—Berpikir  kreatif  merupakan  sebuah kebiasaan  dari  pikiran  yang  dilatih  

dengan  memperhatikan  intuisi,  menghidupkan  imajinasi, mengungkapkan 

kemungkinan-kemungkinan baru, membuka sudut pandang yang menakjubkan, dan 

membangkitkan ide-ide yang tak terduga. Untuk dapat berpikir kreatif, tentunya 

membutuhkan ketekunan, disiplin diri, meliputi aktivitas mental. Kurikulum 2013 

menekankan penerapan Pendekatan Saintifik meliputi: mengamati, menanya, 

mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta untuk semua mata 

pelajaran. Komponen-komponen penting  dalam mengajar menggunakan Pendekatan 

Saintifik menyajikan pembelajaran yang dapat  meningkatkan rasa keingin tahuan, 

meningkatkan keterampilan mengamati, melakukan analisis, dan berkomunikasi. 

Adapun karakteristik dari perangkat Pembelajaran Matematika dengan pendekatan 

Saintifik sebagai acuan untuk memfasilitasi siswa dengan penekanan analisis berpikir 

kreatif adalah Lembar Kegiatan Siswa pada pokok bahasan Teorema Pythagoras 

mengikuti prosedur pengembangan Plomp (1997), yang meliputi lima fase yaitu: (1) 

fase investigasi awal, (2) fase desain, (3) fase realisasi/konstruksi, (4)  fase tes, 

evaluasi, dan revisi,dan (5) fase implementasi. Subjek yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP. Setelah penilaian ahli dan pelaksanaan uji 

coba di lapangan, Lembar Kegiatan Siswa yang dikembangkan dalam penelitian ini 

memenuhi aspek validitas, kepraktisan, dan keefektifan. 

Kata kunci: kemampuan berpikir kreatif, pendekatan saintifik 

I. PENDAHULUAN 

Pada zaman yang modern ini masih ada sebagian guru dalam mengajar Matematika menggunakan 
metode tradisional. Sedangkan metodologi mengajar tradisional menjadikan siswa tidak bebas untuk 
mengemukakan pendapatnya. Mereka akan takut disalahkan apabila jawabannya ternyata salah sehingga 
merasa kesulitan untuk menemukan dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Siswa 
menganggap bahwa guru mengetahui segalanya dan apa yang disampaikan oleh gurunya adalah benar, 
bersifat mutlak dan tidak bisa dibantah. Komunikasi yang terjadi hanya sebatas satu arah yaitu guru ke 
siswa. Akibatnya guru kurang dapat memahami bagaimana perkembangan perilaku siswa-siswanya. Hal 
ini dapat mematikan kreatifitas siswa dalam memahami dan menyelesaikan soal-soal Matematika. Hal ini 
terbukti bahwa berdasarkan  analisis  hasil  PISA  2009,  ditemukan  bahwa  dari  6  (enam)  level  
kemampuan  yang dirumuskan  di  dalam  studi  PISA,  hampir  semua  peserta  didik  Indonesia  hanya  
mampu  menguasai pelajaran  sampai  level 3  (tiga)  saja,  sementara  negara  lain  yang  terlibat  di  dalam  
studi  ini  banyak yang  mencapai  level  4  (empat),  5  (lima),  dan  6  (enam).  Dengan  keyakinan  bahwa  
semua  manusia diciptakan sama, interpretasi yang dapat disimpulkan dari hasil studi ini, hanya satu, yaitu 
yang kita ajarkan berbeda dengan tuntutan zaman.  

Tugas dan peran guru tidak hanya sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai pendorong belajar 
agar siswa dapat mengkonstruk sendiri pengetahuan melalui berbagai aktivitas yang menuntut peran aktif 
siswa. Sampai saat ini upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan masih belum 
menunjukkan hasil yang optimal, khususnya dalam pendidikan matematika. Namun demikian, seiring 
dengan perkembangan teori pembelajaran dan evaluasi, maka berkembang pula cara guru dalam 
mengevaluasi pencapaian hasil belajar, terutama yang berkaitan dengan domain kognitif. Saat ini, guru 
dalam mengevaluasi pencapaian hasil belajar cenderung hanya memberikan penekanan pada tujuan 
kognitif tanpa memperhatikan proses kognitif. Akibatnya upaya-upaya untuk memperkenalkan kognitif 
dalam menyelesaikan masalah matematika kepada siswa sangat kurang atau bahkan cenderung diabaikan. 
Oleh karena itu, salah satu aspek dimensi pengetahuan dan keterampilan yang menarik untuk dikaji lebih 
mendalam, khususnya dalam pembelajaran matematika adalah aspek kognitif. 
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Menyadari betapa pentingnya penguasaan matematika, maka dalam Undang-Undang RI No.20 
Th.2003 Tentang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) Pasal 37 ditegaskan bahwa mata pelajaran 
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran wajib bagi siswa pada jenjang pendidikan dasar dan 
menengah. Mata pelajaran matematika yang diberikan di pendidikan dasar dan menengah dimaksudkan 
untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta 
kemampuan bekerja sama. Kemampuan tersebut merupakan kompetensi yang diperlukan oleh siswa agar 
dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup 
pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah rendahnya kualitas pembelajaran Matematika di Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) yang menyebabkan kreativitas dalam belajar matematika siswa rendah. Untuk 
mengatasi hal ini tentu tidak mudah dan tidak dapat dilakukan secara serta merta. Yang paling mendesak 
dilakukan adalah mendorong guru berlatih secara rutin untuk melakukan persiapan yang baik terhadap 
perangkat pembelajaran yang meliputi Silabus, RPP, dan bahan ajar, seperti Handout, Modul, LKS, dan 
lain-lainya. Jika persiapan perangkat pembelajaran ini telah matang dilakukan oleh guru secara mandiri 
maupun kelompok, tinggal satu masalah yaitu bagaimana penerapannya dengan baik di kelas. Dalam 
pelaksnaannya perlu adanya latihan dan supervisi baik dari kolega, pengawas, maupun mitra dari 
perguruan tinggi yang kompeten. 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah dengan rumusan 
masalah : 
1. Bagaimanakah Karakteristik Lembar Kegiatan Siswa dengan pendekatan Saintifik dalam upaya 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas VIII SMP ? 
2. Apakah penerapan produk  pengembangan Lembar Kegiatan Siswa dengan pendekatan Saintifik 

benar-benar dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas VIII SMP pada pokok 
bahasan Teorema Pythagoras ?  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : (1) dengan menyajikan pengembangan Lembar Kegiatan 
Siswa dengan pendekatan Saintifik bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada 
mata pelajaran Matematika, dan (2) meningkatkan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar 
Matematika. Sedangkan manfaat Penelitianbagi siswa adalah : (1) menjadikan siswa lebih rajin karena 
tertarik dengan pengembangan Lembar Kegiatan Siswa dengan pendekatan Saintifik, dan (2) siswa 
menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran dengan pengembangan Lembar Kegiatan Siswa ber 
pendekatan Saintifik. Sedangkan manfaat bagi guru adalah : (1) dapat membantu guru dalam memperbaiki 
pembelajaran, (2) membantu guru berkembang secara professional. Serta manfaat bagi Kepala Sekolah 
adalah : (1) membantu memotivasi para guru untuk lebih    inovatif dalam pembelajaran., dan (2) hasil 
penelitian ini dapat di jadikan acuan dalam melakukan penelitin yang sejenis. 
a. Pendekatan Saintifik 

Proses  pembelajaran  Matematika dapat  dipadankan  dengan  suatu  proses ilmiah,  karena  itu  
Kurikulum  2013  mengamanatkan  esensi pendekatan  ilmiah atau pendekatan  saintifik dalam 
pembelajaran. Pendekatan ilmiah atau pendekatan  saintifik diyakini sebagai titian emas perkembangan dan 
pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan  peserta  didik.  Dalam  pendekatan  atau  proses  
kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, para  ilmuan lebih mengedepankan penalaran  induktif  (inductive  
reasoning)  dibandingkan  dengan  penalaran  deduktif (deductive reasoning).  Penalaran  deduktif  melihat  
fenomena  umum  untuk  kemudian  menarik simpulan  yang  spesifik. Sebaliknya,  penalaran  induktif  
memandang  fenomena  atau  situasi  spesifik untuk kemudian menarik simpulan secara 
keseluruhan.Sejatinya, penalaran induktif menempatkan bukti-bukti  spesifik  ke  dalam  relasi  idea  yang  
lebih  luas.  Metode  ilmiah  umumnya  menempatkan fenomena  unik  dengan  kajian  spesifik  dan  detail  
untuk  kemudian  merumuskan  simpulan  umum. Metode  ilmiah  merujuk  pada  teknik-teknik  
investigasi  atas  suatu  atau  beberapa  fenomena  atau gejala,  memperoleh  pengetahuan  baru,  atau  
mengoreksi  dan  memadukan  pengetahuan sebelumnya. Untuk dapat disebut ilmiah, metode pencarian 
(method of inquiry) harus berbasis pada bukti-bukti dari objek yang dapat diobservasi, empiris, dan terukur 
dengan prinsip-prinsip penalaran yang spesifik.Karena itu, metode ilmiah umumnya memuat serangkaian 
aktivitas pengumpulan data melalui  observasi  atau  ekperimen,  mengolah  informasi  atau  data,  
menganalisis,  kemudian memformulasi, dan menguji hipotesis. 

Pendekatan saintifik atau lebih umum dikatakan pendekatan ilmiah menjadi keniscayaan dalam 
kurikulum 2013. Pada umumnya sesorang selalu ingin memperoleh pengetahuan, dan pengetahuan dapat 
berupa pengetahuan ilmiah dan pengetahuan tidak ilmiah. Suatu pengetahuan ilmiah hanya dapat diperoleh 
dari metode ilmiah. Metode ilmiah pada dasarnya memandang fenomena khusus (unik) dengan kajian 
spesifik dan detail untuk kemudian merumuskan pada simpulan. Dengan demikian diperlukan adanya 
penalaran dalam rangka pencarian (penemuan). Untuk dapat disebut ilmiah, metode pencarian (method of 
inquiry) harus berbasis pada bukti-bukti dari objek yang dapat diobservasi, empiris, dan terukurdengan 
prinsip-prinsip penalaran yang spesifik. Karena itu, metode ilmiah umumnya memuat rangkaian kegiatan 
koleksi data atau fakta melalui observasi dan ekperimen, kemudian memformulasi dan menguji hipotesis. 
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Sebenarnya apa yang kita bicarakan dengan metode ilmiah merujuk pada: (1) adanyafakta, (2) sifat bebas 
prasangka, (3) sifat objektif, dan (4) adanya analisa. Dengan metode ilmiah seperti ini diharapkan kita akan 
mempunya sifat : (1) Kecintaan pada kebenaran yang objektif, (2)Tidak gampang percaya pada hal-hal 
yang tidak rasional (takhayul, ramalan dsb), (3)Ingin tahu, (4)Tidak mudah membuat prasangka, (5)Selalu 
optimis 

Dalam kenyataanya karakter keilmuan dari setiap materi pelajaran tidak sama. Oleh karena itu 

pendekatan saintifik dalam pelajaran tertentu tidak sama persis dengan pelajaran tertentu lainnya. Misalnya 

dalam pelajaran matematika, maka langkah-langkahnya dalam pendekatan ilmiah sebagai berikut: (1) 

Mengamati fakta (matematika), (2) Menanya (perwujudan dari berfikir divergen), (3) Menalar 

(menentukan/menemukan solusi selanjutnya), (4) Mencoba, (5) Menyimpulkan (mengaitkan dengan 

konsep lain). Adapun pendekatan saintifik dalam Matematika  

1) Mengamati 

- Siswa mengamati gambar pemanfaatan Teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari 

- Siswa mengamati gambar  yang ada dalam kegiatan pengamatan untuk membuat ilustrasi dalam p

embuktian teorema pythagoras. 

2) Menanya 

- Guru meminta siswa untuk bertanya tentang “apa yang ada pada gambar?” 

- Atas permintaan guru, siswa merancang pertanyaan yang berkaitan dengan yang dihara-

pkan muncul: Pada segitiga siku-siku, jumlah kuadrat sisi siku-sikunya sama dengan kuadrat sisi 

miring (hipotenusa) 

1) Mencoba/mengumpulkan data atau Informasi 

- Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri 4-5 orang yang heterogen. 

- Siswa secara berkelompok mencoba untuk menemukan Teorema Pythagoras. 

- Siswa secara berkelompok mencoba merumuskan cara untuk menemukan Teorema Pythagoras.  

2) Mengasosiasi/Menganalisis Data atau Informasi 

- Siswa mengisi tabel yang diberikan oleh Guru sesuai dengan contoh yang telah di berikan 

- Siswa mendiskusikan secara singkat dengan anggota kelompoknya untuk memastikan jawaban 

mereka benar 

- Siswa menjawab pertanyaan pada kegiatan menalar 

- Siswa kembali berdiskusi jawaban mereka dengan anggota kelompoknya. 

3) Mengkomunikasikan 

- Guru meminta perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya dalam 

menjawab pertanyaan pada kegiatan menalar. 

- Siswa yang lain memberikan tanggapan atas presentasi yang disajikan meliputi: bertanya, 

menkonfirmasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan lain. 

- Guru memberi umpan balik atau informasi 

b. Kemampuan Berpikir Kreatif 

Menurut Langrehr (2006), untuk melatih berpikir kreatif siswa harus didorong untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut : Membuat  kombinasi  dari  

beberapa  bagian  sehingga  terbentuk  hal  yang  baru;  (2) Menggunakan ciri-ciri acak dari suatu benda 

sehingga terjadi perubahan dari desain yang sudah  ada  menjadi  desain  yang  baru;  (3)  Mengeliminasi  

suatu  bagian  dari  sesuatu  hal sehingga diperoleh sesuatu hal yang baru; (4) Memikirkan kegunaan 

alternatif dari sesuatu hal  sehingga  diperoleh  kegunaan  yang  baru;  (5)   Menyusun  ide-ide  yang  

berlawanan dengan  ide-ide  yang  sudah  biasa  digunakan  orang  sehingga  diperoleh  ide -ide  baru;  (6) 

Menentukan kegunaan bentuk ekstrim dari suatu benda sehingga ditemukan kegunaan baru dari  benda  

tersebut.  Selanjutnya   menurut  Alvino  (dalam  Cotton,  1991),  kreatif  adalah melakukan  suatu  

kegiatan  yang  ditandai  oleh  empat  komponen,  yaitu  :  fluency (menurunkan  banyak  ide),  flexibility  

(mengubah  perspektif  dengan  mudah),  originality (menyusun sesuatu yang baru),  dan  elaboration  

(mengembangkan ide lain dari suatu ide). 

Rincian ciri-ciri dari fluency, flexibility, originality, dan elaboration dikemukan oleh Munandar  

(1999),  ciri-ciri  fluency  diantaranya  adalah:  (1)  Mencetuskan  banyak  ide, banyak  jawaban,  banyak  

penyelesaian  masalah,  banyak  pertanyaan  dengan  lancar;  (2) Memberikan banyak cara atau saran 

untuk melakukan berbagai hal; (3) Selalu memikirkan lebih dari satu jawaban. Ciri -ciri flexibility  

diantaranya adalah : (1) Menghasilkan gagasan, jawaban, atau pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat 

suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda; (2) Mencari banyak alternatif atau arah yang 

berbeda-beda; (4) Mampu mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran. Ciri-ciri  originality  

diantaranya  adalah : (1) Mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik; (2) Memikirkan cara yang 

tidak lazim untuk mengungkapkan diri; (3) Mampu membuat    kombinasi-kombinasi  yang tidak lazim 
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dari bagian-bagian atau unsur-unsur. Ciri-ciri elaboration diantarnya adalah : (1) Mampu memperkaya 

dan mengembangkan suatu gagasan atau produk; (2) Menambah atau memperinci detil-detil dari suatu 

obyek, gagasan, atau situasi sehingga menjadi lebih menarik. 
Berpikir  kreatif  merupakan  sebuah kebiasaan  dari  pikiran  yang  dilatih  dengan  memperhatikan  

intuisi,  menghidupkan  imajinasi, mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan baru, membuka sudut 
pandang yang menakjubkan, dan membangkitkan ide-ide yang tak terduga. Untuk dapat berpikir kreatif, 
tentunya membutuhkan ketekunan, disiplin diri, meliputi aktivitas mental. Kurikulum 2013 menekankan 
penerapan Pendekatan Saintifik meliputi: mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, 
menyimpulkan, dan mencipta untuk semua mata pelajaran. Komponen-komponen penting  dalam mengajar 
menggunakan Pendekatan Saintifik menyajikan pembelajaran yang dapat  meningkatkan rasa keingin 
tahuan (Foster a sense of wonder), meningkatkan keterampilan mengamati (Encourage observation), 
melakukan analisis ( Push for analysis) dan berkomunikasi (Require communication). Kemampuan 
berpikir kreatif itu meliputi kemampuan: (a)  memahami  informasi  masalah,  yaitu  menunjukan  apa  
yang  diketahui  dan  apa  yang ditanyakan, (b)  menyelesaikan masalah dengan bermacam-macam 
jawaban(kefasihan), (c)  menyelesaikan masalah dengan satu cara kemudian dengan cara lain dan siswa 
memberikan penjelasan tentang berbagai metode penyelesaian itu (fleksibilitas), (d)  memeriksa  jawaban  
dengan  berbagai  metode  penyelesaian  dan  kemudian  membuat  metode baru yang berbeda (kebaruan). 

Untuk hal inilah peneliti tertarik melakukan inovasi pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran 
Matematika dengan pendekatan Saintifik yang diyakini mampu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 
siswa. Namun, ketersediaan perangkat pembelajaran yang menunjang pembelajaran Matematika dengan 
pendekatan Saintifik menjadi salah satu kendala yang menghambat keterlaksanaannya di dalam kelas. 
Banyak guru tidak dapat menerapkan pendekatan pembelajaran ini dengan baik karena buku pelajaran 
yang sesuai belum tersedia. Sedangkan penggunaan perangkat pembelajaran merupakan suatu hal yang 
sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga proses belajar dapat berjalan sesuai dengan 
desain yang telah dirancang. Tanpa adanya perangkat pembelajaran, karakteristik dari pembelajaran yang 
diterapkan akan menjadi pudar. Lembar Kegiatan Siswa dengan pendekatan Saintifik akan mampu 
mengoptimalkan peran guru dan siswa, kegiatan pembelajaran akan terkondisi dengan baik, belajar lebih 
menyenangkan, dan tepat sasaran. Lembar Kegiatan Siswa dengan pendekatan Saintifik ini akan menjadi 
panduan bagi siswa dalam kegiatan pembelajaran matematika di kelas, bagaimana siswa sampai pada 
konsep.  Guru dan siswa dengan perannya masing-masing bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan 
pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya perangkat pembelajaran, guru dan siswa dapat 
mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. 

 
II. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMP Kabupaten Jember yang telah melaksanakan Kurikulum 2013. 

Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas VIII. Plomp (1997) sebagaimana dikutip Hobri (2007) 

mengemukakan suatu model umum dalam upaya mengembangkan suatu perangkat pembelajaran yang 

terdiri atas lima fase yaitu: (1) fase investigasi awal, (2) fase desain, (3) fase realisasi/konstruksi, (4) fase 

tes, evaluasi, dan revisi, (5) fase implementasi.Namun melihat keterbatasan waktu yang dimiliki, tujuan 

penelitian adalah sampai berhasil mengembangkan suatu prototipe perangkat pembelajaran yang 

diharapkan mampu mengatasi masalah yang dihadapi, sehingga proses yang dilakukan hanya sampai pada 

fase keempat. Masing-masing fase akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Fase investigasi awal.  

Pada fase ini dilakukan kegiatan analisis terhadap situasi dan permasalahan yang terjadi pada pembelajaran 

matematika di SMP, yang dalam hal ini diwakilkan oleh data prestasi belajar matematika siswa di kelas 

VIII SMP Kabupaten Jember. Dari analisis ini akan diupayakan solusinya dengan melakukan pengkajian 

terhadap teori yang mendukung dan akan dicoba mengembangkan pembelajaran Matematika dengan 

pendekatan Saintifik. Dalam implementasinya perlu dikembangkan perangkat pembelajaran yang relevan. 

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan dalam hal ini adalah LKS. 

2. Fase desain. 

Pada fase ini kegiatan dimulai dengan membuat rancangan perangkat pembelajaran yang akan 

dikembangkan untuk mendukung penerapan pembelajaran Matematika dengan pendekatan Saintifik. Hasil 

dari rancangan ini berupa draf awal dari Berpikir  kreatif  merupakan  sebuah kebiasaan  dari  pikiran  yang  

dilatih  dengan  memperhatikan  intuisi,  menghidupkan  imajinasi, mengungkapkan kemungkinan-

kemungkinan baru, membuka sudut pandang yang menakjubkan, dan membangkitkan ide-ide yang tak 

terduga. Untuk dapat berpikir kreatif, tentunya membutuhkan ketekunan, disiplin diri, meliputi aktivitas 

mental. Kurikulum 2013 menekankan penerapan Pendekatan Saintifik meliputi: mengamati, menanya, 

mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta untuk semua mata pelajaran. Komponen-

komponen penting  dalam mengajar menggunakan Pendekatan Saintifik menyajikan pembelajaran yang 
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dapat  meningkatkan rasa keingin tahuan (Foster a sense of wonder), meningkatkan keterampilan 

mengamati (Encourage observation), melakukan analisis ( Push for analysis) dan berkomunikasi (Require 

communication) 

3. Fase realisasi.  

Pada fase ini, solusi yang telah didesain direalisasikan untuk bisa menghasilkan suatu prototipe awal. 

Prototipe yang dihasilkan masih berupa prototipe 1 yang meliputi buku siswa, buku petunjuk guru, dan 

RPP yang selanjutnya perlu diuji validitas, kepraktisan, dan keefektivannya. 

4. Fase tes, evalusasi, dan revisi.  

Prototipe 1 yang telah dihasilkan pada fase realisasi kemudian  diuji validitasnya oleh 2 orang pakar dari 

Universitas Jember. Berdasarkan hasil uji validasi 1 ini kemudian dilakukan revisi sehingga diperoleh 

perangkat membelajaran dalam bentuk prototipe 2. Setelah diperoleh prototipe 2 kemudian dilakukan uji 

coba lapangan. Kegiatan uji coba lapangan dibagi menjadi 2 siklus. Siklus pertama pada kompetensi dasar 

mengidentifikasi Teorema Pythagoras Siklus kedua pada kompetensi dasar mengidentifikasi Penerapan 

Teorema Pythagoras. Setiap siklus terdiri dari tahap observasi dan evaluasi serta refleksi untuk melihat 

kepraktisan dan efektivitas perangkat pembelajaran. 

Observasi dan evaluasi dapat dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran untuk mengamati 

aktivitas siswa yang nampak dan keterlaksanaan perangkat pembelajaran. Semua ciri yang nampak diamati 

dan memberi skor pada lembar pengamatan sesuai dengan deskriptor yang muncul. Pengamat 1 adalah 

guru Matematika kelas VIII, pengamat 2 adalah guru Matematika kelas IX, dan pengamat 3 adalah peneliti.  

Untuk mengetahui berpikir kreatif siswa dilakukan dengan cara memberikan tes kemampuan berpikir 

kreatif siswa dalam bentuk soal isian sebanyak 10 soal selama 90 menit. Sedangkan untuk mengetahui 

kepraktisan perangkat pembelajaran yang dikembangkan, siswa dan guru diberikan angket mengenai 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan seperti tabel kemampuan berpikir kreatif siswa. 

 

TABEL 1. KISI-KISI TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF  MATEMATIK 

Jenis 

Kemampuan 

Berpikir 

Kreatif 

Indikator Kemampuan 

Berpikir Kreatif 

  Contoh Soal Materi 

1) Lancar 

 

 

 

 

 

2) Luwes 

 

 

 

 

 

3) Original 

 

 

 

 

4) Elaborasi 

 

 

5) Menilai 

Menjawab  soal  lebih  dari  

satu jawaban. 

 

 

 

Menjawab soal  secara 

beragam/bervariasi. 

 

Memberikan  jawaban  yang  

lain dari yang sudah biasa. 

 

 

 

Mengembangkan atau 

memperkaya gagasan 

jawaban suatu soal. 

Mengemukakan  alasan  

kebenaran jawaban soal yang 

telah dibuat. 

Perhatikan segitiga siku-siku berikut ! 

 

 

 

 

 

 

Tentukan hubungan antara a,b dan c ! 

 

 Suatu segitiga siku-siku panjang sisi miringnya 17 

cm dan salah satu sisi siku-sikunya 15 cm. tentukan 

panjang sisi siku-siku yang lain, kemudian hitung 

luasnya. 

 

Nyatakan perbandingan sisi segitiga siku-siku berikut 

! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manakah yang merupakan tripel Pythagoras? 

Jelaskan alasannya ! 

a. 12,13,15                         c. 6,8,9 

b. 20,21,29                         d. 14,16,20 

 

Diketahui  ABC berukuran panjang AB = 24 cm, 

AC`= 7 cm, dan BC = 25 cm. Buktikan bahwa  

ABC merupakan segitiga siku-siku  

Teorema 

Pythagora

s 

3 cm 

30
o
 

A  

B 

 

C 

A B 

C 

c 

a b 
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Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan memberikan skor terhadap aktivitas belajar, tes 

berpikir kreatif Matematika, respons guru dan siswa kemudian dibandingkan dengan kriteria yang telah 

ditentukan. Pada akhir setiap kegiatan uji coba, dilakukan refleksi guna melihat hasil-hasil yangtelah 

diperoleh selama kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasil-hasil yang diperoleh digunakan untuk 

merencanakan berbagai perbaikan yang diperlukan, sehingga pada tahap uji coba berikutnya dapat 

dilakukan pemyempurnaan terhadap perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Tahap 

pengembangan model Lembar Kegiatan Siswa(LKS) menurut Plomp yang dilaksanakan dalam 

penelitian ini dapat diamati pada skema tahap pengembangan LKS. 

 

 
TABEL 2. TAHAP PENGEMBANGAN LKS 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada tahap pertama ditemukan bahwa kualitas pembelajaran matematika masih rendah yang lebih lanjut 

mengakibatkan berpikir kreatif siswa masih rendah dan tidak tersedianya perangkat pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksi sendiri ide-ide matematika.  

 Pada tahap kedua yaitu setelah melakukan analisis situasi pembelajaran matematika seperti pada 

tahap pertama, dilakukan kegiatan peninjauan terhadap teori-teori yang mendukung untuk memperbaiki 

kualitas pembelajaran yang ditemukan pada tahap pertama. Dari hasil tinjauan ini, dilakukan suatu 

upaya menerapkan LKS dengan pendekatan Saintifik dan mengembangkan suatu perangkat 

pembelajaran yang mendukung karakteristik pembelajaran yang diterapkan pada standar kompetensi 

memahami konsep Teorema Pythagoras. 

 Pada tahap ketiga, dilakukan kegiatan untuk merealisasikan rancangan yang telah dibuat pada 

tahap kedua sehingga diperolah draf awal mengenai perangkat Model Pembelajaran Matematika dengan 

pendekatan Saintifik berupa buku siswa, buku petunjuk guru, dan LKS yang berupa prototype 1 yang 

selanjutnya perlu diuji validitas, kepraktisan, dan keefektivannya sesuai dengan kriteria yang 

dikemukakan oleh Nieveen (1999). Tidak hanya sampai disitu, pada tahap ini juga disusun instrumen 

penelitian yang akan digunakan sebagai alat pengumpulan data dan perlu diuji validitasnya. 

 Pada tahap keempat, dilakukan pengujian terhadap validitas perangkat pembelajaran yang masih 

berupa prototype 1 oleh 2 orang pakar (validator) dari Universitas Jember tidak hanya menilai validitas 

perangkat pembelajaran, validator juga menilai validitas instrumen yang akan digunakan pada kegiatan 

uji coba. Berdasarkan hasiluji validasi terhadap perangkat pembelajaran, kemudian dilakukan revisi 

kecil sehinggadiperoleh perangkat pembelajaran dalam bentuk prototype 2 dengan kriteria 

perangkatpembelajaran yang dikembangkan adalah valid. Begitu juga instrumen yang akan 

digunakanpada kegiatan uji coba telah memenuhi kriteria layak pakai. Setelah diperoleh LKS dalam 

bentuk prototype 2, kemudian dilakukan uji coba lapangan.  

 Uji coba lapangan dilakukan untuk mengetahui kepraktisan dan efektivitas perangkat 

pembelajaranyang dikembangkan. Pada tahap ini dilakukan uji coba sebanyak dua kali yaitu siklus 1 

dansiklus 2, di mana pada akhir kegiatan siklus 2 aspek kepraktisan dan efektivitas 

perangkatpembelajaran yang dikembangkan pada penelitian ini telah terpenuhi. Setelah kegiatan 

ujicoba, dilakukan revisi seperlunya pada prototype 2 sehingga menjadi prototype final dari LKS dengan 

pendekatan Saintifik bagi siswa kelas VIII SMP.Tahap implementasi perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan lebih lanjut diserahkan kepada guru yang bersangkutan. Perangkat pembelajaran yang 

berupa prototype final akan diserahkan kepada sekolah yang menjadi tempat uji coba. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan berisi rangkuman singkat atas hasil penelitian dan pembahasan, sementara saran berisikan 

saran lebih lanjut mengenai potensi yang bisa dikembangkan dari hasil penelitian. 
A. Simpulan 

1) Perangkat pembelajaran yang berhasil dikembangkan adalah: Lembar Kegiatan Siswa (LKS) yang 

sesuai dengan karakteristik model pembelajaran yang diterapkan yaitu Model Pembelajaran 

dengan pendekatan Saintifik pada pokok bahasan teorema Pythagoras bagi siswa kelas VIII SMP 

yang memenuhi kriteria validitas, kepraktisan, dan efektivitas yang diharapkan. LKS yang 

dirancang sesuai dengan karakteristik model pembelajaran berpendekatan Saintifik memuat 

kompetensi inti dan kompetensi dasar yang diharapkan kurikulum 2013, tujuan yang ingin dicapai 

pada setiap kegiatan pembelajaran yaitu tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada 

siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, masalah realistik sebagai titik awal pembelajaran, 

Lembar kreatifitas siswa yang membantu siswa melakukan penemuan-penemuan terhadap konsep 

Matematika.  

2) Lembar Kegiatan  Siswa (LKS) disusun sedemikian rupa untuk memudahkan siswa 

membayangkan konsep matematika (1) Pendahuluan diawali dengan pertanyaan untuk menggali 

pengetahuan awal siswa yang terkait dengan materi yang akan didiskusikan, (2) Pengembangan 

kemampuan kognitif yang memberi kesempatan siswa untuk menyelesaikan masalah tipe 

kognitif,(3) kegiatan yang berpendekatan saintifik dilakukan dengan fase merencanakan, 

pemantauan dan refleksi sehingga akan terjadi proses kontrol dan refleksi terhadap kegiatan 

kognitif . LKS dirancang sesuai dengan karakteristik model pembelajaran Matematika dengan 

pendekatan Saintifik berisi rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian 

pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan 

dijabarkan dalam silabus. 
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3) LKS memuat tujuan pembelajaran yaitu tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada 

siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, perlengkapan yang diperlukan untuk mendukung 

kegiatan pembelajaran seperti alat peraga, penggaris, busur dan jangka, prosedur penyelesaian 

tugas. Penyelesaian tugas memuat jawaban yang diharapkan dari setiap pertanyaan-pertanyaan 

yang muncul pada buku siswa. Tindak lanjut berisi pertanyaan lanjutan yang harus disampaikan 

guru pada tahap akhir kegiatan pembelajaran yang dapat berupa Pekerjaan Rumah (PR) untuk 

memantapkan siswa pada konsep matematika yang dipelolehnya. 

4) Langkah-langkah kegiatan pembelajarannya berisi Pendahuluan dimana guru menggali 

pengetahuan awal siswa yang terkait dengan materi yang akan didiskusikan, Pengembangan 

kemampuan kognitif yang memberi kesempatan siswa untuk menyelesaikan masalah tipe kognitif, 

kemudian dalam kegiatan pemecahan masalah dilakukan dengan fase merencanakan, memantau 

dan  merefleksi dan Penutup dimana guru membimbing siswa membuat simpulan dari 

pembelajaran yang telah dilakukan. 
5) Upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik juga telah dikembangkan 

soal-soal dengan kriteria : lancar, luwes, orisinal, elaborasi, dan menilai. Subjek yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII pada SMP yang telah mengimplementasikan 

kurikulum 2013 
B. Saran 

1) Pembelajaran konvensional yang berpusat pada guru sebaiknya dikurangi sedikit demi sedikit 

dan diupayakan menjadi Student Center Learning (SCL) dengan pembelajaran berpendekatan 

saintifik seperti yang direkomendasikan pada implementasi kurikulum 2013. 

2) Pengembangan perangkat pembelajaran diantaranya RPP dan LKS dengan pendekatan saintifik 

yang dibuat dengan valid, efektif, dan efisien dengan pendekatan saintifik akan meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa 
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