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ABSTRAK

Sardiningrat, 2015. Peningkatan kreativitas belajar matematika melalui pendekatan
SAVI (Somatis, Auditory, Visual dan Intelektual) pada siswa kelas VIII A SMP
Negeri 3 Anggeraja. Skripsi. Program Studi Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pengetahuan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I H. Nurdin Arsyad
dan Pembimbing II  Nasrun.

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas ( Classroom Action Research )
yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas belajar matematika melalui
pendekatan SAVI (Somatis, Auditory, Visual dan Intelektual) pada siswa kelas VIII A
SMP Negeri 3 Anggeraja. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII A SMP
Negeri 3 Anggeraja pada semester ganjil 2014/ 2015, dengan jumlah siswa 22 orang.
Siklus I dilaksanakan selama 3 kali pertemuan dan siklus II dilaksanakan selama 4
kali pertemuan. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan lembar observasi
untuk mengetahui tingkat kreativitas siswa selama pembelajaran berlangsung, angket
kreativitas untuk mengetahui tingkat kreativitas siswa setelah pemberian tindakan,
dan tes untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah pemberian tindakan.Data yang
terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa (a) Terjadi peningkatan untuk semua indikator yang
diamati yaitu fleksibilitas, originalitas, elaborasion dan fluency. (b) Skor rata-rata
kreativitas siswa pada siklus I sebesar 70,95 dengan standar deviasi 8,818 dan pada
siklus II diperoleh skor rata-rata sebesar 83,55 dengan standar deviasi 10.117. (c)
Nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 57,18 dari skor ideal yaitu 100
dengan standar deviasi 9,220 dan pada siklus II diperoleh nilai rata-rata sebesar 72,00
dari skor ideal 100 dengan standar deviasi 7.559.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya
pendekatan SAVI(Somatis, Auditory, Visual dan Intelektual) maka kreativitas belajar
matematika siswa kelas VIII A SMP Negeri 3 Anggeraja dapat meningkat.

Kata Kunci: kreativitas belajar matematika, pendekatan SAVI (Somatis, Auditory,
Visual dan Intelektual).
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Pendidikanadalahinvestasisumberdayamanusiajangkapanjang yang

mempunyainilaistrtegisbagikelangsunganperadabanmanusia di dunia.Oleh sebab

itu, hampir semua negara menempatkan faktor pendidikan sebagai sesuatu yang

penting dan utuma dalam konteks pembangunan. Begitu juga Indonesia

menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama. Hal ini dapat

dilihat dari isi pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang menegaskan bahwa salah

satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kenyataan lain yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memajukan

dunia pendidikan yaitu besarnya dana APBN yang dialokasikan untuk

mengembangkan pendidikan serta mendukung penelitian-penelitian guna mencari

penyebab gagal atau belum berhasilnya pendidikan di Indonesia.

Akan tetapi kualitas pendidikan Indonesia dianggap oleh banyak

kalangan masih rendah. Hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator. Pertama,

lulusan dari sekolah atau perguruan tinggi yang belum siap memasuki dunia kerja

karena minimya kompetensi yang dimiliki. Menurut pengamat ekonomi Dr. Berry

Priyono, bekal kecakapan yang diperoleh dari lembaga pendidikan tidak memadai

untuk dipergunakan secara mandiri, karena yang dipelajari dilembaga pendidikan

sering kali hanya terpaku pada teori, sehingga peserta didik kurang inovatif dan

kreatif( Kompas, 4 Desember 2004). Kedua, peringkat Human Development Index
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(HDI) Indonesia yang masih rendah pada tahun 2004, menempati peringkat 111

dari 117 negara dan tahun 2005, menempati peringkat110 di bawah Vietnam yang

berada pada peringkat 108. Ketiga, laporanInternational Educational Achievement

(IEA) bahwakemampuanmembacasiswa SD Indonesia beradadiurutan 38 dari 39

negara yang disurvei. Keempat, mutuakademikantarabangsamelalui “Proggamme

For International Student Assessment” (PISA) 2003 menunjukkanbahwadari 41

negara yang disurveiuntukbidang IPA, Indonesia menempatiperingkat ke-38,

sementarauntukbidangmatematikadankemampuanmembacamenempatiperingkat

ke-39. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia diperparah lagi dengan

maraknya jual beli gelar dan ijazah palsu.

Salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia ialah

karena siswa kurang kreatif dalam belajar, hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia

tetapi juga di negara-negara lain, sebagaimanadinyatakan oleh Guilford

(Muhammad, 2007:2) dalam pidato pelantikannya sebagai presiden dari American

Psychological Association, bahwa:

“Keluhan yang paling banyak saya dengar mengenai lulusan
perguruan tinggi kita ialah bahwa mereka cukup mampu
melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dengan menguasai
teknik-teknik yang diajarkan namun mereka tidak berdaya jika
dituntut memecahkan masalah yang memerlukan cara-cara yang
baru.”

Padahal sekarang makin disadari bahwa yang menentukan bakat

seseorang, bukan hanya  intelegensi (kecerdasan) melainkan juga kreativitas dan

motivasi untuk berprestasi.

Ditinjau dari aspek kehidupan manapun, kebutuhan akan kreativitas

sangatlah terasa dalam mengatasi kompleksnya masalah kehidupan, seperti
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ledakan penduduk dan kemajuan teknologi, disatu pihak disertai berkurangnya

persediaan sumber-sumber alami dipihak lain menuntut adaptasi secara kreatif dan

kemampuan mencari pemecahan yang imajinatif agar kita dapat bersaing dan

tidak hanyut atau tenggelam antara bangsa dan Negara.

Dilain pihak, situasi pendidikan formal khususnya dalam mata pelajaran

matematika semakin memprihatinkan, karena penekanan pembelajaran

matematika saat ini lebih pada hafalan dan mencari satu jawaban yang benar

terhadap soal-soal yang diberikan. Proses-proses pemikiran yang tinggi termasuk

berpikir kreatif jarang dilatih.

Dengandemikian, pemilihanmetodebelajarmengajarmatematika yang

cocokuntuktopiktertentu, akanmengakibatkan proses

belajarmengajarmatematikaberjalandenganefektifdanefisien.

Dalampembelajaranmatematikabanyak guru

mengeluhkanrendahnyakemampuansiswadalammengerjakansoalmatematika. Hal

inidapatterlihatdaribanyaknyasiswamembuatkesalahandalammengerjakansoal-

soaldanrendahnyahasilbelajarsiswa (nilai) yang

diperolehbaikdalamulanganharianmaupunulangan semester.

Demikian pula halnya yang terjadipadasiswaSMPN 3

AnggerajaKabupatenEnrekang.

BerdasarkanhasilobservasiawalmatapelajaranmatematikapadasiswaKelas VIII.A

tahun 2014/2015hanyamencapainilai rata-rata65,00 pada ujian semester ganjil

.Salah

satupenyebabrendahnyaprestasibelajarsiswaadalahkurangnyavariasidalambelajarm
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atematika.Olehnyaituuntukmeningkatkanhasilbelajarmatematikasiswa,

salahsatupendekatan yang

diharapkandapatmemberikansolusiterhadapmasalahtersebutadalahdenganbanyakm

emberikanmasalahmatematikauntukdiselesaikandenganbanyakcara. Pendekatan

yang dapatdigunakanuntukituadalahpendekatanSAVI.

Pendekatan SAVI ( Somatis, Auditory, Visual Dan Intelektual).

Pendekatan belajar SAVI merupakan salah satu pendekatan belajar yang berusaha

melibatkan seluruh kepribadian siswa baik somatis, auditory, visual dan

intelektual. Unsur-unsur tersebut harus menjadi satu lingkaran yang saling

mendukung. Belajar somatis berarti belajar dengan bergerak dan berbuat,

menggunakan indra peraba, kinestetik dan praktis. Belajar auditory berarti belajar

dengan berbicara dan mendengar. Belajar visual berarti belajar dengan mengamati

dan menggambarkan. Sedangkan belajar intelektual berarti belajar dengan

memecahkan masalah dan merenung.

Pendekatan SAVI ( Somatis, Auditory, Visual Dan Intelektual) dapat

meningkatkan kreativitas siswa sebab pendekatan belajar SAVI berusaha agar

proses pembelajaran berlangsung dalam pelibatan peserta didik secara penuh.

Dalam artian proses pembelajaran yang berlangsung dapat berjalan dengan

menyenangkan sehingga dapat meningkatkan kreativitas siswa karena hanya

dengan kecintaan terhadap sesuatu yang membuat kita memiliki energi yang luar

biasa yang kemudian sanggup mengalirkan ide-ide kreatif. Bukan sebalikya,

hanya membunuh antusiasme, membosankan, mengerutkan pikiran emosional dan

menguras energi jiwa para pelajar (Ronnie,2006:8)
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Dari uraian diatas, maka penulis termotivasi meneliti kondisi realitas

yang dihadapi peserta didik terhadap pelajaran matematika. Masalah ini diangkat

sebagai bahan penelitian untuk tugas akhir dengan judul penelitian “Peningkatan

Kreativitas Belajar Matematika melalui Pendekatan SAVI (Somatis,

Auditory, Visual dan Intelektual) Pada Siswa Kelas VIIIA SMPN 3 Anggeraja

Kab. Enrekang”.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah

yang akan diselidiki dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

”Rendahnya kreativitas siswakelas VIII A SMPN  3 Anggeraja Kabupaten

Enrekang dalam pembelajaran matematika, yang di

sebabkankurangnyavariasidalambelajarmatematikadanPembelajaranhanyab

erfokus di guru atausecarakonvensional.

2. Pemecahan Masalah

Masalahrendahnya kreativitas siswakelas VIII A SMPN  3

Anggeraja Kabupaten Enrekang dalam pembelajaran matematika

dipecahkan dengan menerapkan pendekatan belajar SAVI (Somatis,

Auditory,Visual dan Intelektual).

3. Rumusan Masalah

Apakah dengan menggunakan pembelajaran pendekatan SAVI

(Somatis, Auditory, Visual dan Intelektual)dapat meningkatkan kreativitas
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siswa kelas VIII.A SMPN 3 Anggeraja Kabupaten Enrekang dalam belajar

matematika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan

penelitian ini secara operasional adalah untuk meningkatkan kreativitas siswa

kelas VIIIASMPN  3 Anggeraja Kabupaten Enrekang dalam pembelajaran

matematika melalui pembelajaran pendekatan SAVI (Somatis, Auditory,

Visual dan Intelektual).

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah SMPN  3 Anggeraja Kabupaten

EnrekangProvinsi Sulawesi Selatan dan dikhususkan pada siswa kelas VIII A.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi siswa

Dengan penelitian ini diharapkan siswa dapat meningkatkan

semangat belajar, selama berlangsungnya proses pembelajaran matematika

yang berimplikasi terhadap peningkatan kreativitas dan hasil belajar

matematika siswa.

2. Bagi guru

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi guru bahwa

dengan pendekatan SAVI dalam belajar matematika kreativitas siswa
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dapat ditingkatkansehingga dapat digunakan untuk menyelenggarakan

pembelajaran yang kreatif.

3. Bagi sekolah

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti pada

sekolah bahwa dengan pendekatan SAVI dalam pembelajaran matematika

dapat meningkatkan kreativitas siswa, sehingga sekolah dapat merubah

strategi pembelajaran matematika berupa pergeseran dari pembelajaran

yang hanya mementingkan hasil ke pembelajaran yang mementingkan

proses.
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BAB II

KAJIAN TEORETIK DAN HIPOTESIS TINDAKAN

A. HakikatBelajarMatematika

1. DefenisiBelajar

Beberapa pengertian belajar yang didefinisikan oleh para ahli

dengan rumusan dan redaksi kalimat yang berbeda:

James O. Whittaker (Soemanto, 2003:38) mengemukakan bahwa:“Belajar

adalah proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan

atau pengalaman “

Lindgren(Azhari, 1996:38) mengemukakan bahwa: “Belajar adalah suatu

perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil atau pengalaman interaksi

dengan lingkungan ”.

Hamalik (Muhammad, 2007: 27) mengemukakan bahwa:

” belajar adalah modivikasi atau memperteguh kelakuan
melalui pengalaman. Belajar merupakan suatu proses, suatu
kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan
hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni
mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil
latihan melainkan pengubahan kelakuan”.

L.B Curson (Sahabuddin, 2000:85) mengemukakan bahwa

“belajar sebagai modivikasi yang tampak dari perilaku
seseorang melalui kegiatan-kegiatan pengalaman-
pengalamannya, sehingga pengetahuan, keterampilan dan
sikapnya, termasuk penyesuain cara-caranya terhadap
lingkungan yang berubah-ubah yang sedikit banyaknya
permanent.”
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Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa belajar

adalah suatu proses perubahan tingkah laku pada diri seseorang akibat

interaksi individu dengan lingkungannya. Perubahan tingkah laku sebagai

hasil belajar diharapkan bersifat positif. Perubahan yang dimaksud dapat

berupa pengetahuan, pemahaman, keterampilan, kecakapan, kebiasaan,

sikap dan tingkah laku serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada

individu belajar.

2. Defenisi Matematika

Perkataan itu mempunyai akar kata mathema yang berarti pengetahuan

atau ilmu. Perkataan mathematike berhubungan erat dengan sebuah kata lainnya

yang serupa, yang mengandung arti belajar (berpikir), kutipan dari Suherman,

(2003:15).

Matematika merupakan suatu bidang studi yang penting peranannya dalam

usaha meningkatkan kesejahteraan umat manusia, sehingga manusia dianggap

perlu menguasai dan memahami matematika. Matematika juga dikenal tidak

hanya berhubungan dengan bilangan dan operasi-operasinya, melainkan juga

berkenaan ide-ide, struktur-struktur dan hubungan-hubungan yang diatur menurut

aturan yang logis.

Beberapa pengertian matematika yang didefinisikan oleh para ahli dengan

rumusan dan redaksi kalimat yang berbeda, pada hakekatnya prinsip dan

tujuannya sama.

Menurut Hudoyo ( Ilhamuddin, 2007:6 ) memberikan batasan tentang pengertian

matematika sebagai berikut:
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“Matematika adalah ilmu mengenai simbol-simbol dan
hubungannya. Dan simbol-simbol penting untuk memanipulasi
aturan-aturan  dengan operasi yang ditetapkan, simbolisasi
menjamin adanya komunikasi dan mampu memberikan keterangan
untuk membuat konsep baru. Konsep baru terbentuk karena adanya
pemahaman terhadap konsep sebelumnya sehingga matematika itu
konsep-konsepnya tersusun secara hirarkis. Jadi kita harus
memahami ide yang terkandung dalam simbol tersebut dengan kata
lain ide harus dipahami terlebih dahulu sebelum ide tersebut
disimbolkan”.

Menurut James (Suherman , 2003:16) matematika adalah:”Ilmu tentang logika

mengenai bentuk susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu

dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam tiga

bidang yaitu Aljabar, analisis dan geometri”

Jonson dan Myclebust (Ilhamuddin, 2007:7) mengemukakan matematika

adalah:”Simbolis yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-

hubungan kuantitatif dan keruangan sedangkan teoritisnya adalah untuk

memudahkan berpikir”

Johnson dan Rising (Suherman,2003:17) dalam bukunya menyatakan bahwa:

”Matematika adalah pola pikir, pola mengorganisasikan,
pembentukan yang logis, matematika itu adalah bahasa yang
menggunakan istilah yang didefinisikan secara cermat, akurat
dan jelas, representasinya dengan simbol dan padat lelah
berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi”

Masih banyak lagi defenisi-defenisi tentang matematika, tetapi tidak ada

satu defenisi yang diterima secara mutlak. Defenisi-defenisi tersebut benar sesuai

sudut pandang masing-masing.
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B. Kreativitas

1. PengertianKreativitas

Kata kreativitasberkaitandenganadanyapenemuanbaru /gagasanbaru yang

menyangkutkreativitasseseorang.

Istilahinibukanhanyamenyangkutduniapersekolahantetapijugamenyangkutluarsek

olah,

kreativitasjugamerupakansalahsatusasaranutamadalamstudiilmiahataupenelitian

mengenai proses mental manusia. Baik para ahli psikologi maupun guru atau

dosen telah menyadari bahwa siswa atau mahasiswa bukan semata-mata

penerima informasi. Mereka merupakan insan yang kemampuan kreatifnya harus

dikembangkan sepenuhya melalui proses belajar mengajar.

Pengertian kreativitas dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya:

Munandar (2003:1), yang menyatakan bahwa:” Kreativitas merupakan

ungkapan unik dari keseluruhan kepribadian dan hasil interaksi individu

dengan lingkungannya yang tercermin dalam pikiran, perasaan, sikap atau

perilaku”

Chandra (Budianto, 1997 : 7) memberikan pengertian bahwa:”Kreativitas

adalah kemampuan mental dari berbagai jenis keterampilan mengungkapkan

yang unik, berbeda, orisinil, sama sekali baru, indah, efisien, tepat sasaran

dan tepat guna”

David (1985:16) mengemukakan pengertian bahwa:

” Kreativitas merupakan kegiatan yang mematangkan hasil yang
sifatnya (1). Baru, inovatif, belum ada sebelumnya, agak
menarik, aneh, dan mengejutkan (2) berguna lebih enak, lebih
praktis, mempermudah, memperlancar, mendorong,
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mengembangkan, mendidik, m,emecahkan masalah, mengatasi
kesulitan, mendatangkan hasil yang sama dapat dimengerti dan
dapat ”

Pada hakekatnya, pengertian kreatif berhubungan dengan penemuan

sesuatu, menghasilkan sesuatu yang baru dengan menggunakan sesuatu yang

telah ada.ini sesuai dengan perumusan kreativitas secara tradisional. Menurut

Moreno (Slameto, 2003 : 146), yang paling penting dalam kreativitas bukanlah

penemuan sesuatu yang belum pernah diketahui orang sebelumnya, melainkan

bahwa produk kreativitas itu merupakan sesuatu yang baru bagi diri sendiri dan

tidak harus merupakan sesuatu yang baru bagi orang lain atau dunia pada

umumya. Moreno juga berpendapat bahwa tidak benar kalau kita beranggapan

bahwa hanyalah siswa-siswa yang sangat cerdas saja yang dapat menjadi kreatif.

1. Kreativitas dalam belajar

Kreativitas dalam belajar adalah suatu hal yang signifikan untuk

diperhatikan atau adanya peran aktif, keseriusan, ketekunan dalam

menggapainya. Hal ini dimaksudkan agar potensi intelektual individu dapat

tumbuh dan berkembang secara positif dan produktif. Pengalaman belajar

sebelumnya sangat berpengaruh dalam membangun kesadaran dan afirmasi

positif terhadap mata pelajaran yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan

formal, termasuk bidang studi matematika. Dengan demikian, belajar dengan

konteks matematika merupakan suatu proses aktif dan sengaja dilakukan untuk

memperoleh pengetahuan baru.
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1. Indikator kreatif

Aspek khusus dari berpikir kreatif adalah berpikir divergen yang memiliki ciri-

ciri: fleksibilitas, originalitas, elaboration dan fluency

1) Fleksibilitas menggambarkan keragaman ungkapan atau sambutan

terhadap suatu stimulus. Munandar (2003: 200–201)

menjabarkansebagaiberikut:

a. Defenisi

1.Menghasilkan gagasan, jawaban atau pertanyaan yang

bervariasi

2.Dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda

3.Mancari banyak alternatif atau arah yang berbeda-beda

b. PerilakuSiswa

1.Memberikan aneka ragam penggunaan yang tidak lazim.

2.Memberikan macam-macam penafsiran terhadap suatu gambar

atau masalah

3. Mampumengubaharahberpikir

4. Memberikan pertimbangan terhadap situasi yang berbeda

dari yang diberikan orang lain

2) Originalitas menunjuk pada tingkat keaslian sejumlah gagasan,

jawaban atau pendapat terhadap suatu masalah, kejadian atau gejala.

Munandar (2003: 201) menjabarkan sebagai berikut :

a. Defenisi

1.Mampu melahirkan sesuatu yang baru dan unik
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2. Memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan

diri

3. Mempunyai kemauan keras untuk menyelesaikan soal-soal

matematika

b. PerilakuSiswa

1. Memikirkan masalah-masalah atau hal-hal yang tidak pernah

terpikirkan oleh orang lain.

2. Mempertanyakan cara-cara yang lama dan

berusahauntukmemikirkan cara-cara yang baru

3. Memiliki cara berpikir yang lain dari pada yang lain

3) Elaboration ialah kemampuan mengembangkan atau memperinci suatu

masalah. Munandar (2003: 201-202) menjabarkan sebagai berikut

a. Defenisi

1. Mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan

2. Menanggapi pertanyaan secara aktif dan bergairah

b. Perilaku Siswa

1. Berani menerima atau melaksanakan tugas berat

2. Senang mencari cara atau metode yang praktis dalam belajar

3. Kritis dalammemeriksahasilpekerjaan

4. Mengembangkan atau memperkaya gagasan orang lain

4) Fluency menunjuk pada kuantitas output, lebih banyak jawaban

berarti lebih kreatif. Munandar (2003: 199-200) menjabarkan sebagai

berikut :
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a. Defenisi

1. Mencetuskanbanyakgagasan, jawaban,

penyelesaianmasalahataupertanyaan

2. Mandiridalambelajarmatematika

b. PerilakuSiswa

1. Mengajukanpertanyaan

2. Menjawab dengan sejumlah jawaban jika ada pertanyaan

3. Mempunyai banyak gagasan mengenai suatu masalah,

bekerja lebih cepat dan melakukan lebih banyak dari pada

anak-anak lainnya

2. Beberapa kondisi yang meningkatkan kreativitas dalam belajar (Hurlock,

1978 : 11) yaitu:

a) Waktu

Untuk menjadi kreatif, kegiatan anak jangan diatur sedemikian

rupa sehingga hanya sedikit waktu bebas bagi mereka untuk

bermain dengan gagasan-gagasan dan konsep-konsep untuk

mencobanya dalam bentuk baru dan orisinal.

b) Kesempatanmenyendiri

Hanya apabila tidak mendapatkan tekanan dari tekanan sosial anak

dapat menjadi kreatif.

c) Dorongan
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Terlepas dari seberapa jauh prestasi anak memenuhi standar orang

dewasa, mereka harus didorong untuk kreatif dan bebas dari

ejekan dan kritik yang sering kali dilemparkan pada anak kreatif.

d) Sarana

Sarana untuk bermain dan lainnya harus disediakan untuk

merangsang dorongan eksperimentasi dan eksplorasi yang

merupakan unsur penting dari semua kreativitas.

e) Lingkungan yang merangsang

Lingkungan sekolah dan rumah harus merangsang kreativitas

dengan memberikan bimbingandan dorongan untuk menggunakan

sarana yang akan mendorong kreativitas.

f) Hubungan orang tua dengan anak yang tidak possesif

Orang tua yang tidak melindungi anak secara berlebihan

mendorong anak untuk percaya diri dan mandiri, dua kualitas yang

sangat mendukung kreativitas.

g) Cara mendidikanak

Mendidik anak secara demokratis di rumah dan di sekolah dapat

meningkatkan kreativitas sedangkan cara mendidik yang otoriter

memadamkan kreativitas.

h) Kesempatanuntukmemperolehpengetahuan

Kreativitas tidak muncul dalam kehampaan. Semakin banyak

pengetahuan yang dapat diperoleh anak.

3. Ganjaran bagi prestasi belajar kreatif:
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Ada 5 cara yang dilakukan oleh guru untuk mendorong dan

memberikan ganjaran kepada siswa yaitu sebagai berikut:

1. Perbaiki dengan bijaksana pertanyaan-pertanyaan yang tidak

lumrah.

2. Perbaiki dengan bijaksana gagasan dan penyelesaian yang tidak

tepat.

3. Tunjukkan kepada siswa bahwa gagasannya punya nilai

4. Sediakan kesempatan kepada siswa dan berikan penghargaan

terhadap kegiatan belajar sendiri

5. Sediakan kesempatan kepada siswa untuk belajar berpikir dan

menemukan tanpa mengabaikan penilaian secara langsung.

Dalam hal ini guru mempunyai dampak yang besar dalam

meningkatkan kreativitas siswa. Harus diakui, bahwa dalam kenyataan

guru tidak dapat mengajarkan kreativitas,tetapi ia dapat

memungkinkan kreativitas muncul, memupuknya dan meningkatkan

pertumbuhannya.

C. Pendekatan Belajar SAVI (Somatis, Auditory, Visual danIntelektual).

Tidak semua metode belajar dapat mewakili wahana pencapaian tujuan

pendidikan. Semua pemakainya ditentukan oleh sifat tujuan dan isi materi yang

akan diajarkan. Dalam kenyataannya banyak kelemahan dan hambatan

pembelajaran terjadi di kelas antara guru siswa ataupun antara siswa, hasil

penelitian yang dilakukan Meier (2002:104) menunjukan hambatan dan

kelemahan tersebut terjadi pada tahap persiapan ( preparation ), penyampaian (
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presentation ), pelatihan ( practice ) dan penampilan hasil ( performance ).

Untuk mengatasi kelemahan dan hambatan tersebut maka dalam setiap tahap

pembelajaran tersebut dapat menerapkan pendekatan belajar “ SAVI “ yaitu

somatis, auditory, visual dan intelektual ada dalam setiap peristiwa

pembelajaran.

Belajar somatis berarti belajar dengan menggunakan indra peraba,

kinestis, serta melibatkan fisik dan menggunakan serta menggerakkan tubuh

sewaktu belajar. Jadi untuk merangsang hubungan pikiran-tubuh, ciptakanlah

suasana belajar yang dapat membuat orang bangkit dan berdiri dari tempat duduk

dan aktif secara fisik dari waktu ke waktu

Belajar auditory berarti belajar dengan berbicara dan mendengar. Dalam

merancang pembelajaran matematika yang menarik bagi saluran auditory yang

kuat dalam diri siswa carilah cara untuk mengajak mereka membicarakan apa

yang sedang mereka pelajari. Mintalah siswa membaca dengan keras secara

dramatis dalam menceritakannya. Ajak siswa berbicara saat mereka

memecahkan masalah, membuat model, mengumpulkan informasi, membuat

rencana kerja, menguasai keterampilan, membuat tinjauan pengalaman kerja,

atau menciptakan makna-makna pribadi bagi diri mereka sendiri.

Belajar visual berarti belajar dengan mengamati dan menggambarkan.

Kebanyakan siswa akan lebih muda belajar jika dapat melihat apa yang sedang

dibicarakan, lebih-lebih dalam belajar matematika akan lebih muda jika siswa

dapat melihat contoh-contoh dari dunia nyata seperti diagram, peta dan gambaran

dari segala hal yang dipelajari. Teknik lain yang biasa dilakukan seorang guru,
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terutama orang-orang dengan keterampilan visual yang kuat, adalah meminta

mereka mengamati situasi dunia nyata lalu memikirkan serta membicarakan

situasi itu, menggambarkan proses, prinsip atau makna yang dicontohkan.

Belajar intelektual berarti belajar dengan memecahkan masalah dan

merenungi. Intelektual adalah pencipta makna dalam pikiran, sarana yang

digunakan manusia untuk berpikir, menyatukan pengalaman, menciptakan

jaringan saraf baru dan belajar ( Meier, 2002: 99 ).intelektual menghubungkan

pengalaman mental, fisik, emosional dan intuitif tubuh untuk membuat makna

baru bagi dirinya. Aspek intelektual dalam belajar akan terlatih jika guru

mengajak siswa terlibat dalam aktivitas pembelajaran seperti memecahkan

masalah, membuat kesimpulan dalam pembelajaran matematika.

De Porter (2004: 34), mengemukakan tiga modalitas belajar yang dimiliki

seseorang. Ketiga modalitas tersebutadalah modalitas visual, modalitas auditorial

dan modalitas kinestesik (somatis). Pelajar visual belajarmelaluiapa yang

merekalihat, pelajarauditorialmelakukanmelaluiapa yang merekadengar, dan

pelajarankinestetikbelajarlewatgerak dan sentuhan. Beberapaciri-ciri yang

mencerminkangayabelajartersebutadalah:

a. Belajar visual senang menggambar diagram, gambar dan grafik, serta

menonton film. Mereka juga suka membaca kata tertulis, buku, poster

berlogan, bahan belajar berupa teks tertulis yang jelas.

b. Pembelajaran auditory dengan mendengar informasi baru melalui

penjelasan lisan, komentar dan kaset. Mereka senang membaca teks kunci

dan merekamnya di kaset.
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c. Pembelajaran fisik (somatis) senang pembelajaran praktik supaya bisa

langsung mencoba sendiri. Mereka suka berbuat saat belajar, misalanya:

menggaris bawahi, mencoret-coret, menggambarkan.

Meier ( 2002: 103 ), menambahkan satu gaya belajar yaitu gaya

belajar intelektual. Gaya belajar intelektual bercirikan sebagai pemikir.

Pembelajar menggunakan kecerdasan untuk merenungkan suatu pengalaman

dan menciptakan hubungan, makna, rencana, dan nilai dari pengalaman

tersebut.

Dibawah ini adalah beberapa contoh bagaimana membuat aktivitas

sesuai dengan cara belajar/gaya belajar siswa (http://majidbsz. Wordpress.

Com/2008/06/30/rencana-penelitian-tindakan-kelas/) :

Tabel 2.1 Aktivitas Sesuai Cara Belajar

Gaya
belaja

r

Aktivitas

Somat
is

Orang dapat bergerak ketika mereka :

1. Membuat model dalamsuatu proses atauprosedur

2. Menciptakanpiktogramdanperiferalnya

3. Memeragakan suatu proses, sistem atau seperangkat konsep

4. Mendapatkan pengalaman lalu menceritakannya dan
merefleksikannya

5. Menjalankan pelatihan belajar aktif (simulasi, permainan
belajar dan lain-lain)

6. Melakukan kajian lapangan. Lalu tulis, gambar dan bicarakan
tentang apa yang dipelajari

Audit Berikut ini gagasan-gagasan awal untuk meningkatkan sarana auditori
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ori dalam belajar :

1. Ajaklah pembelajar membaca keras-keras dari buku panduan
dan komputer

2. Ceritakanlahkisah-kisah yang mengandungmateripembelajaran
yang terkandungdidalambukupembelajaran yang dibacamereka

3. Mintalahpembelajarberpasang-pasanganmembincangkan
secara terperinciapa yang merekabaru saja pelajari dan
bagaimanamerekaakanmenerapkannya

4. Mintalahpembelajarmempraktikkansuatuketerampilanataumem
peragakansuatufungsisambilmengucapkan secara singkat dan
terperinciapa yang sedangmerekakerjakan

5. Mintalahpembelajarberkelompok dan bicara non stop
saatsedangmenyusunpemecahanmasalahataumembuatrencanaj
angkapanjang

Visua
l

Hal-hal yang dapat dilakukan agar pembelajaran lebih visual adalah:

1. Bahasa yang penuh gambar (metafora, analogi)

2. Grafikpresentasi yang hidup

3. Benda tigadimensi

4. Bahasatubuh yang dramatis

5. Cerita yang hidup

6. Kreasipiktogram ( olehpembelajar)

7. Pengamatanlapangan

8. Dekorasiberwarna-warni

9. Ikonalat bantu kerja

Intele
ktual

Aspek intelaktual dalam belajar akan terlatih jika kita mengajak
pembelajaran tersebut dalam aktivitas seperti:

1. Memecahkanmasalah

2. Menganalisispengalaman

3. Mengerjakanperencanaanstrategis

4. Memilihgagasankreatif
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5. Mencaridanmenyaringinformasi

6. Merumuskanpertanyaan

7. Menerapkan gagasan baru pada pekerjaan

8. Menciptakanmaknapribadi

9. Meramalkanimplikasisuatugagasan

Sumber:http://majidbsz. Wordpress. Com/2008/06/30/rencana-penelitian-

tindakan-kelas/

Menurut Meier ( 2002: 109 ) siklus pembelajaran manusia meliputi

empat tahap, yaitu :

a)Tahap I ( persiapan )

Tujuantahappersiapanadalahmenggugahminatpembelajar,

memberimerekaperasaanpositifmengenaipengalamanbelajar yang

akanmerekalaluidanmenempatkanmerekapadasuasanabelajar yang optimal.

Langkah yang dapatdilakukan :

 Memberisugestipositif

 Menyatakanmanfaatbagipembelajar

 Menyatakan tujuan yang jelas dan bermakna

 Menciptakan lingkungan fisik yang positif

 Menciptakanlingkunganemosional yang positif

 Menenangkanketakutanpembelajar

 Menghilangkanataumengurangirintanganbelajar

 Mengajukanpertanyaandanmasalah

 Menggugah rasa ingin tahu dan menimbulkan minat

 Mengajak pembelajar terlibat penuh sejak awal

b) Tahap II ( penyampaian)
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Tujuantahappenyampaianadalahmembantupembelajarmenemukan

materi ajar barudengancara yang menarik, menyenangkan, multi indra,

dancocokuntuksemuagayabelajar. Andamelakukaninidengan :

 Uji coba kolaboratif dan berbagai pengetahuan

 Pengamatanterhadapfenomenadunianyata

 Keterlibatanseluruhotak, seluruhtubuh

 Presentasiinteraktif

 Grafik dan menunjang presentasi berwarna warni

 Variasi agar cocokdengansemua gaya belajar

 Proyek pembelajaran berdasarkan pasangan dan berdasar tim

 Dengansemuagayabelajar

 Proyek pembelajaran berdasarkan pasangan dan berdasar tim

 Berlatih menemukan ( pribadi, berpasangan, berdasar tim )

 Pengalaman belajar kontekstual dari dunia nyata

 Berlatihmemecahkanmasalah

c) Tahap III ( praktek )

Tujuan tahap praktek adalah membantu pembelajar

mengintegrasikan dan memadukan pengetahuan atau keterampilan baru

dengan berbagai cara. Anda melakukan ini dengan :

 Aktivitasmemprosespembelajar

 Usaha/umpanbalik/perenungan/usaha

 Simulasidunianyata

 Permainanbelajar

 Latihanbelajardenganpraktik

 Aktivitaspemecahanmasalah
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 Perenungandanartikulasi individual

 Dialog secaraberpasangandanberkelompok

 Pengajarandantinjauankolaboratif

 Aktivitaspraktikmembangunketerampilan

 Mengajarkembali

d) Tahap IV ( penampilanhasil )

Tujuan tahap penampilan hasil adalah membantu belajar

menerapkan dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan baru

mereka pada pekerjaan sehingga pembelajaran tetap melekat dan prestasi

terus meningkat. Anda melakukan ini dengan :

 Penerapan segera di dunia nyata

 Menciptakandanmelaksanakanrencanaaksi

 Aktivitaspenguatanlanjutan

 Materipenguatanpascasesi

 Pengarahanberkelanjutan

 Evaluasiprestasidanumpanbalik

 Aktivitasdukungankawan-kawan

 Perubahan organisasi dan lingkungan yang mendukung

Dengan penerapan pendekatan SAVI diharapkan lahir sebuah

minat yang besar berupa adanya ketertarikan peserta didik untuk

mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung, adanya motivasi yang

besar untuk belajar, dan adanya perhatian penuh terhadap pelajaran.

Belajar bisa optimal jika keempat unsur SAVI ada dalam suatu

peristiwa pembelajaran. Pembelajar dapat meningkatkan kemampuan

mereka memecahkan masalah (intelektual) jika mereka secara hearing
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(belajar dengan berbicara dan mendengarkan). Visual diartikan learning

by observing and picturing (belajar dengan mengamati dan

menggambarkan). Intellectual maksudnya adalah learning by problem

solving and reflecting (belajar dengan pemecahan masalah dan melakukan

refleksi).

Keempat pendekatan belajar tersebut diintegrasikan sedemikian

rupa sehingga siswa dan guru dapat secara bersama-sama menghidupkan

suasana kelas. Kelas dengan pendekatan ini tidak lagi seperti kuburan,

akan tetapi merupakan arena bermain yang menyenangkan bagi anak.

Pelajaran dikenalakan dalam suasana bermaindan bereksperimen. Suasana

kelas yang menyenangkan sangat bermanfaat tidak saja bagi

meningkatkan prestasi belajar siswa, tetapi juga menurunkan stress,

meningkatkan keterampilan interpersonal, dan kreativitas siswa.

Di masa depan, prosesbelajarakansemakinmandiridiarahkansendiri

dan dipenuhisendiri.

Iniberartisiswaperludiberikancukupruanguntukmengesplorasi,

bereksperimen dan mengajaridirinyasendiri.

Modelpembelajarantradisional yang serius dan over-

regulasiperludigantidenganbelajarmandiri,

berdasarkanilmukognitifmodern. Denganmodelinikecintaanbelajar secara

alamiakantumbuhdalamdirisetiaporang.

Semangatotodidakdapatberkembangsubur.
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Setiapindividumemiliki gaya belajar dan gaya bekerja yang unik,

makasekolahsemestinyadapatmelayanisetiap gaya belajarindividu.

Sebagian orang lebih muda belajar secara visual: melihat gambar dan

diagram. Sebagian lain secara auditorial: suka mendengarkan. Sebagian

lain mungkin adalah pelajar haptic: menggunakan indra perasa atau

menggerakkan tubuh ( pelajar kinestetik). Beberapa orang berorentasi

pada teks tercetak: membaca buku. Yang lainnya adalah kelompok

interaktif: berinteraksi dengan orang lain. (http://Uwie-UwieeeBlogspot.

Com/2008/10/Accelerated. Learning. Html).

D. HipotesisTindakan

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis tindakan dalam penelitian ini dapat

dirumuskan sebagai berikut :

“Penerapan pendekatan  SAVI ( Somatis, Auditory, Visual dan Intelektual) dalam

pembelajaran matematika dapat meningkatkan kreativitas siswa kelas VIII.A

SMPN 3 Anggeraja“
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. JenisPenelitian

Penelitianinimerupakanpenelitiantindakankelas( Classroom Action

Research)yang dilaksanakanselamaduasiklus.Setiapsiklusterdiridari 4 tahap,

yaitu: perencanaan (planning), pelaksanaantindakan(action),pengamatan

(observation)danrefleksi(reflection).Emzir(2013: 21)

B. LokasidanSubjekPenelitian

1) Lokasipenelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMPN  3 Anggeraja.

2) Subjekpenelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII A SMPN 3 Anggeraja

sebanyak 22 orang yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 11 siswa

perempuan.

C. Faktor Yang Diselidiki

1. Faktor input, yaitu dengan melihat seberapa besar tingkat kreativitas siswa

sebelum diterapkannya pendekatan belajar SAVI, yang

berdasarkanhasilobservasiawalmatapelajaranmatematikapadasiswaKelas

VIII.A tahun 2014/2015 hanyamencapainilai rata-rata 65. Salah
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satupenyebabrendahnyaprestasibelajarsiswaadalahkurangnyavariasidalam

belajarmatematika.

2. Faktor proses, yaitu dengan melihat bagaimana kinerja siswa selama

proses pembelajaran berlangsung, serta kreativitas siswa dalam belajar.

a. Siswa yang mengajukanpertanyaan.

b. Siswa yang menjawabpertanyaan/ permasalahan yang diajukan guru.

c. Siswa yang mengerjakantugas-
tugasdenganmenggunakanbeberapacara.

3. Faktor output, yaitu kreativitas dan hasil belajar  siswa yang diperoleh

setelah diterapkannya pendekatan SAVI pada setiap siklus.

D. ProsedurKerjaPenelitian.

Penelitianinimerupakanpenelitiantindakan yang

dilaksanakandalamduasiklus, tiapsiklusdilaksanakansesuaitujuan yang

ingindicapai.Kedua siklus merupakan rangkaian kegiatan yang saling

berkaitan, artinya pelaksanaan siklus kedua merupakan lanjutan dari siklus I.

Siklus I dilaksanakan selama 3 kali pertemuan,  2 kali pertemuan digunakan

sebagai proses belajar mengajar dan 1 kali pertemuan digunakan sebagai tes

siklus I dan siklus II dilaksanakan selama 4 kali pertemuan, dimana 3 kali

pertemuan digunakan sebagai proses belajar mengajar dan satu kali pertemuan

digunakan sebagai tes siklus II.

Adapun prosedur penelitian tindakan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:
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SiklusI :

1.Tahapperencanaan (planning)

Kegiatan yang dilakukandalamtahapperencanaaniniadalahsebagaiberikut

a.Menelaahrencanapelaksanaanpembelajaran (RPP)

matapelajaranmatematikasiswakelasVIII A SMPN 3

Anggerajadengantujuanuntukmengalokasikanwaktu yang digunakan.

b.Membuat perangkat pembelajaran untuk setiap pertemuan.

c.Membuat lembar observasi untuk mengamati kondisi pembelajaran di

kelas ketika pelaksanaan tindakan sedang berlangsung.

d.Membuat angket kreativitas sebagai alat evaluasi untuk mengetahui

sejauh mana kreativitas siswa dapat meningkat setelah

dikembangkannya pendekatan SAVI.

e.Mendesain alat evaluasi untuk melihat sejauh mana peningkatan

kreativitas dan hasil belajar matematika siswa setelah

dikembangkannya pendekatan SAVI

2. Tahaptindakan(action)

Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap ini adalah melaksanakan

skenario pembelajaran yang telah direncanakan dalam bentuk tindakan dan

mensosialisasikan pendekatan belajar SAVI

3. Tahappengamatan(observaton)

Padatahapinidilaksanakan proses

observasiterhadaptindakandenganmenggunakanlembarobservasi yang
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telahdibuatsebelumnya. Adapunfaktor yang diselidikiyaitufleksibilitassiswa,

originalitassiswa, elaboration dan fluency siswadalam proses pembelajaran

4. Tahaprefleksi(reflection)

Kegiatanrefleksi pada penelitianinimeliputi:

a. Mengingat dan merenungkankembalikesesuaiantindakan-tindakan yang

telahdilakukandenganhasilobservasi

b. Mendiskusikan hasil refleksi yang telah dibuat bersama dengan guru

mata pelajaran matematika

c. Mengevaluasi tingkat keberhasilan yang telah dicapai sesuai dengan

tujuan pemberian tindakan

Siklus ke II

Tahapan  pada siklus II sama pada tahapan siklus I yaitu: perencanaan

(planning), pelaksanaan tindakan (action), pengamatan (observation) dan

refleksi (reflection). Dengan melakukan perbaikan sesuai hasil refleksi pada

siklus I.

E. Data Penelitian

1. Sumber data: sumber data penelitianadalahpersonilpenelitian yang

terdiridari guru dansiswa. Data yang diperolehdari guru

adalahinformasimengenaifleksibilitassiswa, originalitassiswa, elaboration

dan fluency siswadalam proses
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pembelajaransebelumdkembangkannyapendekatan SAVI(Somatic,

Auditory, Visual danIntelektual)

2. Jenis data: jenis data yang diperolehadalah data kuantitatifdan data

kualitatif. Data

kuantitatifberupakreativitassiswadanhasilbelajarsiswasedangkan data

kualitatifberupakreativitassiswa yang dilihatmelaluilembarobservasi.

3. Data yang digunakandalampenelitianiniadalah:

a. Kreativitas,

dapatkitadefenisikansebagaisuatukemampuanuntukmenciptakansesuat

u yang baru, danbermakna yang

bermanfaatuntukmemberikansuatusolusibaru.

b. Hasilbelajaradalahsuatuhasil yang

dicapaiataudiperolehsiswadalammenekunidanmempelajarisuatumatape

lajaranyangdilihatsetelahdiberikantes.

F. Instrumen Penelitian.

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Angket kreativitas, untuk mengukur kreativitas matematika siswa

2. Lembar observasi, untuk mengamati proses belajar mengajar selama

tindakan diberikan

3. Teshasilbelajarsebagai data tambahanuntukmengetahuihasilbelajarsiswa
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G. CaraPengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Data peningkatan kreativitas siswa siswa diambil dengan menggunakan

angket kreativitas dan lembar observasi.

1) Angket kreativitas diberikan sebanyak tiga kali yaitu: (1) Pada awal

pertemuan, (2) Setelah pelaksanaan siklus I dan (3) Setelah

pelaksanaan siklus II.

2) Lembar observasi, diisi oleh peneliti selama proses pembelajaran

berlangsung, disetiap pertemuan.

b. Data tentang hasil belajar dikumpulkan dengan memberikan tes pada

setiap akhir siklus.

H. TeknikAnalisis Data

Seluruh data yang diperoleh dari penelitian ini selanjutnya diolah

dengan menggunakan metode statistika deskriptif. Teknik statistik deskriptif

digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik responden. Untuk keperluan

tersebut digunakan tabel distribusi frekuensi, rata-rata, standar deviasi dan

persentase.

1. Data KreativitasSiswa

Untuk skor skala kreativitas siswa yang bersifat ordinal, telah

ditransformasikan ke skor yang sifatnya interval dengan menggunakan

pembobotan pada masing-masing kategori untuk setiap instrumen.
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Langkah-langkah pembobotan dilakukan dengan menggunakan

langkah-langkah yang dikemukakan oleh Edwards ( Mustainah, 2006),

yaitu:

a. Menghitung frekuensi (f) masing-masing kategori dari setiap

pernyataan

b. Menentukan proporsi (p) dengan cara membagi setiap frekuensi

dengan banyaknya subjek.

c. Menentukan proporsi komulatif (pk), yaitu jumlah proporsi suatu

kategori dengan proporsi sebelumnya

d. Menentukan titik tengah proporsi komulatif (f-mid) dan dua proporsi

komulatif berdampingan

e. Menentukan nilai z (Nilai-z) masing-masing titik tengah proporsi

f. Penambahan suatu bilangan sehingga nilai z yang negatif menjadi nol

dan

g. Pembulatanhinggaduatempatdesimal

Selanjutnya untuk pengkategorian skala penilaian kreativitas dibuat

berdasarkan “Method of Summated Rating “ atau “metode rating yang

dijumlahkan”. Titik tengah dari skor total masing-masing kategori

jawaban (sangat sering, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah)

merupakan batas-batas interval kategori kreativitas siswa. Penentuan

batas-batas interval kategori diperoleh dengan membuat patokan Muhkal

& Sappaile (Muhammad, 2007:35), yaitu dengan langkah-langkah sebagai

berikut:
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a. Jumlahkan skor untuk masing-masing kategori, berdasarkan skor yang

telah ditetapkan

b. Tandai bilangan-bilangan dari hasil penjumlahan skor tersebut pada

garis bilangan

c. Tentukan titik tengah dari setiap dua bilangan yang berurutan

d. Hal tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

0, 00             29, 97            51, 52            73, 12            111, 94

Sangat              rendah                      sedang                tinggi                      sangat

Rendah                                                                         tinggi

0,00 14,98             40, 74            62, 32         92, 53     111,94

Gambar 3.1. Garis Pengkategorian Kreativitas Belajar Pada
Setiap Siklus

Berdasarkan uraian diatas, diperoleh interval kategorisasi sebagai kriteria

untuk variable kreativitas belajar sebagai berikut;

0, 00 ≤ skor kreativitas belajar < 14, 98 dikategorikan “sangat rendah”

14, 99≤ skor kreativitas belajar < 40, 74 dikategorikan “rendah”

40, 75 ≤ skor kreativitas belajar < 62, 32 dikategorikan “sedang”

62, 33 ≤ skor kreativitas belajar < 92, 54 dikategorikan “tinggi”

92, 54 ≤ skor kreativitas belajar < 111, 94 dikategorikan “sangat tinggi”

2. Data HasilBelajar
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Pengkategorian skor hasil belajar digunakan kriteria Departeman

Pendidikan dan Kebudayaan (1993:6) yang dikembangkan dalam lima

tingkatan yaitu sebagai berikut:

Tingkat penguasaan 0% - 34% dikategorikan “sangat rendah”

Tingkat penguasaan 35% - 54% dikategorikan “rendah”

Tingkat penguasaan 55% - 64% dikategorikan “sedang”

Tingkat penguasaan 65% - 84% dikategorikan “tinggi”

Tingkat penguasaan 85% - 100% dikategorikan “sangat tinggi”

3. Data HasilObservasi

Data hasilobservasidianalisisdenganmenggunakananalisiskualitatif,

Data tentang hasil belajar di analisis secara kuantitatif dengan

menggunakan statistik deskriptif yaitu skor rata-rata dan standar deviasi,

median, frekuensi, persentase, nilai terendah dan nilai tertinggi yang

dicapai siswa setiap siklus.

I. IndikatorKinerja

Indikatorkinerjapenelitiantindakankelasiniadalahmeningkatnyajumlahsisw

a yang membuatrumusansoal yang

benardanjawabannyabenarsesuaidengansituasiataukondisi yang

diberikandengandengankategoriskor minimum yang diperolehadalah

“Tinggi”.sertameningkatnyakreativitasbelajarmatematikasiswadengankondisia

walsebelumdilakukanpenelitiantindakankelasdansesudahdilakukanpenelitianti

ndakankelasdandariSiklus I keSiklus II. Sehinggapenggunaanpendekatan
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SAVI dapatmeningkatkankreativitasbelajarmatematikasiswaKelas VIII A di

SMPN 3 AnggerajaKabupatenEnrekang.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini dibahas hasil penelitian yang memperlihatkan peningkatan

kreativitas belajar matematika siswa setelah diterapan pendekatan belajar SAVI.

Data hasil penelitian adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran kreativitas

siswa setelah pelaksanaan tindakan siklus I dan siklus II serta hasil observasi

selama pelaksanaan tindakan.

Data yang dianalisis secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil

observasi aktivitas siswa pada setiap pertemuan sedangkan data yang dianalisis

secara kuantitatif adalah skor tes hasil belajar dan data peningkatan kreativitas

yang diperoleh dari pemberian angket setelah siklus I dan siklus II. Skor tersebut

dianalisis dengan menggunakan statistika deskriptif yaitu skor rata-rata, standar

deviasi, median, frekuensi dan persentase nilai terendah dan nilai tertinggi yang

dicapai siswa pada tes tersebut.

Sebelum pemberian tindakan peneliti terlebih dahulu mengukur kreativitas

siswa dengan pemberian angket yang hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.1 Statistik Skor Kreativitas pada awal pembelajaran

Statistik Nilai
Jumlah Sampel 22

Variansi 113,66
Rata-Rata 51,68

Standar Deviasi 10,66
Skor Maksimum 78
Skor Minimum 35
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Tabel 4.2 Distribusi skor kreativitas belajar matematika pada awal
pembelajaran

Interval (Dalam Skor) Frekuensi Kategori Persentase
0,00 – 14,98
14,99 - 40,74

40, 75 – 62, 32
62,33 – 92,53

92, 54 – 111, 94

0
4
17
1
0

Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi

Sangat Tinggi

0
18,18
77,27
4,55

0
Jumlah 22 100

1. Siklus I

a) Tahap Perencanaan (planning)

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan ini adalah sebagai

berikut

a. Menelaah rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mata pelajaran

matematika siswa kelas VIII A SMP Negeri 3 Anggeraja dengan tujuan

untuk mengalokasikan waktu yang digunakan. (Pada Lampiran A)

b. Membuat lembar observasi untuk mengamati kondisi pembelajaran di

kelas ketika pelaksanaan tindakan sedang berlangsung. (Pada Lampiran

B)

c. Membuat angket kreativitas sebagai alat evaluasi untuk mengetahui

sejauh mana kreativitas siswa dapat meningkat setelah

dikembangkannya pendekatan SAVI. (Pada Lampiran B)

d. Mendesain alat evaluasi untuk melihat sejauh mana peningkatan

kreativitas dan hasil belajar matematika siswa setelah

dikembangkannya pendekatan SAVI. (Pada Lampiran B)

e. Menyediakan media yang perlukan dalam pembelajaran.
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f. Memvalidasi instrumen tes siklus I dan siklus II

b) Pelaksanaan Tindakan (Action)

1. Penyampaian Maksud dan Tujuan

Pada pertemuan awal siklus I, peneliti menyampaikan kepadan

responden bahwa pada pembelajaran matematika dengan pokok bahasan

Fungsi diterapkan pendekatan pembelajaran SAVI yaitu pendekatan

pembelajaran yang berusaha melibatkan sebanyak mungkin indra pada

tubuh.

2. Pengembangan Aktivitas-Aktivitas Siswa Dalam Proses Pembelajaran

Dalam tindakan ini yang disarankan adalah (1) Membangun

hubungan baik, (2) Memberikan tujuan inti materi ajar dan kegiatan yang

dilakukan, (3) Mendorong dan membimbing siswa untuk dapat memahami

materi, (4) Merespon setiap perilaku siswa agar meningkat kekreatifannya,

(5) Memberikan contoh membuat soal serta cara menyelesaikan dan (6)

Memberikan tugas dan langkah-langkahnya

Dalam setiap pertemuan, pembelajaran selalu diiringi musik dan

games sebagai alat relaksasi diri agar suasana lebih menyenangkan,

menggugah minat dan menenangkan pikiran. Siswa diminta untuk

membacakan dengan suara lantang materi yang dipelajari pada hari

tersebut.

Untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa selama proses

pembelajaran, peneliti meminta siswa menjawab pertanyaan baik secara

lisan maupu secara tertulis di papan tulis dengan memberi nilai pada daftar
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nilai pada responden yang mengajukan pertanyaan dan yang menjawab

pertanyaan.

c) Observasi/Evaluasi (Observation)

Setelah menjelaskan konsep, peneliti selalu memberikan satu

contoh soal dengan bentuk yang berbeda kemudian memberikan soal

latihan untuk memperdalam pemahaman responden pada materi. Sambil

responden menyelesaikan soal-soal yang diberikan di buku catatan

masing-masing, peneliti dibantu oleh teman mencatat kejadian-kejadian

pada hari itu. Selanjutnya menunjuk responden secara acak menyelesaikan

soal-soal tersebut di papan tulis.

1. Analisis Kuantitatif Peningkatan Kreativitas Siswa

Pada akhir siklus I, siswa diberi tes kreativitas yang berbentuk

kuesioner hasil analisis deskriptif skor kreativitas belajar matematika

siswa kelas VIII A SMP Negeri 3 Anggeraja dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 4.3 Statistik Skor Kreativitas Belajar Siklus I

Statistik Nilai
Jumlah Sampel 22

Variansi 77,76
Rata-Rata 70,95

Standar Deviasi 8,82
Skor Maksimum 90
Skor Minimum 50

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dikemukakan bahwa skor rata-rata

kreativitas belajar matematika yang dicapai responden adalah sebesar 70,95
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dengan standar deviasi 8,82. Ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan

siswa kelas VIII A SMP Negeri 3 Anggeraja yang dijadikan sampel

penelitian, memiliki kreativitas belajar matematika  sekitar 62,49% dari

kretivitas belajar matematika berada pada kategori tinggi. Perolehan skor

kreativitas untuk siklus I adalah 90 untuk skor tertinggi dan untuk skor

terendah 50.

Pengkategorian kreativitas belajar matematika siswa kelas VIII A

SMP Negeri 3 Anggeraja dapat ditentukan dengan mengacu pada garis

pengkategorian seperti gambar berikut:

0, 00             29, 97            51, 52            73, 12            111, 94

Sangat rendah                      sedang                tinggi sangat

Rendah tinggi

0,00 14,98             40, 74            62, 32         92, 53 111,94

Gambar 4.1. Garis Pengkategorian Kreativitas Belajar Pada

Siklus I

Setelah skor responden dikelompokkan dalam 5 kelompok (kelas)

dengan mengacu pada pengelompokkan yang dikemukakan pada gambar

4.3, hasilnya dapat disajikan pada Tabel berikut ini:
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Tabel 4.4 Distribusi skor kreativitas belajar matematika pada siklus I

Interval (Dalam Skor) Frekuensi Kategori Persentase
0,00 – 14,98
14,99 - 40,74

40, 75 – 62, 32
62,33 – 92,53

92, 54 – 111, 94

0
0
2
20
0

Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi

Sangat Tinggi

0
0

9,09
90,91

0
Jumlah 22 100

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dikemukakan bahwa dari 28 siswa Kelas

VIII A siswa SMP Negeri 3 Anggeraja terdapat 2 orang siswa (9,09%) yang

tingkat kreativitasnya berada pada kategori sedang dan 20 siswa (90,91%)

berada pada kategori tinggi.

2. Analisis Kualitatif Peningkatan Kreativitas Siswa

a) Fleksibilitas siswa

Fleksibilitas siswa diukur dengan memperhatikan 3 kategori yaitu:

a. Siswa yang menghasilkan gagasan, jawaban, atau pertanyaan yang

bervariasi

Jumlah siswa yang menghasilkan gagasan, jawaban atau

pertanyaan yang bervariasi mencapai 9,09%. Pada pertemuan awal,

belum ada siswa yang menghasilkan gagasan, jawaban atu

pertanyaan yang bervariasi.

Kurangnya siswa yang menghasilkan jawaban atau pertanyaan

yang bervariasi mungkin disebabkan karena kurangnya arahan dari

guru sehingga siswa masih bingung apa yang harus dilakukan.

Setelah memberikan semangat, arahan, motivasi dan menghilangkan

rintangan belajar seperti rasa takut atau malu jika memberikan
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gagasan atau pertanyaan, maka pada pertemuan berikutnya sudah ada

siswa yang mampu menghasilkan gagasan, jawaban atau pertanyaan

yang bervariasi.

Siswa yang menghasilkan gagasan, jawaban atau pertanyaan

yang bervariasi adalah siswa yang tergolong pandai namun tidak

berarti bahwa siswa lainnya tidak kreatif.

b. Memberikan macam-macam penafsiran terhadap suatu gambar atau

masalah

Berdasarkan hasil observasi pada siklus I, pada pertemuan

pertama sudah ada siswa yang mampu memberikan penafsiran

terhadap suatu masalah meskipun baru satu orang itupun siswa yang

termasuk pintar dikelas, sedangkan pada pertemuan selanjutnya

jumlah meningkat menjadi 3 orang. Jumlah siswa yang mampu

memberikan macam-macam penafsiran terhadap suatu gambar atau

masalah pada siklus I, hanya sekitar 9,09%. Pada umumnya mereka

masih tidak tahu dan bingung bagaimana cara menyelesaikan suatu

masalah dari sudut pandang berbeda yang dan mereka juga belum

terbiasa dengan pendekatan belajar yang digunakan oleh peneliti,

sehingga peneliti memberikan bimbingan sedikit demi sedikit dan

memotivasi mereka untuk berani mengemukakan pendapatnya

terhadap suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda

c. Menemukan banyak alternatif cara atau arah yang berbeda-beda
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Pada pertemuan pertama belum ada siswa yang menemukan

banyak alternatif cara atau arah yang berbeda-beda dalam menjawab

permasalahan yang ada. Siswa cenderung menjawab soal sesuai

dengan apa yang dicontohkan oleh peneliti sehingga siswa selalu

terpaku hanya pada satu cara penyelesaian. Melihat kondisi ini,

peneliti semakin memotivasi dan membimbing siswa untuk

menemukan alternatif cara yang berbeda-beda dalam menjawab soal

yang diberikan. Untuk pertemuan selanjutnya, sudah terjadi

peningkatan siswa yang berusaha untuk mencari lebih dari satu

alternatif untuk menjawab soal yang diberikan( 4,55%).

b) Originalitas

a. Mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik

Pada pertemuan pertama belum ada siswa yang mampu

memberikan ungkapan yang baru dan unik. Siswa cenderung pasif

karena siswa hanya terbiasa pembelajaran yang konvensional

sehingga menjawab soal sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh

peneliti. Melihat kondisi ini, peneliti semakin memotivasi siswa

dengan memperkenalkan keunggulan dari pendekatan SAVI yang

akan didapatkan dan membimbing siswa untuk mampu melahirkan

ungkapan yang baru dan unik.

Untuk pertemuan selanjutnya, belum ada siswa yang mampu

melahirkan ungkapan yang baru dan unik, sehingga pada siklus I ini
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siswa yang mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik tidak

ada.

b. Mempertanyakan cara-cara yang lama dan berusaha memikirkan cara-

cara yang baru

Berdasarkan hasil observasi pada siklus I, pada pertemuan

pertama tidak ada siswa yang mempertanyakan cara-cara yang lama

dan memikirkan cara yang baru dalam menyelesaikan suatu masalah.

Pada umumnya mereka masih tidak tahu dan bingung bagaimana cara

mengungkapkan sesuatu yang tidak lazim sebab sebelumnya mereka

hanya mencontoh apa yang diajarkan oleh peneliti, sehingga peneliti

memberikan bimbingan sedikit demi sedikit dan memotivasi mereka

untuk berani mengemukakan pendapatnya terhadap suatu masalah.

Untuk pertemuan berikutnya, sudah ada siswa yang dapat

mempertanyakan cara-cara yang lama dan berusaha memikirkan cara-

cara yang baru (4,55 %).

c. Mempunyai kemauan keras untuk menyelasaikan sosl-soal

matematika

Berdasarkan hasil observasi pada siklus I, pada pertemuan

pertama siswa yang mempunyai kemauan keras untuk menyelesaikan

soal-soal matematika berada pada kategori rendah.

Dengan memberikan motivasi, tugas membaca dan

menghilangkan rintangan belajar, maka pada pertemuan berikutnya
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sudah terjadi peningkatan siswa yang mempunyai kemauan keras

untuk menyelesaikan soal-soal matematika (25 %).

b) Elaborasi

a. Berani menerima atau melaksanakan tugas berat

Berdasarkan hasil observasi pada siklus I, pada pertemuan

pertama belum ada siswa yang berani melaksanakan tugas berat,

mereka umumnya enggan menyelesaikan tugas sulit, misalnya soal

yang berbeda dengan contoh soal yang diberikan peneliti. Dengan

memberikan motivasi, tugas membaca, mengajak mereka

membicarakan kesulitan yang mereka hadapi dan memberikan

bonus nilai bagi siswa yang berani melaksanakan tugas berat, maka

pada pertemuan berikutnya sudah terjadi peningkatan siswa yang

berani melaksanakan tugas yang berat atau sulit(4,55 %).

b. Senang mencari cara atau metode yang praktis dalam belajar

Pada umumnya siswa menyenangi cara-cara yang praktis,

namun mereka tidak tahu cara menemukan cara yang praktis karena

guru terbiasa menggunakan pendekatan konvensional. Berdasarkan

hasil observasi pada siklus I, pada pertemuan pertama belum ada

siswa yang mampu mencari cara atau metode yang praktis dalam

belajar. Mereka pada umumnya menjawab sesuai dengan jawaban

buku cetak, sehingga kreativitas mereka dalam menjawab soal

masih sangat kurang.
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Seperti pada indikator lainnya, guru tidak henti-hentinya

memberikan motivasi dan bimbingan kepada siswa, akan tetapi

pada pertemuan berikutnya masih belum ada siswa yang mencari

cara atau metode yang praktis dalam belajar, mereka pada umumnya

masih acuh tak acuh. Ini disebabkan karena kurang berminatnya

siswa akan pelajaran matematika, sehingga pada siklus I ini, siswa

yang senang mencari cara atau metode praktis dalam belajar tidak

ada.

c. Kritis dalam memeriksa hasil pekerjaan

Ketika siswa telah selesai mengerjakan soal matematika,

mereka cenderung tidak memeriksa kembali hasil pekerjaannya

sehingga kadang terjadi kesalahan-kesalahan baik dalam segi

menghitung angka-angka atau cara-cara yang digunakan itu tidak

tepat.

Pada pertemuan pertama belum ada siswa kritis dalam

memeriksa hasil pekerjaan, sehingga guru mengarahkan siswa untuk

selalu berhati-hati dengan cara memeriksa pekerjaan kembali

setelah mengerjakan soal untuk pertemuan selanjutnya, sehingga

terjadi peningkatan siswa yang berusaha memeriksa hasil

pekerjaannya ( 6,82% ).

c) Fluency

a. Mencetuskan banyak jawaban atau penyelesaian masalah.



47

Berdasarkan hasil observasi pada siklus I, siswa yang

mampu mencetuskan banyak jawaban, penyelesaian masalah atau

pertanyaan mencapai (4,55 %). Siswa cenderung menjawab soal

sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh gurunya sehingga siswa

selalu terpaku hanya pada satu cara penyelesaian. Melihat kondisi

ini, guru semakin memotivasi dan membimbing siswa untuk

mencetuskan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian masalah atau

pertanyaan.

b. Mandiri dalam belajar matematika

Berdasarkan hasil observasi pada siklus I, siswa yang

mandiri dalam belajar matematika masih sangat kurang (9,09 %).

Jika peneliti memberikan tugas, umumnya siswa mengharapkan

teman yang lebih pandai untuk mengerjakan pekerjaannya, hal ini

terlihat dari tugas-tugas mereka yang umumnya hanya bersumber

dari siswa yang tergolong pandai.

Melihat kondisi ini, guru memberikan motivasi, tugas

membaca, tugas pekerjaan rumah dan bonus nilai bagi siswa yang

pekerjaannya berbeda dengan pekerjaan temannya. Untuk

menumbuhkan sikap mandiri dalam belajar matematika, maka

peneliti melatih siswa untuk mengerjakan soal dipapan tulis

walaupun pada awalnya mereka membawa buku dan dengan

bantuan dari peneliti.
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3. Analisis kuantitatif hasil belajar siswa

Tes hasil belajar merupakan data tambahan dalam penelitian ini.

Analisis deskriptif  skor hasil belajar matematika siswa kelas VIII A SMP

Negeri 3 Anggeraja setelah diberikan tes siklus I disajikan pada tabel

berikut:

Tabel 4.5 Deskripsi Skor Hasil Hasil Belajar Matematika
Siswa Pada Siklus I

Statistik Nilai
Skor Ideal
Rata-Rata

Standar Deviasi
Median

Skor Maksimum
Skor Minimum

100
57,18
9,22
56,5
87
43

Dari skor hasil belajar matematika siswa tersebut, jika

dikelompokkan kedalam lima kategori, diperoleh distribusi frekuensi

yang ditunjukkan pada tebel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi dan Persentase Skor Hasil Belajar
Matematika Pada Tes Akhir Siklus I

Skor Kategori Frekuensi persentase
0 – 34 Sangat Rendah 0 0%
35 – 54 Rendah 9 40,91%
55 – 64 Sedang 10 45,45%
65 – 84 Tinggi 2 9,09%
85 – 100 Sangat Tinggi 1 4,55%

Jumlah 22 100%
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d) Refleksi (Reflection)

Pembelajaran berlangsung dengan menggunakan pendekatan SAVI

cukup menarik perhatian responden terutama pada penggunaan musik dan

permainan dalam belajar. Permainan dalam belajar tersebut melahirkan

sedikit keributan didalam kelas apabila permainannya permainan

berkelompok.

Menurut sebagian responden, penggunaan model pembelajaran

langsung pada setiap pembelajaran lebih bagus dari pada pembelajaran pada

umumnya. Pendekatan tersebut menyebabkan minat atau keingintahuan

responden terhadap konsep matematika lebih meningkat.

Selama siklus I, beberapa hal yang muncul dan menjadi masalah

diantaranya adalah suasana ribut di dalam kelas yang sering terjadi pada saat

pembelajaran berlangsung yang dipicu oleh ulah responden yang tidak

memperhatikan penjelasan peneliti dan memilih mengganggu temannya

seperti melempar gulungan kertas ke arah temannya, ada siswa yang sering

mengikuti musik dengan suara keras yang dapat mengganggu temanya yang

lain. Selain hal tersebut, kepasifan responden mengulang-ulang materi

sebelumnya sehingga jika menyelesaikan soal-soal latihan atau kuis menjadi

kendala dalam siklus I ini.

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif dan hasil observasi, serta

masalah-masalah yang muncul pada siklus I, maka penelitian ini dilanjutkan

ke siklus II.



50

2. Siklus II

a. Perencanaan (Planning)

Sebelum memberi tindakan pada siklus II, peneliti menyusun

kembali materi-materi yang akan diajarkan dan merencanakan tindakan-

tindakan yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah yang

timbul pada siklus I, seperti pemberian pertanyaan-pertanyaan materi

sebelumnya pada setiap awal pertemuan untuk memancing perhatian

responden untuk memulai pelajaran.

b. Pelaksanaan Tindakan (Action)

Pada siklus II, setiap pertemuan tetap diawali dengan

memperdengarkan musik sebagai alat relaksasi responden sekaligus untuk

memusatkan perhatian mereka untuk memulai pelajaran. Kemudian

mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi sebelumnya untuk

melihat tingkat pemahaman mereka sebelumnya. Berdasarkan hasil

tersebut, peneliti menentukan bagian dari materi-materi yang harus diberi

penekanan.

Agar responden terlihat aktif selama proses pembelajaran

responden yang menjawab pertanyaan peneliti dengan benar akan

mendapat nilai. Sedangkan untuk menghilangkan responden dari rasa

bosan, peneliti memberikan teka-teki yang berhubungan dengan penalaran.

c. Observasi/Evaluasi

Pada siklus II ini, soal latihan yang diberikan lebih banyak dibanding

pada  siklus I. Siswa yang dianggap kurang nilai pahamnya terhadap
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materi diminta untuk menyelesaikan soal tersebut di papan tulis. Hal

tersebut dilakukan untuk menjelaskannya lebih detail dan memperdalam

pemahaman responden pada materi yang diajarkan sekaligus mengatasi

suasana ribut yang sering terjadi di dalam kelas.

1. Analisis Kuantitatif Peningkatan Kreativitas Belajar Siswa

Hasil analisis deskriptif skor kreativitas belajar matematika siswa

kelas VIII A SMP Negeri 3 Anggeraja setelah diberikan tes berupa

kuesioner dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7 Statistik Skor Kreativitas Belajar Siklus II

Statistik Nilai
Jumlah Sampel 22

Variansi 102,36
Rata-Rata 83,55

Standar Deviasi 10,117
Skor Maksimum 105
Skor Minimum 65

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dikemukakan bahwa skor rata-rata

kreativitas belajar matematika yang dicapai responden adalah sebesar

83,55 dengan standar deviasi 10,117. Ini menunjukkan bahwa secara

keseluruhan siswa kelas VIII A SMP Negeri 3 Anggeraja yang dijadikan

sampel penelitian, memiliki kreativitas belajar matematika sekitar 65,03

dari kreativitas belajar matematika berada pada kategori tinggi. Perolehan

skor kreativitas untuk siklus II adalah 105 untuk skor tertinggi dan 65

untuk skor terendah.
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Pengkategorian kreativitas belajar metematika siswa kelas VIII A

SMP Negeri 3 Anggeraja dapat ditentukan dengan mengacu pada garis

pengkategorian seperti gambar berikut:

0, 00             29, 97            51, 52 73, 12            111, 94

Sangat rendah sedang tinggi sangat
Rendah tinggi

0,00 14,98             40, 74            62, 32         92, 53     111,94

Gambar 4.2 Garis Pengkategorian Kreativitas Belajar Pada

Siklus II

Setelah skor responden dikelompokkan dalam lima kelompok

dengan mengacu pada pengelompokkan yang dikemukakan pada gambar

diatas, maka hasilnya dapat disajikan pada tabel 4.8 berikut ini :

Tabel 4.8 Distribusi skor kreativitas belajar matematika pada

siklus II

Interval (Dalam Skor) Frekuensi Kategori Persentase
0,00 – 14,98
14,99 - 40,74

40, 75 – 62, 32
62,33 – 92,53

92, 54 – 111, 94

0
0
0
18
4

Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi

Sangat Tinggi

0
0
0

81,82
18,18

Jumlah 22 100

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dikemukakan bahwa dari 22 siswa

kelas VIII A SMP Negeri 3 Anggeraja terdapat (81,82%) orang yang

tingkat kreativitasnya berada pada kategori tinggi dan orang (18,18%)
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yang tingkat kreativitasnya berada pada kategori tinggi. Jika skor rata-rata

siswa pada siklus II yaitu 83,55 dikelompokkan pada kategori diatas, maka

tingkat kreativitasnya tergolong tinggi.

Selanjutnya akan diperlihatkan distribusi frekuensi dan persentase

skor kreativitas belajar matematika siswa sebelum dilaksanakan

pendekatan SAVI dan setelah pelaksanaan pendekatan SAVI pada siklus I

dan II.

Dari data yang diperoleh, dapat dilihat adanya peningkatan

kreativitas belajar matematika siswa setelah diadakan tiga kali pengisian

angket. Jumlah siswa yang berada pada kategori rendah sebelum

diterapkannya pendekatan SAVI terdapat 4 orang (18,18%) dan setelah

pelaksanaan pendekatan SAVI yaitu pada siklus I dan siklus II tidak

terdapat  lagi (0%) siswa yang berada pada tingkat kreativitas yang

rendah. Juga dapat dilihat untuk tingkat kreativitas yang berada pada

kategori tinggi sebelum diterapkannya pendekatan SAVI tidak ada siswa

yang berada pada kategori tinggi (4,55%) dan setelah pelaksanaan

pendekatan SAVI pada siklus I terdapat 20 orang (90,91%) dan siklus II

terdapat 18 orang (81,82%), sedangkan untuk tingkat kreativitas yang

sangat tinggi, pada pengisian awal dan siklus I tidak terdapat (0%) sedang

pada siklus II terdapat 4 orang (18,18%). Hal ini menunjukkan bahwa

telah terjadi peningkatan kreativitas belajar matematika  siswa kelas VIII

A SMP Negeri 3 Anggeraja melalui pembelajaran dengan pendekatan

SAVI.
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Frekuensi skor kreativitas belajar matematika siswa sebelum

penerapan pendekatan SAVI dan setelah diterapkannya pendekatan SAVI

pada siklus I dan siklus II.

Gambar 4.3 Distribusi Frekuensi Skor Kreativitas Belajar
Matematika Siswa pada Awal, Siklus I dan Siklus II
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2. Analisis Kualitatif Peningkatan Kreativitas Belajar Siswa

a) Fleksibilitas

a. Siswa yang menghasilkan gagasan, jawaban atau pertanyaan

yang bervariasi.

Bardasarkan hasil observasi pada siklus II, terdapat 25,77%

siswa yang mampu menghasilkan gagasan, jawaban atau

pertanyaan yang bervariasi.

Siswa yang menghasilkan gagasan, jawaban atau

pertanyaan yang bervariasi tidak hanya dari siswa yang tergolong

pandai, hal ini menunjukkan bahwa siswa yang kurang bukan

berarti siswa tersebut tidak kreatif, sebab rasa ingin tahu siswa

yang selalu mempertanyakan segala sesuatu merupakan salah satu

ciri bahwa siswa tsrsebut mampunyai bakat kreatif.
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b. Memberikan macam-macam penafsiran terhadap suatu gambar

atau masalah

` Berdasarkan hasil observasi pada siklus II, terjadi

peningkatan siswa yang dapat memberikan penafsiran terhadap

suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda yaitu mencapai

(18,18%)

c. Menemukan banyak alternatif cara atau arah yang berbeda-

beda

Pada pertemuan pertama sudah ada siswa yang berusaha

menjawab soal yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh gurunya.

Melihat kondisi ini, guru semakin memotivasi dan membimbing

siswa untuk menemukan alternatif cara yang berbeda-beda dalam

menjawab soal yang diberikan.

Untuk pertemuan selanjutnya, sudah terjadi peningkatan

siswa yang berusaha untuk mencari lebih dari satu alternatif untuk

menjawab soal yang diberikan (15,15%)

b) Originalitas

a. Mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik

Berdasarkan observasi pada siklus II, siswa tidak lagi

cenderung pasif karena siswa sudah mulai terbiasa dengan

pendekatan SAVI. Meskipun tidak sepenuhnya siswa dapat

mengikuti pembelajaran ini. Melihat kondisi ini guru semakin

memotivasi siswa, sehingga pada siklus II ini terjadi peningkatan
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siswa yang berusaha untuk melahirkan ungkapan yang baru dan

unik (9,09%)

Dengan adanya motivasi yang diberikan, sedikit demi

sedikit siswa kelas VIII A SMP Negeri 3 Anggeraja mulai

menampakkan bakat kreatifnya dengan nampaknya sikap siswa

yang berusaha untuk mengungkapkan apa yang diketahuinya dan

tidak takut gagal dalam belajar matematika.

b. Memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan diri

Berdasarkan hasil observasi pada siklus II, terjadi

peningkatan siswa yang tidak lazim untuk mengungkapkan diri

yaitu 16,67%. Hal ini tidak berarti bahwa siswa kelas VIII A SMP

Negeri 3 Anggeraja tidak dapat kreatif sebab mereka pada

umumnya berani mengambil resiko yang ditunjukkan dengan sikap

siswa yang berani bertanya.

c. Mempunyai kemauan keras untuk menyelesaikan soal-soal

matematika

Berdasarkan hasil observasi pada siklus II, siswa yang

mempunyai kemauan keras untuk menyelesaikan soal-soal

matematika mencapai 46,67%, hal ini bisa tercapai setelah guru

memberikan motivasi kepada siswa.

c) Elaborasi

a. Berani menerima atau melaksanakan tugas berat
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Berdasarkan hasil observasi pada siklus II terjadi

peningkatan jumlah siswa yang berani melaksanakan tugas berat

dibanding pada siklus I (18,18%), misalnya penyelesaian soal yang

berbeda dengan contoh soal yang diberikan guru.

b. Senang mencari cara atau metode yang praktis dalam belajar

Berdasarkan hasil observasi pada siklus II, siswa yang

mencari cara atau metode yang praktis dalam belajar mencapai

24,24%. Melihat hal tersebut guru tetap memberikan motivasi,

tugas membaca, pekerjaan rumah dan bonus nilai bagi siswa yang

menemukan cara atau metode yang praktis dalam belajar.

c. Kritis dalam memeriksa hasil pekerjaan

Ketika siswa telah selesai mengerjakan soal matematika,

mereka sudah mulai memeriksa kembali pekerjaannya sehingga

kesalahan-kesalahan baik dalam segi menghitung angka-angka atau

cara-cara yang digunakan mengalami pengurangan.

Pada pertemuan pertama siswa yang kriris dalam

memeriksa kembali hasil pekerjaannya berada dalam kategori

rendah sehingga guru mengarahkan siswa untuk selalu berhati-hati

dengan cara memeriksa pekerjaannya kembali setelah mengerjakan

soal. Untuk pertemuan selanjutnya terjadi peningkatan siswa yang

berusaha memeriksa hasil pekerjaannya dengan kritis (39,39%).
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d) Fluency

a. Mencetuskan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian masalah

atau pertanyaan.

Pada pertemuan pertama siswa yang mampu mencetuskan

banyak gagasan, jawaban, penyelesaian masalah atau pertanyaan

masih berada dalam kategori rendah. Siswa tidak lagi cenderung

menjawab soal sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh gurunya

sehingga siswa sudah tidak terpaku hanya pada satu cara

penyelesaian. Melihat kondisi ini guru semakin memotivasi dan

membimbing siswa untuk mencetuskan banyak gagasan, jawaban,

penyelesaian masalah atau pertanyaan (30,30%).

b. Mandiri dalam belajar matematika

Berdasarkan hasil observasi pada siklus II, terjadi

peningkatan jumlah siswa yang mandiri dalam belajar matematika

(30,30%). Jika guru memberikan tugas, siswa tidak lagi

sepenuhnya mengharapkan teman yang lebih pandai untuk

mengerjakan pekerjaannya, hal ini terlihat dari tugas-tugas mereka

yang umumnya sudah tidak bersumber dari siswa yang tergolong

pandai.

Melihat kondisi ini, guru tetap memberikan motivasi, tugas

membaca, pekerjaan rumah dan bonus nilai bagi siswa yang

pekerjaannya berbeda dengan pekerjaan temannya. Untuk

menumbuhkan sikap mandiri dalam belajar matematika, maka guru
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tetap melatih siswa untuk mengerjakan soal di papan tulis dengan

tidak lagi membawa buku dan bantuan dari guru mulai dikurangi.

3. Analisis Kuantitatif Hasil Belajar siswa

Analisis deskriptif skor hasil belajar matematika siswa kelas

VIII A SMP Negeri 3 Anggeraja setelah diberikan tes siklus I disajikan

pada tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9 Deskripsi Skor Hasil Hasil Belajar Matematika Siswa
Pada Siklus II

Statistik Nilai
Skor Ideal
Rata-Rata

Standar Deviasi
Median

Skor Maksimum
Skor Minimum

100
74,77
7,56
72
98
66

Dari skor hasil belajar matematika siswa tersebut diatas, jika

dikelompokkan kedalam lima kategori, maka diperoleh distribusi

frekuensi yang ditunjukkan pada tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi dan Persentase Skor Hasil Belajar
Matematika Pada Tes Akhir Siklus II

Skor Kategori Frekuensi persentase
0 – 34 Sangat Rendah 0 0%
35 – 54 Rendah 0 0%
55 – 64 Sedang 0 0%
65 – 84 Tinggi 19 86,36%
85 – 100 Sangat Tinggi 3 13,64%

jumlah 22 100%

Berdasarkan tabel 4.6 dan 4.10 dapat dilihat adanya peningkatan

hasil belajar matematika siswa setelah diadakan dua kali tes siklus. Untuk
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penguasaan materi yang sangat rendah tidak terdapat siswa (0%) pada

siklus I sedangkan pada siklus II juga tidak ada siswa pada kategori sangat

rendah (0%). Pada siklus I terdapat 9 siswa (40,91%) yang berada pada

kategori rendah sedangkan pada siklus II mengalami penurunan menjadi

tidak ada (0%).

Dari tabel 4.4 dan 4.8 juga terlihat untuk penguasaan materi yang

berada pada kategori sedang. Pada siklus I terdapat 2 siswa (9,09%)

sedangkan pada siklus II tidak terdapat lagi (0%) pula tapi bukan dari

siswa yang sama.untuk penguasaan materi berada pada kategori baik, pada

siklus I tidak ada siswa (0%) dan pada siklus II mengalami peningkatan

menjadi 20 siswa (90,91%). Untuk penguasaan materi yang berada pada

kategori sangat baik, pada siklus I tidak ada siswa (0%) sedangkan pada

siklus II menjadi 2 siswa (9,09%).

d. Refleksi

Dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan SAVI, pada

umumnya siswa merasa senang, karena siswa dapat memberikan

penyelesaian suatu masalah dengan berbagai cara, sehingga siswa tidak

terfokus pada satu jawaban saja yang biasanya mengikuti aturan guru atau

cara-cara yang diberikan oleh guru mereka.

Tetapi dalam pembelajaran ini siswa mengeluh, karena dalam

mengemukakan  suatu masalah yang diberikan diperlukan waktu yang

banyak dan konsentarasi yang tinggi, sedangkan waktu yang tersedia

terbatas.
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Berdasarkan hasil analisis kuantitatif dan hasil observasi kreativitas

siswa pada pembelajaran matematika mulai meningkat meski belum

terlalu signifikan. Selain itu, masalah-masalah yang muncul pada siklus I

telah mulai berkurang pada siklus II, maka peneliti memutuskan bahwa

penelitian ini hanya sampai pada siklus II saja, karena peneliti juga

dibatasi oleh waktu.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berlangsung selama dua siklus dapat

disimpulkan bahwa :

1. Penerapan pendekatan SAVI dalam pembelajaran matematika dapat

meningkatkan kreativitas belajar belajar siswa kelas VIII A SMP Negeri 3

Anggeraja dari siklus I ke siklus II, hal ini terlihat dari peningkatan untuk

setiap indikator yang diamati, yaitu fleksibilitas, originalitas, elaborasion,

dan fluency serta peningkatan skor rata-rata kreativitas sebelum

diterapkannya pendekatan SAVI sebesar 51,68 dan setelah diterapkan

pendekatan SAVI pada siklus I sebesar 70,95 meningkat menjadi 83,55

pada siklus II.

2. Selain adanya peningkatan kreativitas belajar matematika siswa, juga

terlihat adanya peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas VIII A

SMP Negeri 3 Anggeraja. Hal ini terlihat dari peningkatan skor rata-rata

tes hasil belajar dari siklus I sebesar 57,18 menjadi 74,77 pada siklus II.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dikemukakan saran-

saran sebagai berikut:

1. Guru diharapkan lebih mengintensifkan pendekatan belajar SAVI dalam

pembelajaran karena kegiatan itu dapat meningkatan kreativitas dan hasil

belajar matematika siswa.

2. Selama proses pembelajaran dengan pendekatan belajar SAVI berlangsung

hendaknya dominasi guru diminimalisir, hal ini akan berpengaruh terhadap

peningkatan kreativitas serta kemampuan untuk memahami konsep

matematika yang diajarkan

3. Perlu mencari suatu strategi lain yang dapat menumbuhkan dan

meningkatkan kreativitas belajar siswa.
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