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Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki: (1) ada atau tidaknya interaksi 

secara signifikan antara pembelajaran dan kemampuan awal matematika (KAM) 

terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa, (2) peningkatan kemampuan 

berpikir kreatif antara siswa yang memperoleh pembelajaran melalui pendekatan 

PMRI dengan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah quasi experimental design dengan desain nonequivalent 

control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP 

Negeri 6 Cilacap tahun ajaran 2013/ 2014, dengan sampel penelitian terdiri dari 2 

kelas yang berjumlah 58 siswa. Kelas VII F dijadikan sebagai kelas eksperimen 

dengan treatment berupa pembelajaran dengan pendekatan PMRI. Kelas VII E 

dijadikan sebagai kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional. Instrumen 

pengumpul data yang digunakan adalah instrumen pretes-postes kemampuan berpikir 

kreatif. Teknik analisis data menggunakan statistik parametrik inferensial yang 

meliputi uji T satu pihak dan uji Anova dua jalur. Berdasarkan hasil analisis dapat 

ditarik kesimpulan bahwa: (1) tidak terdapat interaksi secara signifikan antara 

pembelajaran dan KAM terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa, (2) peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif siswa yang memperoleh pembelajaran melalui 

pendekatan PMRI lebih tinggi secara signifikan dibanding siswa yang memperoleh 

pembelajaran konvensional. 

Kata kunci: PMRI, Kemampuan Berpikir Kreatif 

I. PENDAHULUAN 

Berdasarkan referensi [1], siswa Indonesia memiliki hasil PISA yang rendah selama empat kali 

menjadi negara peserta. Hasil studi PISA selaras dengan hasil yang diperoleh TIMSS. Hasil studi TIMSS 

2007 dan TIMSS 2011 menunjukkan rendahnya kemampuan matematika siswa di Indonesia [2]. Soal 

yang terdapat pada PISA dan TIMSS kebanyakan bukan merupakan soal rutin yang dapat diselesaikan 

dengan menghafalkan rumus. Penyelesaian soal membutuhkan kreativitas siswa. Oleh karena itu, 

kreativitas perlu ditingkatkan dalam pembelajaran matematika di Indonesia. 

Peningkatan kreativitas juga diperlukan dalam menghadapi perkembangan jaman saat ini, yang 

menuntut adanya kebangkitan industri kreatif. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa kreativitas perlu 

dikembangkan sejak dini karena diharapkan dapat menjadi bekal dalam menghadapi persoalan-persoalan 

dalam kehidupan[3]. Menurut Cropley kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu keterampilan 

mendasar yang mutlak sangat dibutuhkan di abad ke-21 [4].  

Kreativitas sudah terangkum dalam kurikulum 2013 sebagai salah satu fokus dari tujuan standar isi 

mata pelajaran matematika SMP/ MTs, yaitu pada pembentukan kemampuan berpikir kreatif [5]. Namun, 

proses pembelajaran matematika saat ini cenderung kurang mendukung munculnya kreativitas tersebut. 

Berdasarkan hasil observasi diperoleh bahwa pembelajaran matematika masih banyak yang bersifat 

tradisional atau konvensional, dengan dominasi metode ceramah dan peran aktif guru[6][7]. Pembelajaran 

tersebut, juga terjadi di SMP Negeri 6 Cilacap. Berdasarkan daftar nilai kelas VII semester II (dua), dalam 

satu kelas terdapat lebih dari 50% siswa tidak memenuhi KKM. Jika nilai KKM saja belum terpenuhi, 

maka kemungkinan kecil untuk muncul kemampuan kreativitas siswa dalam pembelajaran matematika. 

Hal ini sejalan dengan studi pendahulan  pada tanggal 7 Desember 2013 yang memberikan hasil 

pencapaian kemampuan berpikir kreatif siswa SMP N 6 Cilacap tergolong rendah dengan nilai rata-rata 

siswa 19,771 dari skala nilai 0−60. Nilai rata-rata pada masing-masing aspek kemampuan berpikir kreatif 

dengan skala 0-10 adalah 2,928 pada aspek berpikir lancar (fluency), 6,214 pada aspek berpikir luwes 
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(fleksibility), 2,235 pada aspek keaslian/kebaruan (originality), 1,071 pada aspek kerincian (elaborasi) dan 

5,085 pada aspek menilai.  

Berpikir kreatif dipicu oleh masalah-masalah yang menantang [8]. Penggunaan masalah 

matematika yang menantang dalam memunculkan kemampuan bepikir dan sikap kreatif terdapat pada 

pembelajaran dengan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) yang diadopsi dari 

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME). Gravemeijer  merumuskan tiga prinsip utama RME 

yaitu (1) penemuan kembali terbimbing dan matematisasi progresif (Guided reinvention and progressive 

mathematization); (2) fenomenologi didaktis (Didactical phenomenology) dan (3) pengembangan model 

sendiri (Self-developed Models)[9].  

Problem solving dan open ended problems yang digunakan pada guided reinvention berpotensi 

mendukung peningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. NCTM menyatakan bahwa penggunaan 

pemecahan masalah dalam matematika dapat meningkatkan berpikir kreatif pada siswa[10]. Penggunaan 

open ended problem berpengaruh pada kemampuan berpikir kreatif karena siswa memiliki kesempatan 

untuk melakukan eksplorasi kemungkinan solusi. Matematika yang tidak diberikan dalam produk yang 

siap pakai pada guided reinvention memberikan siswa kebebasan untuk mengembangkan strategi 

pemecahan masalah sehingga diharapkan akan diperoleh strategi yang bervariasi[4]. Pemunculan strategi 

yang bervariasi akan mendorong siswa memiliki aspek kemampuan berpikir kreatif seperti kelancaran, 

keluwesan, kebaruan, kerincian dan evaluasi. 

Anh Le yang menerapkan pembelajaran matematika realistik di Middle School Vietnam menyatakan, 

keaktifan dan kreativitas siswa meningkat selama pembelajaran menggunakan RME[11]. Peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP kelas IX yang mendapat pendekatan PMRI lebih 

baik daripada siswa yang mendapat pembelajaran matematika konvensional pada peringkat sekolah 

(tinggi, sedang, rendah)[12]. Demikian pula kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki oleh siswa 

SD yang mendapat PMRI lebih baik dari pada kemampuan yang dimiliki oleh siswa SD yang mendapat 

cara konvensional [13]. Keberhasilan penelitian terdahulu memperkuat dugaan penggunaan pembelajaran 

dengan pendekatan PMRI dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Perbedaan kemampuan awal matematika dapat dijadikan pertimbangan dalam melaksanakan proses 

pembelajaran PMRI. Menurut Ruseffendi, siswa dengan kemampuan awal matematika yang rendah 

memerlukan penanganan yang lebih ekstra dibanding siswa dengan kemampuan awal matematika yang 

lebih tinggi[14]. Siswa dengan kemampuan awal matematika yang tinggi dapat mencapai peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif yang lebih optimal dibandingkan siswa dengan kemampuan awal yang lebih 

rendah.Peningkatan kemampuan berpikir kreatif dan sikap berpikir kreatif siswa diharapkan dapat 

meningkat sesuai dengan latar belakang kemampuan awal matematika yang dimiliki[8]. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, disusun rumusan masalah sebagai berikut : (1) 

apakah terdapat pengaruh gabungan (interaksi) secara signifikan antara pembelajaran dan kemampuan 

awal matematika terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa, (2) apakah peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif antara siswa yang memperoleh pembelajaran melalui pendekatan PMRI 

dengan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) ada atau tidaknya pengaruh gabungan (interaksi) 

secara signifikan antara pembelajaran dan kemampuan awal matematika terhadap peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif siswa, (2) peningkatan kemampuan berpikir kreatif antara siswa yang 

memperoleh pembelajaran melalui pendekatan PMRI dengan siswa yang memperoleh pembelajaran 

konvensional. 

Penelitian ini diharapkan dapat :(1) memberikan alternatif pembelajaran bagi guru untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir dan sikap kreatif siswa, (2) memberikan jawaban bagi peneliti tentang 

bagaimana perbedaan peningkatan kemampuan berpikir dan sikap kreatif siswa melalui pembelajaran 

dengan pendekatan PMRI dibanding dengan pembelajaran konvensional, serta memberikan temuan-

temuan penelitian yang nantinya dapat dijadikan dasar implementasi pembelajaran dengan pendekatan 

PMRI di sekolah-sekolah di Indonesi, (3) hasil penelitian dapat dijadikan referensi untuk melakukan 

penelitian lanjutan, khususnya dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PMRI 
 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan kuasi eksperimen dengan desain Nonequivalent Control Group Design 

yang dilaksanakan di SMP Negeri 6 Cilacap pada siswa kelas VII tahun ajaran 2013/2014. Waktu 

pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 2014. Subjek dalam penelitian ini 

terdiri dari 72 siswa yang terbagi dalam dua kelas, yaitu kelas VII E sebagai kelas eksperimen dan kelas 

VII F sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan PMRI dan 
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kelas kontrol mendapatkan pembelajaran konvensional. Peningkatan kemamampuan berpikir kreatif 

ditinjau dari kemampuan awal matematika siswa yang menghasilkan kategori sedang dan rendah. 

Instrumen pengumpul data pada penelitian ini menggunakan tes pretes postes kemampuan berpikir 

kreatif. Selanjutnya data penelitian dianalisis menggunakan uji-T sampel independent, anova dua jalur 

(two way anova) dan uji lanjutan Tukey. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah nilai pretes-

postesdan N-Gain(G). Hasil perhitungan N-gain kemudian dintepretasikan dengan menggunakan kategori 

menurut Hake (Supartono dan Ariesta, 2010; 64), yaitu kategori tinggi dengan      , kategori sedang 

         , dan kategori rendah       
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengaruh Gabungan (Interaksi) antara Pembelajaran dan Kemampuan Awal Matematika (KAM) 

terhadap Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif 

 

Data yang dianalisis adalah skor pretes, skor postes, dan N-gain kemampuan berpikir kreatif. 

Deskripsi data tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 

  
TABEL 1. DESKRIPSI DATA SKOR PRETES, POSTES, DAN N-GAIN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF BERDASARKAN FAKTOR 

PEMBELAJARAN DAN KAM 

Pe

mb 

KA

M 
N 

Pretes Postes N-gain 

Re 

Rata 

Std. 

Dev 

Re 

rata 

Std. 

Dev 

Re 

Rata 

Kate

gori 

Std.D

ev 

PM

RI 

S 25 48,9 13,64 69,61 7,313 0,37 S 0,18 

R 5 46,77 12,18 65,16 4,048 0,33 S 0,11 

Tot 30 48,55 13,24 68,87 7,03 0,37 S 0,17 

Ko

nve 

S 26 56,3 11,27 64,08 12,66 0,17 R 0,27 

R 2 60,48 10,26 62,90 6,84 0,05 R 0,07 

Tot 28 56,51 11,08 64,10 12,26 0,16 R 0,27 

Tot

al 

S 51 52,62 12,9 50,69 12,69 0,27 R 0,25 

R 7 66,79 10,66 64,52 4,46 0,25 R 0,16 

Tot 58 52,39 12,78 66,52 10,12 0,27 R 0,24 

Skor Ideal = 100 

Keterangan : S = sedang ; R = rendah 

     : Pemb = Pembelajaran ; Konven = Konvensional ; Tot = Total 

 

Secara keseluruhan, perolehan skor pretes kemampuan berpikir kreatif relatif lebih rendah 

dibandingkan dengan perolehan skor postes kemampuan berpikir kreatif. Simpangan baku yang relatif 

besar pada data pretes menunjukkan tidak mengumpulnya data pada rerata. Simpangan baku yang relatif 

kecil pada data postes pembelajaran PMRI, menunjukkan penyebaran data yang relatif homogen, data 

mengumpul di sekitar rerata postes pembelajaran PMRI. Hal ini berbeda dengan data postes pembelajaran 

konvensional. Simpangan baku postes pembelajaran konvensional memiliki penyebaran yang luas, 

menunjukkan data tidak mengumpul pada satu titik dan relatif heterogen. Simpangan baku data N-gain 

yang relatif kecil berdasarkan reratanya, menunjukkan penyebaran data yang cukup sempit di sekitar 

reratanya. N-gain kemampuan berpikir kreatif pada pembelajaran PMRI lebih tinggi dibanding 

pembelajaran konvensional ditinjau dari KAM. KAM siswa cenderung tidak selalu sebanding dengan 

kategori peningkatan kemampuan berpikir kreatif. Kesimpulan sementara yang didapat berdasarkan 

analisis dekriptif pada Tabel 1. yaitu, kecenderungan tidak adanya interaksi antara pembelajaran dan 

KAM terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif. Hal ini dikarenakan pencapaian peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif yang relatif sama pada setiap kelompok data. Selanjutnya, untuk melihat ada 

atau tidaknya perbedaan N-Gain (peningkatan nilai kemampuan bepikir kreatif dari sebelum diberikan 

perlakuan sampai sesudah diberikan perlakuan) secara signifikan, berdasarkan faktor pembelajaran dan 

kemampuan awal matematika, maka digunakan uji statistik Anova dua jalur, dengan uji prasyarat. 

Berdasarkan hasil uji prasyarat, diketahui bahwa seluruh data pretes,postes dan N-gain kemampuan 

berpikir kreatif berdasarkan pembelajaran dan KAM, serta berdasarkan KAM secara tunggal, merupakan 

data yang berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa 

seluruh data berdasarkan pembelajaran secara tunggal dan KAM secara tunggal memiliki variansi yang 

homogen, kecuali data postes pada KAM. Hal ini tidak menghambat dilakukannya uji parametrik Anova 
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Dua Jalur, karena anova bersifat tegar terhadap pelanggaran prasyaratnya [15]. Secara grafik, tidak 

terjadinya interaksi antara pembelajaran dengan KAM dalam peningkatan kemampuan berpikir kreatif 

diperlihatkan pada gambar berikut. 

 

 

 

GAMBAR 1. INTERACTION PLOT ANTARA PEMBELAJARAN DAN KAM TERHADAP PENINGKATAN N-GAIN KEMAMPUAN BERPIKIR 

KREATIF 

Gambar 1 memperlihatkan tidak adanya interaksi antara pembelajaran dengan KAM. Hal ini karena 

selisih peningkatan kemampuan berpikir kreatif antara pembelajaran PMRI dan konvensional relatif sama 

untuk kategori KAM sedang ataupun rendah.  

Tabel 2.berikut menyajikan hasil uji anova dua jalur dari N-gain kemampuan berpikir kreatif berdasar 

faktor pembelajaran dan KAM. 
 

TABEL 2. HASIL UJI ANOVA DUA JALUR: N-GAIN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF BERDASAR FAKTOR PEMBELAJARAN DAN KAM 

Faktor 
N-Gain Kemampuan Berpikir Kreatif 

F P(Sig.) Kesimpulan 

Pembelajaran 6,041 0,017 H0 Tolak 

KAM 0,681 0,413 H0 Terima 

Interaksi 0,113 0,738 H0 Terima 

 

Tabel 2. menginformasikan bahwa faktor pembelajaran yang berbeda (PMRI dan konvensional) dengan 

faktor KAM yang berbeda (sedang dan rendah) secara bersama-sama, tidak menyebabkan perbedaan 

peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa. Temuan lain yang diperoleh berdasarkan hasil uji Anova 

Dua Jalur pada Tabel 2. adalah tidak terdapatnya perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif 

berdasarkan faktor KAM secara tunggal. Artinya, siswa yang memiliki KAM berbeda tidak memiliki 

perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif secara signifikan. Pada faktor pembelajaran (PMRI 

dan konvensional) terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif yang signifikan. Apabila 

terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif berdasarkan faktor pembelajaran, maka 

langkah selanjutnya adalah melakukan uji lanjutan, yaitu uji T satu pihak, yang bertujuan mengetahui 

pembelajaran mana yang memiliki pengaruh paling baik secara signifikan terhadap peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif.  

Perolehan hasil dan temuan penelitian ini dijelaskan lebih lanjut dengan menganalisis proses 

pembelajaran PMRI dan KAM siswa selama penelitian yang didukung dengan teori yang berkaitan dan 

temuan-temuan dari penelitian lain. Intervensi guru saat proses penyelesaian masalah realistik diberikan 

sesuai dengan tingkatan kelompok KAM siswa. Oleh karena itu terdapat perbedaan dalam pemberian 

scaffolding/ bantuan kepada setiap kelompok KAM siswa. Siswa dengan KAM tinggi tidak membutuhkan 

porsi bantuan yang lebih banyak dibandingkan dengan siswa dengan KAM sedang. Siswa dengan KAM 

sedang juga tidak membutuhkan porsi bantuan yang lebih banyak dari siswa KAM rendah dalam 
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mencapai ZPD. Pemberian intervensi yang sesuai dengan porsi tingkatan kelompok KAM siswa, ternyata 

tidak menyebabkan perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif. 

Kesamaan pencapaian peningkatan kemampuan berpikir kreatif antara kelompok KAM siswa dapat 

ditelusuri dengan penggunaan lembar aktivitas siswa (LAS) pada pembelajaran PMRI. LAS berisi 

masalah-masalah realistik yang berkaitan dengan materi aritmatika sosial yang sedang diajarkan. 

Penyusunan masalah realistik berpedoman pada prinsip dan karakteristik PMRI. Pemberian masalah 

realistik ternyata mampu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif secara merata antara kelompok KAM 

siswa. Jadi penggunaan LAS ini dapat memfasilitasi peningkatan kemampuan berpikir kreatif seluruh 

siswa tanpa memperhatikan latar belakang KAM yang telah dimiliki. Dengan demikian, terjadi 

pengawetan ranking KAM siswa terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif. 

Pencapaian peningkatan kemampuan berpikir kreatif yang sama antar kelompok KAM siswa 

menunjukkan bahwa peningkatan siswa KAM sedang sama dengan peningkatan siswa KAM rendah. 

Temuan ini mengindikasikan bahwa LAS yang digunakan kurang mendukung siswa KAM sedang dalam 

mencapai peningkatan kemampuan berpikir kreatif secara optimal. Padahal terdapat perbedaan daya serap 

siswa terhadap bahan ajar berdasarkan kemampuan intelegensinya, dalam hal ini KAM siswa [16]. 

Terfasilitasinya seluruh siswa dengan LAS menjadi kelebihan dari hasil penelitian ini, sehingga LAS 

dapat digunakan untuk seluruh siswa tanpa memperdulikan tingkatan KAM.  

Pengelompokan yang heterogen nampaknya berpengaruh pada pencapaian peningkatan kemampuan 

berpikir kreatif yang tidak terdapat perbedaan antar siswa kelompok KAM. Pemberian bantuan dari siswa 

KAM yang lebih tinggi dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dengan KAM yang lebih 

rendah. Sementara siswa dengan KAM tinggi sudah mencapai batas peningkatannya sehingga terjadi 

kesamaan peningkatan antar KAM siswa. Siswa KAM sedang kurang dapat memperkokoh kemampuan 

berpikir kreatif. Hal tersebut dmungkinkan tidak adanya anggota kelompok yang memberikan ide lain 

dalam penyelesaian masalah sehingga terjadi kemandegan pengembangan ide dalam dirinya.  

Pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh siswa tanpa memperhatikan latar belakang KAM 

dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok, menjadi dugaan lain penyebab adanya kesamaan 

pencapaian peningkatan berpikir kreatif siswa antar KAM. Hal ini didasarkan pada hasil pengamatan dan 

catatan lapangan yang menunjukkan siswa KAM rendah lebih aktif maju mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya daripada siswa KAM sedang. Penyebab lain yang mendukung hasil penelitian adalah 

dugaan adanya perbedaan motivasi setiap siswa saat pembelajaran. Berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti,  motivasi siswa dalam belajar terkadang berubah-ubah setiap pertemuan. Hasil 

penelitian yang menunjukkan tidak terjadi interaksi antara pembelajaran dengan KAM terhadap 

peningkatan kemampuan berpikir kreatif, sejalan dengan hasil penelitian dari refensi [11][17]. 

B. Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif antara Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik 

Indonesia (PMRI) dengan Pembelajaran Konvensional 

Data yang dideskripsikan berupa data pretes, postes dan N-gain kemampuan berpikir kreatif 

berdasarkan pembelajaran PMRI dan konvensional disajikan pada Tabel 3 berikut.  

TABEL 3. DESKRIPSI DATA SKOR PRETES DAN POSTES SERTA N-GAIN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF BERDASARKAN FAKTOR 

PEMBELAJARAN 

Data Pemb. N Rerata Kategori Std. Deviasi 

Pretes 

Konven 28 56,51 Sedang 11,08 

PMRI 30 48,55 Sedang 13,23 

Total 58 52,39 Sedang 12,78 

Postes 

Konven 28 64,10 Sedang 12,26 

PMRI 30 68,87 Tinggi 7,03 

Total 58 66,52 Tinggi 10,12 

N-gain 

Konven 28 0,16 Rendah 0,26 

PMRI 30 0,37 Sedang 0,17 

Total 58 0,27 Rendah 0,24 

         Skor Ideal = 100 

      Keterangan : Pemb = Pembelajaran ; Konven = Konvensional 

 

Tabel 3 memberikan informasi bahwa terdapat kecenderungan pengaruh faktor pembelajaran terhadap 

peningkatan kemampuan berpikir kreatif. Pembelajaran PMRI relatif memiliki peningkatan kemampuan 

berpikir kreatif dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Hal tersebut dapat dilihat melalui rerata 
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pretes pembelajaran PMRI yang relatif lebih kecil dari pembelajaran konvensional serta rerata postes 

pembelajaran PMRI yang relatif lebih besar dari pembelajaran konvensional. Akibatnya, N-gain 

kemampuan berpikir kreatif pada pembelajaran PMRI relatif lebih tinggi dari pembelajaran konvensional. 

Sementara itu, simpangan baku yang relatif besar pada setiap kelompok data, menunjukkan sebaran data 

yang cukup luas pada setiap kelompok data berdasarkan pembelajaran. 

Uji prasyarat memberikan kesimpulan bahwa data berdistribusi normal dan memiliki variansi yang 

homogen, sehingga dapat dilakukan uji T Satu Pihak. Tabel 3 menyajikan hasil uji T satu pihak n-gain 

kemampuan berpikir kreatif antar faktor pembelajaran. 

TABEL 4. HASIL UJI T SATU PIHAK: N-GAIN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF ANTAR PEMBELAJARAN  

Pemb. Rerata  
Klasifik

asi 

sig.(1-

tailed) 
Kesimpulan 

PMRI 
0,38 Sedang 

0,000 

Rata-rata skor peningkatan (N-gain) 

kemampuan berpikir kreatif siswa yang 

memperoleh pembelajaran PMRI lebih 

tinggi dibanding pembelajaran konvensional Konven 0,16 Rendah 

 
Tabel 4 memberikan informasi bahwa peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan pendekatan PMRI  lebih tinggi secara signifikan dibanding pada siswa yang 

memperoleh pembelajaran konvensional. Artinya, pembelajaran melalui pendekatan PMRI lebih baik 

secara signifikan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional. Perolehan hasil penelitian ini dijelaskan lebih lanjut dengan menganalisis 

proses pembelajaran selama penelitian. Pembelajaran PMRI pada kelas eksperimen berbeda dengan 

pembelajaran konvensional.  Pembahasan proses pembelajaran PMRI dijelaskan secara umum terlebih 

dahulu, selanjutnya dijelaskan gambaran kinerja siswa berdasarkan pembelajaran pada setiap pertemuan 

yang berkaitan. Pelaksanaan pembelajaran PMRI berpedoman pada prinsip dan karakteristik PMRI. 

Prinsip PMRI tersebut adalah (1) penemuan kembali terbimbing dan matematisasi progresif (Guided 

reinvention and progressive mathematization) ; (2) fenomenologi didaktis (Didactical phenomenology); 

(3) pengembangan model sendiri (Self-developed Models). Ketiga prinsip ini kemudian dijabarkan 

menjadi lima karakteristik PMRI, yaitu prinsip aktivitas, prinsip realitas, prinsip level, prinsip keterikatan 

dan prinsip interaktivitas. Prinsip dan karakteristik tersebut memiliki peran dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif dilihat dari kontribusinya dalam memfasilitasi terciptanya kelima aspek 

kemampuan berpikir kreatif meliputi lancar (fluency), luwes (flexibility), orisinil, rinci dan menilai. 

Kelima aspek tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa indikator. 

Materi aritmatika sosial pada pembelajaran PMRI, tidak disajikan sebagai materi yang siap pakai, 

melainkan sebagai suatu bentuk aktivitas atau proses. Hal ini sejalan dengan pemikiran Freudenthal yang 

merupakan pendiri Realistic Mathematics Education (RME). Aktivitas yang dimaksud adalah suatu 

bentuk dalam mengkonstruksi konsep matematika[4].  

Pembelajaran PMRI selalu dimulai dengan pemberian masalah realistik. Penyusunan masalah realistik 

disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan perkembangan siswa di SMP Negeri 6 Cilacap agar menjadi 

masalah yang dekat dan nyata dalam pikiran siswa. Penggunaan masalah realistik sesuai dengan prinsip 

realitas. Penggunaan masalah realistik memiliki peran dalam peningkatan kemampuan berpikir kreatif. 

Masalah realistik berperan penting sebagai sarana bagi siswa untuk membangun kemampuan berpikir 

kreatif, karena kemampuan tersebut tidak tumbuh di ruang hampa, melainkan memerlukan daya 

dukung[8]. 

Selanjutnya, selama proses penyelesaian masalah realistik, siswa diberi kesempatan untuk mengalami 

proses penemuan kembali konsep-konsep dalam materi aritmatika sosial. Pada proses penemuan kembali 

terjadi konstruksi atau pembangunan pemahaman dan pengetahuan tentang konsep yang baru 

dipelajarinya, sehingga pengetahuan yang dimilikinya menjadi lebih bermakna. 

Konstruksi pengetahuan memperkuat hasil penelitian ini, karena dapat memicu aspek-aspek 

kemampuan berpikir kreatif. Misalnya pada aspek menilai, siswa memiliki alasan jawaban yang lebih 

kuat yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai suatu keputusan, karena pemahaman 

dikonstruksi sendiri oleh siswa, bukan dihafalkan. Kontruksi pengetahuan melalui masalah realistik yang 

menjadi pendukung meningkatnya kemampuan berpikir kreatif siswa, sejalan dengan pernyataan yang 

menyatakan bahwa masalah-masalah yang menantang memicu timbulnya kemampuan berpikir kreatif[8]. 

Masalah realistik yang disusun juga mengacu pada prinsip keterikatan. Konsep-konsep dalam materi 
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aritmatika sosial memiliki hubungan satu sama lain. Hal ini memudahkan siswa mempelajari konsep yang 

lebih rumit karena telah memiliki konsep sebelumnya yang berhubungan. 

Permasalahan realistik diselesaikan dalam diskusi kelompok. Penyelesaian secara berkelompok 

didasarkan pada prinsip interaktivitas, karena dalam PMRI matematika tidak hanya berupa aktivitas 

individu, tetapi juga kegiatan sosial. Pada proses diskusi kelompok, siswa saling bertukar pendapat 

sehingga mendapatkan ide-ide untuk meningkatkan strategi dalam menyelesaikan masalah realistik. 

Pertukaran ide meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa, karena beragamnya penyelesaian yang 

diberikan siswa dalam kelompoknya dapat meningkatkan aspek kelancaran dan keluwesan. Selain itu 

aspek kerincian juga berkembang, karena siswa terpacu memberikan penjelasan yang rinci terhadap 

penyelesaian suatu masalah melalui perbandingan jawaban antar siswa. 

Seluruh proses pelaksanaan prinsip dan karakteristik PMRI dengan perantara masalah realistik 

dikemas dalam dalam Lembar Aktivitas Siswa (LAS). Penggunaan LAS berpedoman pada Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dilengkapi dengan dugaan yang dibuat guru terhadap respon yang akan 

diberikan siswa untuk setiap tahap dalam pelaksanaan pembelajaran. Dugaan ini bermanfaat sebagai 

antisipasi dan panduan pelaksanaan pembelajaran sekaligus memberikan berbagai alternatif strategi, 

intervensi ataupun scaffolding untuk membantu siswa mengatasi kesulitan dalam memahami konsep yang 

dipelajari. 

LAS dibuat untuk setiap pertemuan. Setiap LAS terdiri dari beberapa topik permasalahan realistik dan 

tugas individu mengenai materi aritmatika sosial. Tugas individu ini juga memiliki kontribusi dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Hal tersebut karena siswa mengalami penguatan 

terhadap penyelesaian masalah realistik yang secara tidak langsung mengacu pada aspek-aspek 

kemampuan berpikir kreatif.  

Alasan lain yang mendukung hasil penelitian adalah pemberian intervensi guru. Intervensi yang 

diberikan guru tidak secara langsung memberikan jawaban akhir dari penyelesaian masalah realistik. 

Pemberian intervensi yang demikian didasarkan oleh pernyataan Dekker dan Mohr yang menyatakan 

bahwa hasil pembelajaran yang menggunakan intervensi guru dengan cara menolong proses 

menyelesaikan masalah lebih baik daripada yang menggunakan intervensi guru dengan cara memberikan 

hasil akhir dari penyelesaian masalah[18]. Intervensi ini berkaitan dengan scaffolding dan ZPD yang 

dicetuskan oleh Vigotsky dalam teori pembelajaran kontruktivisme. Pemberian scaffolding/ bantuan 

terkait dengan kemampuan berpikir kreatif siswa untuk mengembangkan Zone of Proximal Development 

(ZPD) yang ada padanya, yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dalam mengembangkan kemampuan 

berpikir kreatif mereka untuk menyelesaikan masalah matematika. Scaffolding memberikan tantangan 

lanjutan bagi siswa sehingga dapat mendorong respon selanjutnya yang mendukung peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif dapat terjadi dengan baik.  

Hasil penelitian juga sejalan dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh Tatag Y. E. 

Siswono (Dosen UNESA) yang mengindikasikan bahwa pembelajaran PMRI memberi dampak pengiring 

(tak langsung) bagi siswa, yaitu mereka menjadi tertib, berani mengungkapkan pendapat dan mengajukan 

pertanyaan, berpikir kreatif dan antusias. Selanjutnya Mardiati, S.Pd (Guru SD Laboratorium Unesa) 

yang telah menerapkan pembelajaran PMRI juga berpendapat bahwa pembelajaran PMRI membuat anak 

bisa berpikir kreatif. Mustari Admini (Guru SD BOPKRI III Yogyakarta) juga menyatakan hal yang 

sejalan, dimana pembelajaran dengan pendekatan PMRI berlangsung dalam suasana yang hidup dan 

menyenangkan dimana siswa terlihat aktif, kreatif, dan bersemangat[19]. 

Pemaparan-pemaparan tersebut semakin memperkuat pengaruh pembelajaran PMRI terhadap 

peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa. Dengan deminkian pembelajaran PMRI dapat 

diimplementasikan oleh guru sebagai salah satu alternatif pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif. Namun demikian, terjadinya peningkatan kemampuan berpikir kreatif yang 

lebih baik pada pembelajaran PMRI dibanding pembelajaran konvensional, belum dapat diartikan bahwa 

siswa yang memperoleh pembelajaran PMRI telah menguasai dengan baik seluruh aspek dan indikator 

kemampuan berpikir kreatf. Pencapaian setiap aspek dan indikator kemampuan berpikir kreaif dapat 

dijadikan rekomendasi bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian lebih detail. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan pada penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Tidak terdapat pengaruh gabungan (interaksi) secara signifikan antara pembelajaran dan kemampuan 

awal matematika terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. 

2. Peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa yang memperoleh pembelajaran melalui pendekatan 

PMRI lebih tinggi secara signifikan dibanding siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

Selanjutnya saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah.  
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1. Pembelajaran matematika melalui pendekatan PMRI diterapkan pada topik-topik matematika yang 

esensial, sehingga konsep topik-topik ini dapat lebih dipahami secara mendalam. 

2. Penggunaan LAS dapat dimplementasikan untuk memfasilitasi seluruh siswa terhadap peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif, tanpa memperhatikan latar belakang KAM yang dimiliki siswa. 

3. Pengelompokan KAM siswa sebaiknya tidak berdasarkan satu sumber saja. 

4. Faktor di luar pembelajaran dijadikan sebagai variabel terikat dalam penelitian selanjutnya. 

5. Pencapaian setiap aspek kemampuan berpikir kreatif dapat dijadikan rumusan masalah bagi peneliti 

selanjutnya, agar mengetahui lebih mendalam.  
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