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ABSTRAK 

Sikrayati, 2022. Analisis Kreativitas Siswa dalam Memecahkan Masalah 

Matematika Ditinjau dari Perbedaan Gender pada Siswa Kelas X SMA Negeri 7 

Maros. Skripsi. Program Studi Pendidikan Matematika. Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I 

Wahyuddin dan Pembimbing II Andi Quraisy.  

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 7 Maros yang bertujuan untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan kreativitas siswa dalam memecahkan masalah 

matematika ditinjau dari perbedaan gender pada siswa kelas X MIPA 1 di SMA 

Negeri 7 Maros. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif 

dengan  pendekatan deskriptif. Subjek penelitian terdiri dari 6 orang yaitu 3 siswa 

laki-laki dan 3 siswa perempuan yang masing-masing mewakili kategori tinggi, 

sedang, dan rendah. Instrumen yang digunakan berupa tes kreativitas siswa yang 

berjumlah 3 soal yang telah memenuhi uji validitas dan untuk lebih menggali 

informasi mengenai kemampuan kreativitas siswa maka dilakukan wawancara. 

Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa gambaran kemampuan kreativitas subjek laki-laki dalam 

memecahkan masalah matematika berdasarkan kategori adalah (1) subjek dengan 

kategori tinggi mampu memenuhi 2 indikator kreativitas meliputi (a) kelancaran 

dan (b) keluwesan, (2) subjek dengan kategori sedang mampu memenuhi 1 

indikator kreativitas yaitu (a) kelancaran, (3) subjek dengan kategori rendah 

mampu memenuhi 1 indikator kreativitas yaitu (a) kelancaran. Gambaran 

kemampuan kreativitas subjek perempuan dalam memecahkan masalah 

matematika berdasarkan kategori adalah (1) subjek dengan kategori tinggi mampu 

memenuhi indikator kreativitas yang meliputi (a) kelancaran, (b) keluwesan, (c) 

kebaruan, (2) subjek dengan kategori tinggi mampu memenuhi indikator 

kreativitas yang meliputi (a) kelancaran, (b) keluwesan, (3) subjek dengan 

kategori rendah mampu memenuhi indikator kreativitas yang meliputi (a) 

kelancaran.  

 

Kata Kunci: Kreativitas, Pemecahan Masalah, Gender 
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ABSTRACT 

Sikrayati, 2022. Analysis of Student Creativity in Solving Mathematical 

Problems in terms of Gender Differences in Class X Students of SMA Negeri 7 

Maros. Essay. Mathematics Education Study Program. Faculty of Teacher 

Training and Education. University of Muhammadiyah Makassar. Advisor I 

Wahyuddin and Advisor II Andi Quraisy. 

This research was conducted at SMA Negeri 7 Maros which aims to 

identify and describe students' creativity in solving math problems in terms of 

gender differences in class X MIPA 1 at SMA Negeri 7 Maros. The type of 

research used is qualitative research with a descriptive approach. The research 

subjects consisted of 6 people, namely 3 male students and 3 female students, 

each representing the high, medium, and low categories. The instrument used in 

the form of a student creativity test, totaling 3 questions that have met the validity 

test and to further explore information about students' creative abilities, interviews 

were conducted. The data analysis techniques used are data collection, data 

reduction, data presentation, data verification and drawing conclusions. The 

results showed that the description of the creative ability of male subjects in 

solving mathematical problems based on categories were (1) subjects with high 

categories were able to meet 2 creativity indicators including (a) fluency and (b) 

flexibility, (2) subjects with moderate categories were able to meet 1 indicator of 

creativity, namely (a) fluency, (3) subjects with low categories are able to meet 1 

indicator of creativity, namely (a) fluency. The description of the creativity ability 

of female subjects in solving mathematical problems based on categories is (1) 

subjects with high categories are able to meet creativity indicators which include 

(a) fluency, (b) flexibility, (c) novelty, (2) subjects with high categories are able to 

meet the indicators. creativity which includes (a) fluency, (b) flexibility, (3) 

subjects with low categories are able to meet the creativity indicators which 

include (a) fluency. 

 

Keywords : Creativity, Problem Solving, Gender 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan memiliki arti pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan 

kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata 

laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia 

melalui pengajaran dan pelatihan, seperti proses, cara dan perbuatan mendidik 

(Utami, 2020).   

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, pendidikan dalam 

perspektif kebijakan didefenisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

Pendidikan memilik peranan yang penting dalam kehidupan.  Pendidikan 

sangat mempengaruhi perkembangan individu dalam seluruh aspek kehidupannya. 

Simanjuntak (2019) menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek 

dalam kehidupan yang memegang peranan penting. Salah satu bidang studi yang 

mempunyai peranan penting dalam dunia pendidikan dan dalam menghadapi 

kehidupan sehari-hari adalah matematika. Matematika merupakan ilmu universal 

yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peranan penting 
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dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan mengembangkan daya pikir 

manusia.  

Selanjutnya perlu adanya kesadaran dari peserta didik tentang pentingnya 

belajar matematika sebagai pembentuk pola pikir dan bekal dalam menjalani 

kehidupan selanjutnya. Menurut Permendiknas (Syarif, 2016), mata pelajaran 

matematika perlu diberikan kepada siswa untuk membekali siswa dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, kritis dan kreatif, serta kemampuan bekerja 

sama. Dari tujuan tersebut, terlihat bahwa matematika sangat penting untuk 

menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif serta sikap positif siswa yang sangat 

berguna dalam mempelajari ilmu pengetahuan maupun dalam penerapan 

matematika di kehidupan sehari-hari.  

Salah satu kemampuan yang perlu ditumbuhkan oleh siswa sejak dini ialah 

kemampuan berpikir kreatif. Dimana kemampuan berpikir kreatif dalam 

pembelajaran matematika diartikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan 

berbagai macam penyelesaian yang baru dalam suatu permasalahan matematika. 

Terbentuknya kemampuan berpikir kreatif pada pribadi siswa, akan membuat 

pembelajaran matematika yang dianggap sulit bertahap akan menjadi kebalikan 

bahwa matematika pelajaran yang menyenangkan, karena dengan berpikir kreatif 

siswa dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara sendiri tanpa adanya 

pemikiran yang terfokuskan dengan satu penyelesaian. Kemampuan berpikir 

kreatif juga diperlukan untuk menentukan strategi yang tepat dalam 

menyelesaikan beragam permasalahan matematika dari yang mudah hingga 

permasalahan yang rumit (Prihatiningsih, dkk, 2020). 
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Siswa dikatakan memiliki kemampuan berpikir kreatif apabila ia memiliki 

banyak gagasan dan ide, imajinatif, rasa ingin tahu yang tinggi, percaya diri 

terhadap kemampuannya, positif thingking, selalu menantang terhadap 

permasalahan yang kompleks serta selalu bekerja keras (Hendriana, dkk, 2017). 

Dapat dikatakan berpikir kreatif adalah proses yang dilakukan oleh seseorang 

untuk mengembangkan suatu persoalan menjadi alternatif jawaban dalam 

memecahkan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan logika, pola dan 

urutan yang sistematif. Dalam pemecahan masalah matematika apabila 

menerapkan kemampuan berpikir kreatif akan menghasilkan banyak ide-ide yang 

berguna dalam menemukan penyelesaian masalah. 

Kreativitas merupakan hasil atau produk dari berpikir kreatif. Kreativitas 

mempunyai peran penting dalam pemecahan masalah khususnya dalam 

merencanakan pemecahan masalah. Dimana pemecahan masalah merupakan 

aktivitas mental tingkat tinggi, sehingga pengembangan keterampilan pemecahan 

masalah dalam pembelajaran tidak mudah (Warli dan Yuliana, 2015). 

Namun kenyataan yang terjadi belum sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Hal ini dapat dilihat dari grafik dibawah ini:   

 
(Sumber : hasilun.puspendik.kemendikbud.go.id , 2019) 

Gambar 1. 1 Grafik Hasil Ujian Nasional Siswa SMA (IPA) 
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    Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa data hasil perolehan nilai rata-rata 

Ujian Nasional (UN) Matematika tahun pelajaran 2019 masih tergolong rendah 

yaitu sebesar 39,33%. Nilai ini berada ditingkat terendah diantara mata pelajaran 

lainnya. Sedangkan nilai ujian nasional siswa SMA Negeri 7 Maros disajikan 

dalam grafik dibawah ini:  

 
          (Sumber: Hasil Ujian Nasional SMA Negeri 7 Maros, 2019) 

         Gambar 1. 2 Grafik Hasil Ujian Nasional SMA Negeri 7 Maros 

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa nilai matematika siswa  
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Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam bidang pelajaran 

matematika masih tergolong rendah. Salah satu penyebab rendahnya hasil ujian 

matematika siswa SMA Negeri 7 Maros ialah kemampuan siswa dalam 

pengerjaan soal matematika. Sebagian siswa masih belum bisa menyelesaikan 

soal dengan benar alhasil mereka hanya memberikan jawaban dengan asal. 

Dengan kata lain, siswa belum bisa mengerjakan soal dengan kreatif. Mereka 

hanya berpacu pada cara pengerjaan yang diajarkan oleh guru tanpa mencari 

alternatif lain dari pengerjaan soal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan kreativitas  matematika siswa SMA Negeri 7 Maros terbilang masih 

rendah dan perlu ditingkatkan. 
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Dari hasil pengamatan dan wawancara guru matematika pada saat 

melakukan observasi di sekolah pada tanggal 24 Agustus 2020 kelas X di SMA 

Negeri 7 Maros, pada saat guru memberikan materi pelajaran siswa 

memperhatikan dan menyalin informasi yang disampaikan. Dan ketika diberikan 

soal/pertanyaan, siswa hanya mampu menyelesaikan permasalahan dengan 

menerapkan pengetahuan yang telah didapatkannya, dan menyelesaikan masalah 

dengan memberikan satu cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Hal 

ini menunjukkan bahwa siswa belum memenuhi indikator dari kreativitas. 

Sedangkan hasil wawancara guru mengatakan bahwa ada beberapa siswa yang 

aktif dikelas, banyak bertanya, rasa ingin tahu yang tinggi serta teliti dalam 

mengerjakan soal/tugas matematika. Namun sebagian siswa juga kurang 

menyukai pelajaran matematika. Mereka menganggap bahwa matematika itu sulit, 

membosankan dan merasa tertekan pada saat belajar matematika. Tetapi ada 

beberapa siswa tertarik mempelajari matematika namun  malu untuk mengajukan 

pertanyaan pada guru, sehingga didalam proses pembelajaran mereka tampak 

sebagai siswa yang pasif.  Berdasarkan wawancara dengan guru, dapat 

disimpulkan bahwa setiap siswa memiliki perbedaan dalam hal berpikirnya.  

 
Gambar 1. 3 Contoh Soal Pengerjaan Siswa 
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Dari hasil pengerjaan soal di atas, dapat dilihat bahwa siswa tersebut 

masih memiliki kemampuan kreativitas yang kurang dalam pengerjaan soal 

matematika. Dapat dilihat bahwa siswa tersebut masih mengerjakan soal dengan 

cara yang lazim digunakan tanpa berusaha untuk mencari alternatif lain dari 

pengerjaan soal tersebut.  

Selanjutnya ada beberapa hal yang menjadi faktor rendahnya kemampuan 

kreativitas siswa. Salah satunya yaitu perbedaan berdasarkan jenis kelamin 

(gender). Di mana gender ialah karakteristik yang membedakan antara laki-laki 

dan perempuan. Fakih (2013) menyebutkan gender adalah suatu sifat yang 

melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikontruksi secara sosial 

maupun kultural. Pada bidang matematika, pencapaian antara siswa laki-laki dan 

siswa perempuan dalam proses berpikirnya tentu memiliki perbedaan. Di sisi lain, 

berbagai kajian menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan saling mengungguli 

dalam matematika dan pada akhirnya perempuan bisa lebih unggul dalam 

berbagai bidang yang berkaitan dengan matematika (Nenny, 2016).  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Analisis Kreativitas Siswa dalam Memecahkan Masalah 

Matematika Ditinjau dari  Perbedaan Gender pada Kelas X SMA Negeri 7 

Maros” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, adapun rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu :  

1. Bagaimana kreativitas siswa laki-laki dalam memecahkan masalah 

matematika pada kelas X SMA Negeri 7 Maros? 
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2. Bagaimana kreativitas siswa perempuan dalam memecahkan masalah 

matematika pada kelas X SMA Negeri 7 Maros? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini yaitu:  

1. Untuk mendeskripsikan kreativitas siswa laki-laki dalam memecahkan 

masalah matematika pada kelas X SMA Negeri 7 Maros 

2. Untuk mendeskripsikan kreativitas siswa perempuan dalam memecahkan 

masalah matematika pada siswa kelas X SMA Negeri 7 Maros 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa, guru dan sekolah. 

Adapun hasil penelitian yang diharapkan: 

1. Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan kreativitas dalam 

memecahkan masalah matematika siswa. 

2. Bagi guru, diharapkan sebagai bahan masukan bagi guru matematika 

khususnya agar dapat meningkatkan kinerja dan profesionalismenya dalam 

mengatasi masalah pembelajaran matematika. 

3. Bagi sekolah, hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan dalam 

rangka perbaikan pembelajaran matematika agar menjadi lebih baik dari 

sebelumnya. 

4. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi usaha melatih diri untuk menyusun 

buah pikiran secara tertulis dan sistemastis, sekaligus mengaplikasikan 

ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan. 
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E. Batasan Istilah  

1. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang 

baru berdasarkan informasi yang diperoleh sehingga menghasilkan 

gagasan yang baru. Adapun indikator kreativitas yaitu kelancaran 

(fluency), fleksibilitas (fleksibility) dan keaslian (originality) 

2. Kemampuan pemecahan masalah adalah usaha siswa untuk menyelesaikan 

persoalan matematika tanpa menggunakan cara rutin berdasarkan 

pengetahuan, keterampilan dan pemahaman yang dimiliki siswa.  

3. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, 

fungsi, dan kedudukan dalam masyarakat yang dapat berubah menurut 

waktu serta kondisi setempat.   
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Kreativitas Matematika Siswa 

Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik 

yang benar-benar merupakan hal baru atau sesuatu ide baru yang diperoleh 

dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya 

suatu hal baru. Menurut Supriadi (Rachmawati, 2010), mengatakan bahwa  

kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, 

baik berupa gagasan maupun karya yang nyata yang relatif berbeda dengan apa 

yang telah ada.  

Menurut Barron (Ngalimun, dkk, 2013) kreativitas didefinisikan sebagai 

kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kreativitas belajar siswa 

adalah kemampuan siswa menciptakan hal-hal baru dalam belajarnya, baik berupa 

kemampuan mengembangkan informasi yang diperoleh dari guru dalam proses 

belajar mengajarnya yang berupa pengetahuan sehingga dapat membuat 

kombinasi yang baru dalam belajarnya. Sani (2014) menyatakan bahwa ada tiga 

komponen utama yang terkait dengan kreativitas, yakni: keterampilan berpikir 

divergen, keahlian (pengetahuan teknis, prosedural, dan intelektual) dan motivasi. 

Kreativitas merupakan hal yang sulit untuk diukur. Artinya seberapa 

banyak seseorang mampu menemukan kemungkinan-kemungkinan jalan 

pemecahan terhadap suatu situasi tertentu. Menurut Saputra, dkk (2015) 
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kemampuan kreativitas adalah keterampilan kognitif yang bertujuan untuk 

memunculkan dan mengembangkan gagasan baru, ide baru sebagai 

pengembangan dari ide yang telah lahir sebelumnya dan keterampilan untuk 

memecahkan masalah secara devergen.  

Santrock (2014) menyatakan bahwa pemikiran divergen (berpikir kreatif) 

merupakan salah satu ciri dari kreativitas. Kreativitas dicirikan sebagai 

kemampuan untuk melahirkan ide yang banyak, kemampuan menyesuaikan cara 

berpikir dengan cara yang lain, berani mengambil resiko, mampu bekerja secara 

mendetail dan rumit, mampu mengembangkan ide yang sederhana sehingga 

menjadi jelas, menyerap informasi dengan cepat dan menjadikannya sebagai 

gagasan yang orang lain tak melihatnya.  

Menurut Sriraman (2011) kreativitas dalam matematika didefenisikan 

sebagai kemampuan untuk melihat atau memilih penyelesaian dalam matematika. 

Kreativitas dalam konteks matematika adalah kemampuan luar biasa untuk 

menghasilkan solusi baru dan berguna untuk memecahkan masalah dalam 

kehidupan real dengan menggunakan pemodelan matematika.  

Berdasarkan berbagai pendapat dari para ahli, peneliti mengambil  

kesimpulan bahwa kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk 

melahirkan sesuatu yang baru berdasarkan informasi yang diperoleh sehingga 

menghasilkan gagasan-gagasan atau informasi yang baru.  

Kemampuan berpikir kreatif oleh Guilford (Munandar, 2014) dinyatakan 

sebagai kemampuan berpikir yang dicerminkan dari tiga aspek berpikir, yaitu 

kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility), keaslian (originality), penguraian 

(elaboration), dan perumusan kembali (redefinition). Menurut Torrance (Drapeau, 



11 

 

 
 

2014) aspek kelancaran adalah kemampuan untuk memberikan banyak ide dalam 

waktu yang singkat. Aspek keluwesan adalah kemampuan kemampuan untuk 

berpikir secara luwes dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan 

arah yang berbeda sehingga mampu menghasilkan berbagai jenis ide yang 

berbeda. Aspek keaslian adalah kemampuan untuk menghasilkan satu jenis ide 

yang berbeda dibandingkan ide lainnya. Selanjutnya Richardo dkk (2014) 

kreativitas pemecahan masalah diindikasikan dengan kelancaran (fluency), 

fleksibilitas (fleksibility), dan kebaruan (novelty). Aspek kelancaran mengacu pada 

kemampuan siswa untuk menyelesaikan soal dengan langkah yang tepat, 

sedangkan aspek fleksibilitas mengacu pada kemampuan siswa untuk memberikan 

penyelesaian soal dengan berbagai jawaban. Dan untuk aspek kebaruan yaitu 

kemampuan untuk memberikan pemyelesaian soal yang berasal dari 

ide/pemikiran sendiri.  

Menurut Silver (Sriraman, 2011) kefasihan (fluency), fleksibilitas 

(fleksibility), dan kebaruan (novelity) merupakan 3 aspek penting dalam 

kreativitas. Sedangkan menurut Sumarmo (2010), berpikir kreatif memuat empat 

komponen yaitu kelancaran (fluency), fleksibel (fleksibility), keaslian (originality), 

dan elaborasi (elaboration).  

Dari beberapa teori mengenai indikator kreativitas, peneliti memutuskan 

untuk menggunakan tiga indikator yang akan digunakan dalam mengukur tingkat 

kreativitas siswa yaitu indikator kelancaran, keluwesan, dan keaslian. Berikut ini 

diuraikan indikator kreativitas dalam pemecahan masalah matematika yaitu 

kelancaran, keluwesan, dan keaslian pada tabel. 
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Tabel 2. 1  Indikator Kreativitas Siswa Dalam Memecahkan Masalah 

Matematika 

Kemampuan Kreativitas Memecahkan Masalah Matematika 

Kelancaran (fluency) 

Siswa menyelesaikan masalah 

matematika dengan langkah pengerjaan 

yang tepat  

Keluwesan (flexibility) 

Siswa memberikan lebih dari satu 

alternatif penyelesaian masalah 

matematika 

Keaslian (originality) 

Siswa memberikan penyelesaian masalah 

matematika berdasarkan 

ide/pemikirannya sendiri 

2. Pemecahan Masalah Matematika 

Robert L. Solso (Mawaddah, 2015) mengatakan bahwa pemecahan 

masalah adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menentukan 

solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik. Sedangkan menurut 

Slavin (2011), pemecahan masalah adalah suatu upaya untuk mengatasi rintangan 

yang menghambat jalan menuju solusi. Pendapat lain juga dikemukakan oleh 

Santrock (2011), kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan seseorang 

untuk menemukan solusi melalui suatu proses yang melibatkan pemerolehan dan 

pengorganisasian informasi yang melibatkan pencarian cara yang layak untuk 

mencapai tujuan. 

Dari sejumlah pengertian pemecahan masalah di atas, dapat dikatakan 

bahwa pemecahan masalah merupakan usaha nyata dalam rangka mencari jalan 

keluar atau ide berkenaan dengan tujuan yang ingin dicapai.  

Krulik dan Rudnik (Sujarwo, 2012) mengemukakan ada lima langkah 

yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah yaitu: 1) membaca dan 

berpikir, aktifitas yang dilakukan pada tahap ini adalah menganalisis masalah, 

menguji dan mengevaluasi fakta-fakta, 2) mengeksplorasi dan merencanakan, 

yaitu menganalisis data dan menentukan syarat cukup suatu informasi, 



13 

 

 
 

mengeliminasi hal-hal yang tidak perlu, mengorganisasikan data dalam suatu 

tabel, gambar atau model, 3) memilih strategi, strategi yang dipilih merupakan 

bagian yang penting dari proses pemecahan masalah untuk memberi arah atau 

petunjuk untuk menemukan jawabannya, 4) menemukan suatu jawaban, pada 

langkah ini semua keterampilan matematika digunakan secara tepat untuk 

menemukan suatu jawaban, 5) meninjau kembali dan mendiskusikan, aktifitas 

yang dilakukan pada tahap ini adalah mengecek jawaban, mengoreksi jawaban 

dan mendiskusikan solusi-solusi.  

Polya (Nur dan Rahman, 2013) memperkenalkan model, prosedur atau 

langkah-langkah pemecahan masalah matematika yang terdiri atas tahapan-

tahapan pemecahan masalah, yaitu (1) memahami masalah (understanding the 

problem); (2) membuat rencana (devising a plan); (3) melaksanakan rencana 

pemecahan masalah (carrying out plan); dan (4) menelaah kembali (looking 

back). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini 

pemecahan masalah yang dimaksud adalah usaha siswa untuk menyelesaikan 

persoalan tanpa menggunakan rutin berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan 

pemahaman yang dimiliki siswa. 

3. Gender 

Kurangnya pemahaman tentang pengertian gender menjadi salah satu 

penyebab dalam pertentangan menerima suatu analisis gender disuatu persoalan 

ketidakadilan sosial. Gender dan jenis kelamin adalah dua hal yang berbeda, 

namun masih saling berkaitan. Jenis kelamin adalah pembedaan laki-laki dan 

perempuan berdasarkan faktor biologis yang sudah ada sejak lahir, tidak dapat 
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berubah dan tidak dapat dipertukarkan. Sedangkan gender ialah perbedaan antara 

laki-laki dan perempuan yang tampak dari segi nilai dan tingkah laku (Umar, 

2010). 

Suharyani (Hodiyanto, 2016) mengartikan istilah gender lebih mengarah 

pada segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin individu, tingkah 

laku dan atribut lain yang mendefinisikan arti seorang laki-laki dan perempuan 

dalam kebudayaan yang ada. Puspitawati (2012) menyebutkan bahwa gender 

merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, 

tanggung jawab dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat 

istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta 

kondisi setempat. Sehingga dapat dikatakan bahwa gender merupakan pembedaan 

peran dan tugas antara laki-laki dan perempuan.  

Kuper (2014) menjelaskan bahwa gender sering diartikan atau bahkan 

dipertentangkan dengan seks, yang secara biologis didefenisikan dalam kategori 

laki-laki dan perempuan. Secara awam, keduanya bisa diterjemahkan sebagai jenis 

kelamin, namun konotasi keduanya tetap berbeda. Seks lebih merujuk kepada 

makna biologis sedangkan gender merujuk pada makna sosial.  

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa gender ialah 

perbedaan peran, fungsi dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam 

masyarakat yang dapat berubah sesuai waktu dan kondisi  setempat. 

Dalam dunia pendidikan khususnya dalam proses belajar mengajar di 

kelas, terdapat banyak masalah yang menyangkut gender. Pada pembelajaran 

matematika khususnya, guru lebih banyak memberi perhatian kepada siswa 

perempuan dibandingkan dengan siswa laki-laki. Namun guru juga masih 
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memberikan kesempatan kepada siswa laki-laki untuk mengajukan jawaban atas 

pertanyaan yang diberikan. Pemberian kesempatan pada siswa laki-laki ini 

menyebabkan guru lebih banyak menegur dan memberikan perhatian lebih kepada 

siswa laki-laki dibandingkan siswa perempuan. Hal ini yang kemudian 

menyebabkan adanya perbedaan perlakuan guru terhadap siswa laki-laki dan 

perempuan.  

Apabila perbedaan perlakuan guru kepada siswa laki-laki dan perempuan 

terus berlanjut maka akan menciptakan benteng pembeda antara siswa laki-laki 

dan siswa perempuan, yang kemudian akan berdampak pada kemampuan dan 

prestasi belajarnya. Siswa perempuan yang semula menunjukan respon aktif 

dalam pembelajaran akan merasa kurang dibanding siswa laki-laki yang selalu 

mendapat perhatian lebih dari guru.  

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa  hasil penelitian yang relevan, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Febryana (2018) dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat 

berpikir kreatif siswa Mts Sunan kalijaga Kalibatur kelas VII-b pada 

semester genap pada tahun ajaran 2017-2018 yang berjenis kelamin 

perempuan menunjukan tingkat berpikir yang kreatif. Hal ini ditujukan  

dengan siswa yang mampu menunjukan kefasihan, fleksibilitas dan 

kebaruan. Sedangkan siswa yang berjenis kelamin laki-laki memiliki 

tingkat berpikir yang tidak kreatif. Hal ini ditunjukan dengan siswa yang 

hanya mampu menunjukan fleksibilitas saja.  
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2. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Susilowati (2016) dengan hasil 

penelitian yang menyimpulkan bahwa perbedaan penalaran siswa laki-

laki dan perempuan dalam pemecahan masalah. Untuk siswa laki-laki, 

(1) memahami masalah yang diberikan, (2) mengaitkan masalah dengan 

pemahaman yang dimiliki sebelumnya, (3) menghubungkan pemahaman 

yang dimiliki oleh masalah, dan (4) melakukan pemeriksaan ulang 

terhadap hasil yang diperoleh, sedangkan untuk siswa perempuan, (1) 

memahami masalah yang diberikan, (2) merencanakan pemecahan 

masalah dengan menghubungkan rumus yang telah dimiliki dengan 

masalah yang dihadapi, (3) menerapkan rencana pemecahan masalah dan 

mengungkapkan alasasn untuk menggunakan rumus, dan (4) memeriksa 

solusi yang diperoleh dengan memeriksa kembali jawabannya. 

3. Kemudian penelitian yang dilakukan Simajuntak (2019) dengan hasil 

penelitian kemampuan berpikir yang berbeda maka akan berbeda pula 

tingkat berpikir kreatifnya. Jenis kelamin juga memberi pengaruh pada 

hasil berpikir kreatif, dimana pada subyek penelitian ini, kemampuan 

berpikir kreatif mahasiswa perempuan lebih baik dari laki-laki. 

4. Penelitian selanjutnya dilaksanakan oleh Satriani & Sasmita (2022) 

dengan hasil penelitian kemampuan berpikir kreatif pada siswa laki-laki 

dan siswa perempuan tidak memiliki perbedaan. Kedua siswa masing-

masing memenuhi 2 indikator dari kemampuan berpikir kreatif yaitu 

indikator kefasihan dan fleksibilitas.  
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C. Pembahasan Materi 

LOGARITMA 

Logaritma adalah suatu operasi invers atau kebalikan dari perpangkatan. Jika 

diketahui suatu perpangkatan  

ac   b 

Maka bentuk tersebut dapat dituliskan dalam bentuk logaritma menjadi  

b   c atau      
    (dibaca logaritma b dengan bilangan pokok a menghasilkan 

bilangan c) 

Dengan a     dan a   1. 

Keterangan :  

a = basis/bilangan pokok dalam logaritma 

b = bilangan yang dicari nilai logaritmanya (numerous) 

c = besar pangkat/ nilai logaritma  

Adapun sifat-sifat dari logaritma dijelaskan sebagai berikut:  

1. log a 
a

  1 

2. log 1
a

   

3. log  b c 
a

  log b
a

 log c
a  

4. log
b

c

a

  log b
a  log c

a  

5. log b
na
  n log b

a
 

6. log b
a

  
log b
n

log a
n  

7. log b
a

    
1

log b
b  

8. log b
a

 log c
b

 log c
a  

9. log b
man

 
m

n
 log b

a
 

10.               

11. a
log b
a

  b 

12. log  
b

c

a

     log
c

b

a
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Contoh soal:  

1. Hitunglah berapa nilai dari                      selesaikan dalam 

beberapa cara yang anda ketahui! 

Pembahasan:  

Cara I :  

Nilai dari  log 25
2

 log 3
5

 log 32
3

 log 52
2

 log 3
5

 log 2
53
 

                              2 log 5
2

 log 3
5

 5 log 2
3

 

                               2 3 log 5
2

 log 3
5

 log 2
3

 

               1  log 2
2  

                    1   

 Cara II :  

Nilai dari  log 25
2

 log 3
5

 log 32
3

 = 
log 25

log 2
 
log 3

log 5
 
log 32

log 3
 

   = 
log 52

log 2
 
log 3

log 5
 
log 2

5

log 3
 

= 
log 52

log 2
 
log 2

5

log 5
 

= 
2  log 5

log 2
 
5  log 2

log 5
 

= 2 5 

= 10             (indikator kelancaran)  

2. Hitunglah log 9
3

 log 1 8
3

- log 4
3

 log 27  
9

  

Kerjakan soal berdasarkan dengan cara penyelesaian yang anda ketahui!  

Pembahasan:  
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Cara I :  

log 9
3

 log 1 8
3

 log 4
3

 log 27      
9

  log 9
3

 log
1 8

4

3

 log 27  
9  

                   log 9
3

 log 27
3

- log 27
9

 

            
log 9

log 3
 
log 27

log 3
 
log 27

log 9
 

                                                                   
log 3

2

log 3
 
log 3

3

log 3
 
log 3

3

log 32
 

   
2 log 3

log 3
 
3 log 3

log 3
 
3 log 3

2 log 3
 

     2   3   
3

2
 

                      5
3

2
 

                                       
13

2
 

Cara II :  

 log 9
3

 log 1 8
3

- log 4
3

 log 27      
9

 

  = log 9
3

 log
1 8

4

3

 log 27
9

 

  = log 9
3

 log 27
3

 log 27
9

 

= log 3
23
 log 3

33
 log 3

332

 

= 2 log 3
3

 3 log 3
3

 
3

2
      

= 2 (1) 3 (1) 
3

2
 1  

= 2 3 
3

2
 

= 5 
3

2
 = 

13

2
        (indikator keluwesan) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan hasil analisis kreativitas siswa dalam memecahkan masalah 

matematika ditinjau dari perbedaan gender pada siswa kelas X MIPA di SMA 

Negeri 7 Maros yang berfokus pada indikator kreativitas yaitu kelancaran 

(fluency), fleksibilitas (fleksibility), dan keaslian (originality). 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di SMA Negeri 7 Maros di Jalan Poros 

Maros-Bone, Kelurahan Sabila, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros. Serta 

subjek penelitian adalah siswa kelas X MIPA 1 SMA Negeri 7 Maros. 

C. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis kreativitas siswa dalam 

memecahkan masalah matematika ditinjau dari perbedaan gender pada kelas X 

MIPA 1 SMA Negeri 7 Maros.  

D. Subjek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X MIPA 1 SMA Negeri 7 

Maros. Pengambilan subjek dilakukan dengan memberikan tes kreativitas siswa 

sebanyak dua kali. Tes pertama diikuti oleh siswa kelas yang akan diteliti. 

Kemudian setelah melihat hasil tes pertama, peneliti memilih masing-masing 

siswa laki-laki dan siswa perempuan sebagai subjek penelitian berdasarkan 

kategori tingkat tinggi, sedang, dan rendah perolehan hasil tes kreativitas siswa 
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dalam belajar matematika. Pengambilan subjek ini juga berdasarkan pertimbangan 

guru mata pelajaran dengan melihat nilai harian siswa yang dianggap memiliki 

kemampuan belajar matematika yang baik.  

Adapun langkah-langkah pengambilan subjek yaitu:  

1. Peneliti memilih kelas yang akan diteliti berdasarkan rekomendasi guru 

2. Kemudian peneliti memberikan tes kemampuan awal kepada seluruh siswa 

kelas yang terpilih  

3. Membuat klasifikasi hasil tes kemampuan awal siswa. 

4. Memilih masing-masing siswa laki-laki dan siswa perempuan dengan 

kategori tingkat kemampuan awal tinggi, sedang dan rendah sebagai subjek 

berdasarkan hasil tes kemampuan awal siswa. 

5. Memberikan tes kemampuan akhir kepada subjek yang terpilih 

Dari pengambilan subjek didapatkan bahwa sebanyak 6 orang siswa yang 

terpilih sebagai subjek yang memenuhi ketiga kategori, sebanyak 2 orang yang 

masing-masing satu orang siswa laki-laki dan satu orang siswa perempuan yang 

memenuhi kategori tinggi, 2 orang kategori sedang dan 2 orang kategori rendah.  

Apabila di dalam kelas yang terpilih untuk dilakukan pengambilan subjek 

tidak ditemukan subjek yang memenuhi ketiga kategori yaitu tinggi, sedang dan 

rendah, maka penelitian ini dapat dilakukan di kelas lain yang memungkinkan 

ditemukannya subjek yang diperlukan. Hal ini merupakan alternatif yang dapat 

ditempuh guna mendapatkan subjek dan data penelitian yang dibutuhkan.    
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E. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Perencanaan 

a. Mengadakan observasi di sekolah yang akan diteliti yaitu SMA 

Negeri 7 Maros 

b. Merancang instrument penelitian, yaitu tes kreativitas siswa dan 

pedoman wawancara 

c. Validasi instrument penelitian oleh dosen dan melakukan revisi 

berdasarkan masukan dari validator ahli 

d. Menentukan calon subjek penelitian berdasarkan gender (laki-laki dan 

perempuan) yang mempunyai kemampuan matematika dengan 

kategori tinggi, sedang dan rendah.  

2. Tahap Pelaksanaan 

Langkah-langkah pelaksanaan penelitian antara lain:  

a. Melakukan pengumpulan data melalui tes kreativitas matematika siswa 

dan wawancara 

b. Menganalisis hasil jawaban tes kreativitas matematika siswa dan hasil 

wawancara 

c. Mendeskripsikan hasil analisis data.  

3. Tahap Penyusunan Laporan 

Pada tahap ini peneliti membuat laporan hasil penelitian mengenai 

“Analisis kreativitas siswa dalam memecahkan masalah matematika ditinjau 

dari perbedaan gender pada siswa kelas X SMA Negeri 7 Maros”   

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:  
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1. Tes Kreativitas Siswa 

Tes kreativitas siswa dalam penelitian ini berupa soal uraian (essay). 

Tes tersebut mencakup komponen kreativitas siswa. Soal tes akan dikerjakan 

oleh siswa yang memiliki kemampuan matematika yang baik.  

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara yang digunakan adalah wawancara tak 

`terstruktur, dilakukan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan peneliti. 

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan.  

G. Teknik Pengumpulan Data 

1. Tes Kreativitas  

Dalam penelitian ini menggunakan soal tes uraian atau essay yang 

telah divalidasi. Soal tes ini diberikan kepada siswa laki-laki dan siswa 

perempuan di kelas X MIPA SMA Negeri 7 Maros.  

2. Wawancara 

Pedoman wawancara dalam penelitian ini bersifat tak terstruktur, yakni 

wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah disusun secara sistematis  dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis 

besar permasalahan yang akan ditanyakan. Hal ini dilakukan karena tidak 

semua yang ada dalam pikiran subjek penelitian tertuang secara tertulis pada 

lembar jawaban.  
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H. Teknik Analisis Data 

Analisis data penelitian kualitatif dilakukan dengan mengorganisasikan 

data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun 

kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dikaji dimulai 

sejak sebelum peneliti memasuki lapangan, dilanjutkan pada saat peneliti 

berada dilapangan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai 

tuntas sehingga datanya jenuh. Kejenuhan data ditandai dengan diperolehnya 

lagi data atau informasi baru.  

Adapun analisis data yang digunakan, yaitu model Miles dan 

Huberman yang langkah-langkahnya terdiri dari:  

1. Pengumpulan data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui tes pemecahan 

masalah dan hasil wawancara. Teknik tes digunakan untuk mengetahui 

kreativitas siswa dalam memecahkan masalah matematika, sedangkan teknik 

wawancara digunakan untuk mengetahui lebih lanjut tentang kreativitas siswa 

dalam memecahkan masalah matematika.  

2. Mereduksi data 

Mereduksi data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu, 

melakukan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting sehingga peneliti akan mendapatkan gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah dalam penarikan atau pembuatan kesimpulan. 

Dalam penelitian ini yang direduksi adalah hasil tes dan wawancara.  
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3. Penyajian data 

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah 

penyajian data yang diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun 

dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan 

kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data 

yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan 

memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara 

menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa 

yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai 

tujuan penelitian. 

4. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan 

Verifikasi data dan penarikan kesimpulan dilakukan setelah kegiatan 

analisis sehingga diperoleh kesimpulan akhir. Penarikan kesimpulan dilakukan 

berdasarkan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan baik melalui tes 

maupun wawancara. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil 

pekerjaan tes siswa dan hasil wawancara siswa.  

I. Pengujian Keabsahan Data 

Setelah data di analisis sampai ditemukan pertanyaan penelitian, 

selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan data temuan. Pengecekan 

keabsahan data ini dilakukan dengan menggunakan teknik pemeriksaan yang 

akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Ketekunan Pengamatan 

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interprestasi 

dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau 
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kreatif. Ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara peneliti mengadakan 

pengamatan secara teliti, rinci, dan terus-menerus. 

2. Triangulasi Data 

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu triangulasi metode. Triangulasi metode berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh dengan membandingkan data hasil tes dan data hasil 

wawancara. Tes dan wawancara saling dipadukan untuk mendapatkan  

kesusaian informasi data. Apabila informasi yang didapatkan dari hasil tes 

siswa belum bisa memenuhi keakuratan data, maka akan digali lebih dalam 

pada saat wawancara. Sehingga akan tercapai suatu paduan hasil tes dan 

wawancara yang selanjutnya akan dipakai untuk menarik kesimpulan.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

Pada bab ini, akan dipaparkan hasil penelitian yang dilaksanakan di SMA 

Negeri 7 Maros. Data penelitian diperoleh dari hasil tes kemampuan kreativitas 

siswa dan hasil wawancara yang diberikan kepada siswa. Subjek dalam  penelitian  

ini adalah siswa kelas X MIPA 1 yang berjumlah 26 orang yang mengikuti tes 

kemampuan awal. Adapun pemberian tes dilakukan sebanyak dua kali. Subjek 

yang terpilih berdasarkan kategori tinggi, sedang dan rendah yang masing-masing 

kategorinya terdiri dari satu siwa laki-laki dan satu siswa perempuan sehingga 

subjek yang terpilih berjumlah 6 orang. Siswa tersebut nantinya akan diberikan tes 

kemampuan kreativitas dengan menggunakan materi logaritma yang kegiatannya 

dilaksanakan pada Rabu, 24 November 2021.  

Setelah pemberian  tes kemampuan awal untuk penentuan subjek, 

diperoleh hasil bahwa sebanyak 7 orang siswa dengan perolehan nilai yang tinggi, 

17 orang siswa dengan perolehan nilai yang sedang, dan sebanyak 2 orang siswa 

dengan perolehan nilai yang rendah. Adapun klasifikasi hasil tes kemampuan awal 

disajikan dalam tabel dibawah ini.    

Tabel  4. 1  Klasifikasi Tes Kemampuan Awal siswa 

Kategori Interval Jumlah Siswa 

Tinggi 86-100 7 orang  

Sedang 76-85 17 orang 

Rendah <75 2 orang 

 Jumlah 26 orang 

 (Sumber: Arikunto,2013) 

Dari hasil tes kemampuan awal, selanjutnya dipilih masing-masing satu 

subjek laki-laki dan satu subjek perempuan yang  mewakili perolehan nilai dari 
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masing-masing kategori yaitu kategori tinggi, kategori sedang, dan kategori 

rendah. Sehingga diperoleh subjek sebanyak 6 orang yang akan diberikan tes 

kreativitas dan wawancara. Pemilihan subjek ini juga berdasarkan pertimbangan 

bahwa siswa yang akan dijadikan subjek penelitian harus memiliki kemampuan 

berkomunikasi yang baik saat mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun 

tertulis. 

Adapun subjek penelitian yang terpilih dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 4. 2 Subjek Penelitian 

Nama Siswa Jenis Kelamin Nilai Kategori 

AKI Laki-laki 96 Tinggi 

ASK Perempuan 100 Tinggi 

MFD Laki-laki 76 Sedang  

DAA Perempuan 73 Sedang 

AAA Laki-laki 57 Rendah  

AND Perempuan 63 Rendah 

Berdasarkan perolehan hasil tes dan wawancara kemudian akan dipaparkan 

mengenai tingkat kreativitas siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam 

memecahkan masalah matematika. Untuk memudahkan peneliti dalam analisis 

deskripsi data, akan digunakan beberapa kode sebagai berikut 

P  : Peneliti  

SLT : Subjek Laki-laki Kategori Tinggi  

SPT : Subjek Perempuan Kategori Tinggi  

SLS : Subjek Laki-laki Kategori Sedang  

SPS : Subjek Perempuan Kategori Sedang  

SLR : Subjek Laki-laki Kategori Rendah  

SPR : Subjek Perempuan Kategori Rendah 
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1. Analisis Kreativitas Siswa Kategori Tinggi dalam Memecahkan Masalah 

Matematika Materi Logaritma  

a. Deskripsi Kreativitas Siswa Laki-laki (SLT) dalam Memecahkan 

Masalah Matematika Materi Logaritma  

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil tes dan wawancara yang dilakukan 

peneliti kepada siswa laki-laki kategori tinggi dalam menyelesaikan soal 

logaritma.  

 Kreativitas SLT berdasarkan indikator kelancaran (fluency) 

Soal Nomor 1 :  

Selesaikan soal dibawah ini dengan cara penyelesaian yang tepat! 

log  125 log 625255
 log  81  log 2793

log  32
8  log  25

5   

Jawaban:  

 
Gambar 4. 1 Lembar Jawaban SLT Nomor 1 

Berdasarkan  hasil tes SLT pada soal nomor 1, dapat dilihat 

bahwa SLT dapat memahami soal yang diberikan dan mampu 

menyelesaikan soal menggunakan langkah-langkah pengerjaan yang 

tepat. Pada langkah pertama, SLT menuliskan kembali soal pada lembar 

jawaban. Kemudian pada langkah selanjutnya SLT mengubah basis dan 

numerus sehingga mendapatkan nilai yang sama dengan menggunakan 

cara eksponen atau perpangkatan dan menerapkan sifat-sifat logaritma 
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untuk memudahkan SLT dalam menyelesaikan soal. Namun, SLT kurang 

tepat dalam mendapatkan hasil akhir dari soal yang diberikan karena SLT 

kurang teliti dalam menggunakan operasi hitung pada bilangan sehingga 

berpengaruh terhadap hasil akhir soal tersebut.  

Untuk memperkuat data yang diperoleh maka dilakukan 

wawancara pada SLT sesuai dengan lembar jawaban soal. Data hasil 

wawancara SLT yaitu sebagai berikut: 

 P      : coba perhatikan soal nomor 1! 

 SLT  : iya kak 

 P     : apakah sudah paham dengan soal yang diberikan? 

 SLT  : sudah kak 

 P        : kalau begitu coba kamu jelaskan bagaimana langkah 

penyelesaian yang kamu gunakan? 

 SLT : jadi untuk menyelesaikan soal tersebut pertama saya 

menuliskan kembali soal yang diberikan ke dalam lembar jawaban. 

Untuk langkah kedua, saya mengubah numerus dan basis agar 

nilainya sama sehingga memudahkan penyelesaian soal. Adapun cara 

yang saya gunakan untuk mengubah basis dan numerus adalah 

dengan cara perpangkatan. Setelah basis dan numerus sama 

kemudian digunakan sifat-sifat logaritma yaitu sifat ke-5 dan ke-9. 

Kemudian untuk langkah selanjutnya hingga mendapatkan hasil akhir 

digunakan operasi hitung pada bilangan.  

 P    : apakah kamu sudah yakin dengan jawaban yang kamu berikan? 

  Coba perhatikan kembali lembar jawaban kamu! 
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 SLT  : pada hasil akhir ada sedikit kesalahan  

 P      : bisa kamu jelaskan kesalahannya terletak dibagian mana?  

 SLT  : pada bagian ini  
 

 
 
 

 
 masing-masing penyebut bilangan  

  seharusnya dikalikan sehingga menghasilkan 
  

 
. Kemudian 

  

 
  

  disederhanakan dengan masing-masing dibagi 2 menghasilkan 
  

 
  

  itulah hasil akhir dari soal yang diberikan.  

 P      : baik jawabannya sudah benar, lain kali lebih teliti lagi dalam  

  mengerjakan soal 

 SLT  : baik kak 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada soal nomor 1, 

terlihat bahwa SLT dapat menjawab pertanyaan dari peneliti dengan baik 

dan menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang SLT gunakan untuk 

menyelesaikan soal yang diberikan. Yang mana, saat diminta untuk 

menjelaskan langkah penyelesaiaanya SLT dapat memberikan penjelasan 

mengenai langkah yang digunakan. SLT menjelaskan bahwa untuk 

menyelesaikan soal tersebut, pertama SLT menuliskan kembali soal yang 

diminta ke dalam lembar jawabannya. Kemudian langkah kedua, SLT 

mengubah basis dan numerus yang terdapat pada soal logaritma agar 

bentuknya sederhana dengan menggunakan cara perpangkatan 

(eksponen). Pada langkah selanjutnya, SLT menerapkan sifat ke – 5 dan 

sifat ke – 9 pada logaritma untuk menyelesaikan soal tersebut sehingga 

nantinya akan memperoleh hasil akhir yang diinginkan. Namun pada saat 

menghitung hasil akhir, terdapat kesalahan yang menyebabkan hasil 

akhir yang diinginkan kurang tepat. Yaitu dibagian operasi hitung 



32 

 

 
 

bilangan SLT kurang teliti dalam mengoperasikan bilangan sehingga 

berpengaruh terhadap hasil akhir dari soal yang diberikan.  

Sehingga dari hasil tes dan wawancara yang dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa SLT dapat memenuhi indikator kelancaran (fluency). 

Hal ini dapat dilihat dari bagaimana SLT mampu menyelesaikan soal 

tersebut dengan langkah yang tepat walaupun dengan hasil akhir yang 

kurang tepat, serta mampu memberikan penjelasan lebih rinci mengenai 

langkah-langkah yang digunakan.  

 Kreativitas SLT berdasarkan indikator keluwesan (flexibility) 

Soal Nomor 2:  

Hitunglah nilai dari  

1

log 2
32

 
1

log 3
243

 log 64
8

 log 32
2  

Tentukan semua kemungkinan cara untuk menghitung nilai 

tersebut 

  Jawaban:  

 
Gambar 4. 2 Lembar Jawaban SLT Nomor 2 

Berdasarkan hasil tes yang diperoleh, dapat dilihat bahwa SLT 

mampu menyelesaikan soal dan mampu memberikan sebanyak 2 alternatif 

jawaban dari soal yang diberikan. Hal ini dapat dilihat dari cara 
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penyelesaian soal yang diberikan oleh SLT. Untuk alternatif jawaban yang 

pertama,  SLT mengubah logaritma berbentuk pecahan dengan 

menerapkan sifat ke-7 yaitu 
1

log a
b   log b

a
 agar lebih mudah dalam 

menyelesaikan soal yang diberikan. setelah bentuknya sederhana, SLT 

mengubah basis dan numerus dengan cara melakukan perpangkatan agar 

nilainya sama. Setelah itu SLT menggunakan operasi hitung bilangan 

untuk mendapatkan hasil akhirnya. Kemudian untuk alternatif jawaban 

yang kedua, SLT menggunakan sifat ke-6 yaitu log b
a

  
log b
n

log a
n  untuk 

menyelesaikan soal yang diberikan. 

Untuk memperkuat data yang diperoleh maka dilakukan 

wawancara pada SLT sesuai dengan lembar jawaban soal. Data hasil 

wawancara SLT yaitu sebagai berikut: 

P   : selanjutnya perhatikan soal nomor 2! 

SLT   : iya kak(sambil memperhatikan soal) 

P   : bisakah kamu menjelaskan cara penyelesaian dari soal ini?  

SLT   : bisa kak. Jadi untuk soal ini sama dengan cara penyelesaian soal  

yang pertama tadi.  Untuk langkah yang pertama, saya ubah dulu 

bentuk 
 

log  
   dan  

 

log  
    sesuai dengan sifat ke-7 yaitu 

log b
a

    
 

log a
b  . kemudian setelah berbentuk log b

a
, diubahlah 

basis dan numerus menggunakan cara perpangkatan agar 

nilainya sama. Setelah itu, saya menggunakan operasi hitung 

bilangan untuk menghitung hasil akhir dari soal.  
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P  : sudah benar ya jawabannya, sekarang coba kamu jelaskan 

alternatif jawaban yang kedua yang kamu tuliskan! 

SLT   : Untuk alternatif jawaban kedua ini, pertama logaritma yang 

berbentuk pecahan saya ubah sehingga bentuknya menjadi  

logaritma sederhana. Kemudian saya terapkan sifat logaritma ke-

6 yaitu       
     

      untuk menyelesaikan soal yang diberikan.  

Adapun untuk mempermudah dalam menyelesaikan soal maka 

digunakan perpangkatan pada basis dan numerus logaritma 

sehingga nilainya sama. Setelah perpangkatan dan penerapan 

sifat logaritma selesai didapatlah hasil akhir yang diinginkan. 

P  : selain dua cara penyelesaian ini, apakah masih ada yang kamu  

 ketahui? 

SLT     : sudah tidak ada lagi. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada SLT, dapat 

dilihat bahwa SLT mampu menjelaskan langkah-langkah atau cara-cara 

yang digunakan untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Dimana untuk 

menyelesaikan soal tersebut SLT dapat memberikan 2 alternatif jawaban 

yang ia ketahui. Untuk alternatif jawaban pertama, SLT menjelaskan 

bahwa SLT mengubah logaritma berbentuk pecahan ke dalam logaritma 

sederhana dengan menggunakan sifat ke-7 yang terdapat dalam logaritma 

yaitu 
1

log a
b    log b

a
  Setelah itu, untuk langkah selanjutnya digunakan 

perpangkatan pada basis dan numerus agar nilainya sama. Kemudian 

untuk mendapatkan hasil akhir, SLT menerapkan operasi hitung bilangan 

untuk memperoleh nilai akhirnya. Begitu juga untuk alternatif kedua, SLT 
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menyederhanakan logaritma berbentuk pecahan dan mengubahnya 

kedalam bentuk log b
a

 agar memudahkan SLT dalam menyelesaikan soal 

tersebut. Kemudian menerapkan sifat logaritma ke-6 agar langkah 

pengerjaan yang digunakan berbeda dengan alternatif yang pertama. Untuk 

langkah akhir, SLT menggunakan operasi hitung bilangan untuk 

menentukan hasil akhir sesuai dengan permintaan yang tertera pada soal.  

Sehingga dari hasil tes dan hasil wawancara, diperoleh bahwa SLT 

dapat memenuhi indikator keluwesan (fleksibility) dalam berpikir kreatif. 

Hal ini dapat dilihat dari bagaimana SLT dapat menyelesaikan soal yang 

diberikan serta dapat menjelaskan alternatif apa saja yang ia gunakan 

dalam menyelesaikan soal tersebut.  

 Kreativitas SLT berdasarkan indikator keaslian (originality) 

Soal Nomor 3:  

 Selesaikan dengan cara Anda sendiri soal dibawah ini! 

log  3 25 
3

 log 64
8

 log 9
5

 log 16
2  

  Jawaban:  

 
Gambar 4. 3 Lembar Jawaban SLT Nomor 3 

Berdasarkan hasil tes yang diperoleh, dapat dilihat bahwa SLT 

dapat menyelesaikan soal yang diberikan namun masih menggunakan cara 

penyelesaian yang umum digunakan. SLT belum mampu menyelesaikan 
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soal yang diberikan dengan menggunakan cara penyelesaian yang baru 

yang berasal dari pemikirannya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari cara 

pengerjaan SLT yang tidak jauh berbeda dengan cara pengerjaan yang 

digunakan pada soal nomor 1 dan nomor 2.  

Untuk memperkuat data yang diperoleh maka dilakukan 

wawancara pada SLT sesuai dengan lembar jawaban soal. Data hasil 

wawancara SLT yaitu sebagai berikut: 

P  : Untuk soal nomor 3. Perhatikan soalnya! Sudah paham 

mengenai soal yang diberikan?  

SLT      : Sudah kak  

P    : Coba kamu jelaskan bagaimana cara yang kamu gunakan untuk 

menyelesaikan soal nomor 3 ini! 

SLT   : Untuk soal nomor 3 ini saya kerjakan menggunakan cara  

  penyelesaian seperti yang saya gunakan untuk menyelesaikan soal  

  nomor 1 kak. Dimana numerus dan basis dipangkatkan untuk  

  mendapatkan nilai yang sama sehingga nantinya mendapatkan hasil  

  akhir yang diinginkan.  

P   : Di soal ini kamu masih menggunakan cara yang lazim digunakan,  

  apakah ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini yang  

  berdasarkan dari pemikiran kamu sendiri?  

SLT  : Tidak ada kak  

P    : Oke  

Berdasarkan hasil wawancara pada soal nomor 3, terlihat bahwa 

SLT masih menggunakan cara yang masih lazim digunakan umtuk 
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menyelesaikan soal ini. Yang dimana ketika SLT ditanya mengenai cara 

penyelesaian yang ia gunakan, SLT mamberikan pernyataan bahwa cara 

yang ia gunakan adalah cara yang masih lazim digunakan dalam 

penyelesaian soal tersebut. 

Sehingga dari hasil tes dan wawancara yang dilakukan pada SLT, 

peneliti menyimpulkan bahwa SLT belum memenuhi indikator kreativitas 

yaitu indikator kebaruan (originality) ini. Hal ini dapat dilihat dari cara 

penyelesaian yang masih umum digunakan dalam menyelesaikan soal 

logaritma pada umumnya dan belum menunjukkan adanya kebaharuan 

dalam proses pengerjaan soal tersebut.  

b. Deskripsi Kreativitas Siswa Perempuan (SPT) dalam Memecahkan 

Masalah Matematika Materi Logaritma 

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil tes dan wawancara yang 

dilakukan peneliti kepada siswa perempuan kategori tinggi dalam 

menyelesaikan soal logaritma.  

 Kreativitas SPT berdasarkan indikator kelancaran (fluency) 

Soal Nomor 1:  

Selesaikan soal dibawah ini dengan cara penyelesaian yang tepat! 

log  125 log 625255
 log  81  log 2793

log  32
8  log  25

5   

Jawaban:  

 
Gambar 4. 4 Lembar Jawaban SPT Nomor 1 
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Berdasarkan  hasil  tes SPT pada soal  nomor 1, dapat dilihat 

bahwa SPT mampu memahami dan mengerjakan soal menggunakan 

langkah penyelesaian yang tepat dan terstruktur. Hal ini dibuktikan pada 

lembar hasil tes yang dikerjakan SPT. Pada langkah pertama, SPT 

menuliskan kembali soal pada lembar jawaban. Kemudian pada langkah 

selanjutnya SPT mengubah numerus dan basis sehingga mendapatkan nilai 

yang sama dengan menggunakan cara eksponen atau perpangkatan dan 

menerapkan sifat-sifat logaritma untuk memudahkan SPT dalam 

menyelesaikan soal. Namun, SPT kurang tepat dalam mendapatkan hasil 

akhir dari soal yang diberikan karena SPT kurang teliti dalam 

menggunakan operasi hitung pada bilangan sehingga berpengaruh 

terhadap hasil akhir soal tersebut.  

Untuk memperkuat data yang diperoleh maka dilakukan 

wawancara pada SPT sesuai dengan lembar jawaban soal. Data hasil 

wawancara SPT yaitu sebagai berikut: 

P : coba perhatikan soal nomor 1! 

SPT : iya kak (sambil memperhatikan soal yang diberikan) 

P : apakah sudah paham dengan soal yang diberikan? 

SPT : sudah kak. 

P : kalau begitu coba kamu jelaskan bagaimana langkah penyelesaian 

yang kamu gunakan? 

SPT : untuk soal nomor satu termasuk dalam logaritma berbentuk 

pecahan, jadi untuk menyelesaikan soal tersebut pertama saya 

menuliskan kembali soal yang diberikan ke dalam lembar jawaban. 
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Untuk langkah kedua, saya mengubah numerus dan basis pada 

pembilang agar nilainya sama begitupun dengan numerous dan basis 

pada penyebutnya sehingga memudahkan penyelesaian soal. Adapun 

cara yang saya gunakan untuk mengubah basis dan numerus adalah 

dengan cara perpangkatan. Setelah basis dan numerus sama kemudian 

digunakan sifat-sifat logaritma yaitu sifat ke-5 (          

     )dan ke-9 (         
 

 
      ). Kemudian untuk langkah 

selanjutnya hingga mendapatkan hasil akhir digunakan operasi hitung 

pada bilangan.  

P : apakah kamu sudah yakin dengan jawaban yang kamu berikan? 

Coba perhatikan kembali lembar jawaban kamu! 

SPT : (sambil memperhatikan lembar jawaban) pada hasil akhir ada  

kesalahan kak.  

P : bisa kamu jelaskan kesalahannya terletak dibagian mana?  

SPT : pada bagian ini 
      

 

 
 

 
  

 seharusnya hasil dari penjumlahan dan 

perkaliannya 
 
 

 

 
 

 

 sehinggal hasil akhinya 
  

 
. 

P : baik jawabannya sudah benar, lain kali lebih teliti lagi dalam 

mengerjakan soal 

SPT : baik kak 

Berdasarkan hasil wawancara SPT pada soal nomor 1, terlihat 

bahwa SPT dapat mengerjakan soal yang diberikan serta mampu 

menjelaskan langkah-langkah pengerjaan soal dengan rinci. Yang dimana 

saat ditanya mengenai cara pengerjaan yang digunakan, SPT dengan 
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lancar memberikan penjelasan mengenai cara-cara yang ia gunakan. Untuk 

langkah pengerjaan yang digunakan, SPT menjelaskan bahwa untuk 

menyelesaikan soal tersebut langkah pertama yang dilakukan adalah 

dengan menuliskan kembali soal yang diberikan ke dalam lembar jawaban. 

Kemudian SPT mengubah basis dan numerus agar nilainya sama dengan 

menggunakan cara perpangkatan. Setelah itu SPT menerapkan operasi 

hitung bilangan untuk menghitung hasil akhir yang diinginkan.   

Dari hasil tes dan wawancara yang dilakukan pada SPT, peneliti 

menyimpulkan bahwa SPT mampu memenuhi indikator kelancaran 

(fluency) dalam berpikir kreatif. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana SPT 

mampu menyelesaikan soal yang diberikan serta mampu memberikan 

penjelasan yang rinci mengenai langkah pengerjaan soal nomor 1 tersebut.  

 Kreativitas SPT berdasarkan indikator keluwesan (fleksibility) 

Soal Nomor 2:  

Hitunglah nilai dari  
1

log 2
32

 
1

log 3
243

 log 64
8

 log 32
2  

Tentukan semua kemungkinan cara untuk menghitung nilai 

tersebut! 

 

Jawaban:  
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Gambar 4. 5 Lembar Jawaban SPT Nomor 2 

Berdasarkan hasil tes yang diperoleh, dapat dilihat bahwa SPT 

mampu mengerjakan soal yang diberikan dengan memberikan 2 alternatif 

jawaban yang berbeda namun dengan hasil akhir yang sama. Untuk 

alternatif jawaban yang pertama, SPT menggunakan sifat ke-7 

( 
1

log b
b  log b

a
  ) yang ada pada logarima. Kemudian untuk alternatif 

kedua, SPT menggunakan sifat ke-6 ( log b
a

  
log b
n

log a
n ) untuk menyelesaikan 

soal yang diberikan.  

Untuk memperkuat data yang diperoleh maka dilakukan 

wawancara pada SPT sesuai dengan lembar jawaban soal. Data hasil 

wawancara SPT yaitu sebagai berikut 

P : selanjutnya perhatikan soal nomor 2! 

SPT : iya (sambil memperhatikan soal) 

P : bisakah kamu menjelaskan cara penyelesaian dari soal ini?  

SPT    : bisa kak. Jadi untuk soal ini permintaan soalnya yaitu beberapa 

cara penyelesaian yang mungkin dari soal ini. Maka dari itu 

saya menuliskan lebih dari satu jawaban. Untuk alternatif 

jawaban yang pertama langkah pengerjaannya sama dengan 

cara penyelesaian soal yang nomor satu tadi. Dimana untuk 

langkah penyelesaiannya dengan cara mengubah basis dan 

numerus agar nilainya sama kemudian menerapkan sifat 

logaritma untuk mendapatkan hasil akhir dari soal yang 

diberikan. Kemudian untuk alternatif penyelesaian yang kedua 

saya menggunakan sifat ke-6 pada logaritma yaitu 
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log b
a

  
log b
n

log a
n . Kemudian untuk hasil akhir digunakan operasi 

hitung bilangan.  

P : nah untuk soal nomor 2 ini kamu menuliskan dua alternatif 

jawaban. Apakah masih ada jawaban lain yang kamu ketahui 

selain dua jawaban tersebut?  

SPT : sudah tidak ada kak 

Berdasarkan hasil wawancara soal nomor 2 ini, terlihat bahwa SPT 

mampu memahami soal yang diberikan serta mampu memberikn 

penjelasan mengenai kedua alternatif jawaban yang ia tuliskan. Dimana 

untuk alternatif jawaban yang pertama, SPT mengubah logaritma 

berbentuk pecahan ke dalam bentuk sederhana yaitu log b
a

. Setelah 

bentuknya sama, SPT kemudian mengubah basis dan numerus agar nilai 

bilangannya sama guna mempermudah SPT dalam menyelesaikan soal 

tersebut. Untuk langkah selanjutnya SPT menerapkan operasi hitung 

bilangan untuk menentukan hasil akhir dari soal yang diberikan. Untuk 

alternatif jawaban lain, SPT menggunakan sifat logaritma yaitu 

log b
a

  
log b
n

log a
n  sebagai cara menyelesaikan soal yang berbeda dari 

alternatif jawaban yang pertama tadi namun dengan hasil akhir yang sama.  

Dari hasil tes dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat 

disimpulkan bahwa SPT mampu memenuhi indikator keluwesan 

(fleksibility) dalam kemampuan kreativitas siswa dalam penyelesaian soal. 

Hal ini dibuktikan dengan hasil tes yang dituliskan SPT serta hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti terhadap SPT.  
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 Kreativitas SPT berdasarkan indikator keaslian (originality) 

Soal Nomor 3:  

Selesaikan dengan cara Anda sendiri soal dibawah ini! 

log  3 25 
3

 log 64
8

 log 9
5

 log 16
2  

   Jawaban:  

 
Gambar 4. 6 Lembar jawaban SPT Nomor  3 

Berdasarkan hasil tes yang diperoleh, SPT dapat menyelesaikan 

soal yang diberikan dengan idenya sendiri. Dibandingkan dengan subjek 

lain yang menggunakan cara yang masih lazim digunakan, SPT justru 

menggabungkan 2 sifat logaritma untuk menyelesaikan soal tersebut. Hal 

ini merupakan hasil dari pemikiran SPT sendiri.  

Untuk memperkuat data yang diperoleh maka dilakukan 

wawancara pada SPT sesuai dengan lembar jawaban soal. Data hasil 

wawancara SPT yaitu sebagai berikut.   

P : baik, untuk soal nomor 3. Perhatikan soalnya! Sudah paham 

mengenai soal yang diberikan?  

SPT : sudah kak.  

P : coba kamu jelaskan bagaimana cara yang kamu gunakan untuk 

menyelesaikan soal nomor 3 ini! 
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SPT : untuk soal nomor 3 ini saya kerjakan menggunakan cara 

penyelesaian seperti yang saya gunakan untuk menyelesaikan 

soal nomor 1 kak. Dimana numerus dan basis dipangkatkan untuk 

mendapatkan nilai yang sama sehingga nantinya mendapatkan 

hasil akhir yang diinginkan.  

P : di soal ini kamu masih menggunakan cara yang lazim digunakan, 

apakah ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini yang 

berdasarkan dari pemikiran kamu sendiri?  

SPT : tidak ada kak  

P :oke  

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa SPT 

dapat menyelesaikan soal yang diberikan dengan menggabungkan dua 

sifat pada logaritma. Hal ini berdasarkan dapat dilihat dari hasil tes dan 

hasil wawancara SPT yang mengemukakan alternatif penyelesaian 

berdasarkan pemikirannya sendiri.  

Dari hasil tes dan wawancara SPT, peneliti menyimpulkan bahwa 

SPT memenuhi indikator keaslian (originality) dalam berpikir kreatif. Hal 

ini dapat dilihat dari bagaimana cara SPT menyelesaikan soal dengan 

langkah yang tepat serta menjelaskan langkah penyelesaian yang 

digunakan secara rinci.  

2. Analisis Kreativitas Siswa Kategori Sedang dalam Memecahkan 

Masalah Matematika Materi Logaritma  

a. Deskripsi Kreativitas Siswa Laki-laki Kategori Sedang (SLS) dalam 

Memecahkan Masalah Matematika Materi Logaritma 
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Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai hasil tes dan wawancara 

yang dilakukan peneliti kepada siswa laki-laki kategori sedang. Adapun 

hasilnya sebagai berikut.  

 Kreativitas SLS berdasarkan indikator kelancaran (fluency) 

Soal Nomor 1:  

Selesaikan soal dibawah ini dengan cara penyelesaian yang tepat! 

log  125 log 625255
 log  81  log 2793

log  32
8  log  25

5   

 

  Jawaban:  

 
Gambar 4. 7 Lembar Jawaban SLS Nomor 1 

Berdasarkan hasil tes yang dikerjakan SLS, dapat dilihat bahwa 

SLS mampu mengerjakan soal dengan langkah pengerjaan yang tepat. 

Namun terdapat kesalahan pada hasil akhir dari soal yang diberikan 

dikarenakan SLS kurang teliti dalam mengaplikasikan operasi hitung 

bilangan sehingga berpengaruh terhadap hasil akhir yang diperoleh. 

Untuk memperkuat data yang diperoleh maka dilakukan 

wawancara pada SLS sesuai dengan lembar jawaban soal. Data hasil 

wawancara SLS yaitu sebagai berikut: 

P  : Coba perhatikan soal nomor 1! 
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SLS : Iya kak (sambil memperhatikan soal yang diberikan) 

P : Apakah sudah paham dengan soal yang diberikan? 

SLS : Sudah kak 

P : Kalau begitu coba kamu jelaskan bagaimana langkah penyelesaian  

  yang kamu gunakan? 

SLS : Untuk menyelesaikan soal ini, saya mengubah basis dan numerus 

menggunakan perpangkatan kemudian menerapkan sifat logaritma 

untuk mendapatkan hasil akhir yang diinginkan.  

P : Sifat logaritma yang mana yang kamu gunakan? 

SLS : Sifat logaritma ke-5 dan ke-9 kak  

P : Coba kamu tunjukkan pada lembar jawabanmu dibagian manakah  

  sifat ke-5 dan ke-9 itu! 

SLS   :Di bagian 
3 log 5

5
-
4

2
log 5 4 log 3 

3

2
log 3
3

35

log 2
2

-2 log 5
5

 menggunakan dua sifat kak 

yaitu sifat ke-5 ( log b
na
  n log b

a
  dan sifat ke-9 

 log b
man

 
m

n
 log b  

a
.  

P : Apakah sudah yakin dengan jawaban yang kamu berikan? Coba 

perhatikan kembali lembar jawaban kamu! 

SLS : (sambil memperhatikan lembar jawaban) pada hasil akhir ada 

sedikit kesalahan  

P : Bisa kamu jelaskan kesalahannya terletak dibagian mana?  

SLS : Pada bagian ini  
 

 
 
 

 
 masing-masing penyebut bilangan 

seharusnya dikalikan sehingga menghasilkan 
  

 
. Kemudian 
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disederhanakan dengan masing-masing dibagi 2 menghasilkan 
  

 
 

itulah hasil akhir dari soal yang diberikan.  

P : Baik jawabannya sudah benar, lain kali lebih teliti lagi dalam 

mengerjakan soal  

SLS : Baik kak 

Berdasarkan hasil wawancara SLS untuk soal nomor 1, SLS 

mampu mengerjakan soal yang diberikan serta menjelaskan langkah 

pengerjaan soal nomor 1 ini. Hal ini dapat dilihat pada saat SLS diminta 

untuk menjelaskan langkah-langkah pengerjaan soal nomor 1 ini. SLS 

menjelaskan bahwa untuk soal ini SLS mengubah basis dan numerus yang 

terdapat pada logaritma sehingga nilai bilangannya sama. Kemudian SLS 

juga menyebutkan sifat yang ia gunakan yaitu sifat ke-5 

( log b
na
  n log b

a
  dan sifat ke-9  log b

man

 
m

n
 log b  

a
 untuk 

mempermudah penyelesaian soal tersebut. Kemudian SLS menerapkan 

operasi hitung pada bilangan untuk hasil akhir yang akan diperoleh 

nantinya. Namun dalam hasil wawancara yang dilakukan terhadap SLS, 

diperoleh bahwa ada kesalahan pada penggunaan operasi hitung bilangan 

sehingga terdapat kekeliruan pada hasil akhir yang didapatkan. 

Dari hasil tes dan wawancara yang dilakukan pada SLS dapat 

disimpulkan bahwa SLS dapat memenuhi indikator kelancaran (fluency) 

dalam proses berpikir kreatif. Hal ini dibuktikan dengan hasil tes yang 

dikerjakan siswa dengan langkah pengerjaan yang sudah tepat serta 

penjelasan SLS pada saat dilakukan wawancara mengenai pengerjaan soal 

tersebut.  
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 Kreativitas SLS berdasarkan indikator keluwesan (flexibility) 

Soal Nomor 2:  

Hitunglah nilai dari: 

1

log 2
32

 
1

log 3
243

 log 64
8

 log 32
2  

 Tentukan semua kemungkinan cara untuk menghitung nilai tersebut! 

Jawaban:  

 
Gambar 4. 8  Lembar Jawaban SLS Nomor  2 

Berdasarkan hasil tes yang dikerjakan, SLS hanya memberikan 

satu alternatif jawaban yang ia ketahui untuk soal tersebut. Hal ini 

dikarenakan SLS kurang teliti dalam memahami maksud dari soal yang 

diberikan sebelum mengerjakan soal tersebut.  

Untuk memperkuat data yang diperoleh maka dilakukan 

wawancara pada SLS sesuai dengan lembar jawaban soal. Data hasil 

wawancara SLS yaitu sebagai berikut: 

P : selanjutnya perhatikan soal nomor 2! 

SLS : iya  

P : bisakah kamu menjelaskan cara penyelesaian dari soal ini?  

SLS : bisa kak. Jadi untuk soal ini sama dengan cara penyelesaian soal 

nomor satu tadi. Dimana untuk langkah penyelesaiannya dengan 

cara mengubah basis dan numerus agar nilainya sama kemudian 
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menerapkan sifat logaritma untuk mendapatkan hasil akhir dari 

soal yang diberikan.  

P : nah untuk soal nomor 2 ini tertulis di dalam soal bahwa tentukan 

semua kemungkinan cara untuk menentukan nilai dari soal. 

Kenapa kamu hanya memberikan satu jawaban saja?  

SLS : oh iya kak, maaf saya kurang teliti membaca soalnya. 

P : jadi, untuk soal ini apakah masih ada alternatif jawaban selain yang 

kamu jelaskan tadi?  

SLS : mungkin masih ada kak tapi tidak bisa saya jelaskan karena 

hanya satu alternatif ini yang saya tahu 

P : kenapa tidak bisa kamu jelaskan alternatif jawaban yang lain?  

SLS : karena saya hanya tahu satu cara ini saja. Itupun karena sudah 

dicontohkan tadi sehingga saya sedikit mengerti dan tahu 

menggunakan cara yang tadi untuk menyelesaikan soal. 

P : baiklah. Lain kali apabila diberikan soal seperti ini ada baiknya 

perhatikan dahulu pertanyaan dari soal sebelum mengerjakan agar 

tidak ada kekeliruan dan lebih giat lagi berlatih soal-soal 

logaritma supaya lebih tahu lagi mengenai logaritma 

SLS : baik kak  

Berdasarkan hasil wawancara pada soal nomor 2, terlihat bahwa 

SLS tidak membaca dengan teliti dan memahami maksud dari soal yang 

diberikan. Sehingga SLS hanya mampu memberikan satu alternatif 

jawaban yang diberikan. Kurang telitinya SLS dalam membaca dan 
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memahami soal menyebabkan kekeliruan pada alternatif jawaban yang 

diberikan.  

Dari hasil tes dan hasil wawancara SLS, peneliti menyimpulkan 

bahwa SLS belum memenuhi indikator kreativitas yaitu indikator 

keluwesan (fleksibility) disebabkan SLS hanya memberikan satu alternatif 

jawaban saja. Ketika diminta untuk memberikan jawaban lain, SLS tidak 

dapat memberikan jawaban karena hanya satu alternatif jawaban yang 

diketahuinya disebabkan karena kurangnya SLS dalam memahami materi 

menyebabkan SLS hanya mampu memberikan jawaban berdasarkan 

contoh yang dijelaskan.   

 Kreativitas SLS berdasarkan indikator keaslian (originality) 

Soal Nomor 3:  

Selesaikan dengan cara Anda sendiri soal dibawah ini! 

log  3 25 
3

 log 64
8

 log 9
5

 log 16
2  

 

 

 

Jawaban:  

 
Gambar 4. 9 Lembar Jawaban SLS Nomor 3 

Berdasarkan hasil tes yang diperoleh, dapat dilihat bahwa SLS 

masih mengerjakan soal dengan menggunakan cara penyelesaian yang 
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lazim digunakan dan belum terdapat kebaruan dalam penyelesaian soal 

yang digunakan.  

Untuk memperkuat data yang diperoleh maka dilakukan 

wawancara pada SLS sesuai dengan lembar jawaban soal. Data hasil 

wawancara SLS yaitu sebagai berikut: 

P : Untuk soal nomor 3. Perhatikan soalnya! Sudah paham mengenai 

soal yang diberikan?  

SLS : Sudah kak  

P : Coba kamu jelaskan bagaimana cara yang kamu gunakan untuk 

menyelesaikan soal nomor 3 ini! 

SLS : Untuk soal nomor 3 ini saya kerjakan menggunakan cara 

penyelesaian seperti yang saya gunakan untuk menyelesaikan soal 

nomor 1 dan nomor 2 tadi kak. Dimana numerus dan basis 

dipangkatkan untuk mendapatkan nilai yang sama sehingga 

nantinya mendapatkan hasil akhir yang diinginkan.  

P : Di soal ini kamu masih menggunakan cara yang lazim digunakan, 

apakah ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini yang 

berdasarkan dari pemikiran kamu sendiri?  

SLS : Tidak ada kak  

P  : Oke  

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa SLS 

belum menunjukkan adanya kebaruan dalam penyelesaian soal yang SLS 

gunakan. Cara penyelesaian yang SLS gunakan masih sama dengan cara 

penyelesaian pada soal nomor 1 dan nomor 2.  
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Dari hasil tes dan wawancara terhadap SLS, peneliti 

menyimpulkan bahwa SLS belum memenuhi indikator kebaruan 

(originality) dalam berpikir kreatif dikarenakan cara penyelesaian SLS 

untuk soal nomor 3 masih menggunakan cara yang lazim digunakan dan 

belum menunjukkan kebaruan yang berasal dari ide/pemikiran SLS 

sendiri.   

b. Deskripsi Kreativitas Siswa Perempuan Kategori Sedang (SPS) 

dalam Memecahkan Masalah Matematika Materi Logaritma 

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai hasil tes dan wawancara yang 

dilakukan peneliti kepada siswa laki-laki kategori sedang. Adapun hasilnya 

sebagai berikut.  

 Kreativitas SPS berdasarkan indikator kelancaran (fluency) 

Soal Nomor 1:  

Selesaikan soal dibawah ini dengan cara penyelesaian yang tepat! 

log  125 log 625255
 log  81 log 2793

log  32
8  log  25

5   

 

Jawaban:   

 
Gambar 4. 10 Lembar Jawaban SPS Nomor 1 

Berdasarkan hasil tes yang diperoleh, dapat dilihat bahwa SPS 

dapat menyelesaikan soal berdasarkan langkah pengerjaan yang tepat. 
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Namun SPS belum tepat dalam menyelesaikan soal hingga mendapatkan 

nilai akhir yang tepat.  

Untuk memperkuat data yang diperoleh maka dilakukan 

wawancara pada SPS sesuai dengan lembar jawaban soal. Data hasil 

wawancara SPS yaitu sebagai berikut: 

P : Coba perhatikan soal nomor 1! 

SPS : Iya kak 

P : Apakah sudah paham dengan soal yang diberikan? 

SPS : Sudah kak. 

P : Coba kamu jelaskan bagaimana langkah penyelesaian yang kamu  

  gunakan? 

SPS : Untuk soal nomor satu termasuk kedalam soal berbentuk pecahan,  

  jadi untuk menyelesaikan soal tersebut pertama saya menuliskan  

  kembali soal yang diberikan ke dalam lembar jawaban. Untuk  

  langkah kedua, saya mengubah numerus dan basis pada 

pembilang  

  agar nilainya sama begitupun dengan numerous dan basis pada  

  penyebutnya sehingga memudahkan penyelesaian soal. Adapun 

cara  

  yang saya gunakan untuk mengubah basis dan numerus adalah  

  dengan cara perpangkatan. Setelah basis dan numerus sama  

  kemudian digunakan sifat-sifat logaritma yaitu sifat ke-5 

   (               )dan ke-9 (         
 

 
      ).  

  Kemudian untuk langkah selanjutnya hingga mendapatkan hasil  
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  akhir digunakan operasi hitung pada bilangan.  

P : Apakah kamu sudah yakin dengan jawaban yang kamu berikan?  

  Coba perhatikan kembali lembar jawaban kamu! 

SPS : (sambil memperhatikan lembar jawaban) pada hasil akhir ada   

  kesalahan kak.  

P : Bisa kamu jelaskan kesalahannya terletak dibagian mana? 

SPS : Pada bagian ini 
      

 

 
 

 
  

 seharusnya hasil dari penjumlahan dan  

  perkaliannya 
 
 

 

 
 

 

 sehinggal hasil akhinya 
  

 
. 

P : Baik jawabannya sudah benar, lain kali lebih teliti lagi dalam  

  mengerjakan soal 

SPS : Baik kak. 

Berdasarkan hasil wawancara pada soal nomor 1, dapat dilihat 

bahwa SPS mampu mengerjakan soal yang diberikan serta mampu 

menjelaskan langkah pengerjaan yang SPS gunakan. Yang mana, SPS 

mengatakan bahwa soal nomor satu termasuk kedalam soal berbentuk 

pecahan. Jadi langkah pertama yang SPS gunakan yaitu mengubah basis 

dan numerus pada masing-masing ruas pembilang dan penyebut agar nilai 

bilangannya sama. Adapun cara yang SPS gunakan untuk mengubah basis 

dan numerus ialah dengan cara perpangkatan pada basis dan numerus yang 

akan disamakan nilainya. Kemudian setelah basis dan numerus sama, SPS 

menggunakan sifat-sifat logaritma yaitu sifat ke-5 (          

     
 )dan ke-9 (       

   
 

 
      
 ). Untuk mendapatkan hasil akhir, 

SPS kemudian menerapkan operasi hitung pada bilangan.   
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Dari hasil tes dan wawancara yang dilakukan pada SPS, dapat 

disimpulkan bahwa SPS mampu memenuhi indikator kelancaran (fluency) 

pada kemampuan berpikir kreatif. Hal ini didukung dengan melihat 

bagaimana SPS mampu mengerjakan soal dengan langkah pengerjaan 

yang tepat dan mampu memberikan penjelasan rinci mengenai cara kerja 

yang digunakan.  

 Kreativitas SPS berdasarkan indikator keluwesan (flexibility) 

Soal nomor 2:  

Hitunglah nilai dari  

1

log 2
32

 
1

log 3
243

 log 64
8

 log 32
2  

Tentukan semua kemungkinan cara untuk menghitung nilai 

tersebut! 

 

 

 

 

Jawaban:  

 
Gambar 4. 11 Lembar Jawaban SPS Nomor 2 

Berdasarkan hasil tes yang diperoleh, SPS mampu menyelesaikan 

soal dengan memberikan 2 alternatif jawaban. Namun untuk nilai akhir 

yang diperoleh berbeda. Hal ini disebabkan pada cara penyelesaian yang 
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pertama, SPS kurang teliti dalam mengoperasikan bilangan sehingga 

berpengaruh terhadap nilai akhirnya.  

Untuk memperkuat data yang diperoleh maka dilakukan 

wawancara pada SPS sesuai dengan lembar jawaban soal. Data hasil 

wawancara SPS yaitu sebagai berikut: 

P : Selanjutnya perhatikan soal nomor 2! 

SPS : Iya (sambil memperhatikan soal) 

P : bisakah kamu menjelaskan cara penyelesaian dari soal ini?  

SPS : bisa kak. Jadi untuk soal ini permintaan soalnya yaitu beberapa  

  cara penyelesaian yang mungkin dari soal ini. Maka dari itu saya  

  menuliskan lebih dari satu jawaban. Untuk alternatif jawaban 

yang  

  pertama langkah pengerjaannya sama dengan cara penyelesaian  

  soal yang nomor satu tadi. Dimana untuk langkah penyelesaiannya  

  dengan cara mengubah basis dan numerus agar nilainya sama  

  kemudian menerapkan sifat logaritma untuk mendapatkan hasil  

  akhir dari soal yang diberikan.  

P : Baik untuk alternatif jawaban pertama sudah benar. Bisakah 

kamu menjelaskan alternatif jawaban yang kedua? 

SPS :Untuk alternatif jawaban kedua saya menggunakan sifat ke-6 

pada logaritma yaitu (       
     

     ). Kemudian mengubah 

numerus dan basis kedalam bentuk perpangkatan untuk 

memudahkan penyelesaian soal. Selanjutnya untuk mendapatkan 

hasil akhir digunakan operasi hitung pada bilangan  
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P : Nah untuk soal nomor 2 ini kamu menuliskan dua alternatif 

jawaban, tetapi mengapa hasil akhir yang kamu dapatkan 

berbeda? Coba perhatikan kembali cara penyelesaian di alternatif 

yang pertama! 

SPS : Iya kak, ada kesalahan dibagian pembagian. Harusnya hasil dari 

   
 

 
   bukannya 3 sehingga hasil akhirnya 10.  

P : Baik, jawabannya sudah benar. Apakah selain dua alternatif ini  

  masih ada alternatif lain yang bisa digunakan untuk 

menyelesaikan  

  soal ini?  

SPS : Sudah tidak ada kak 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat bahwa SPS mampu 

memberikan penjelasan mengenai cara kerja dari dua alternatif yang 

dituliskan SPS. Hal ini dapat dilihat pada hasil wawancara dan hasil tes 

pada gambar 4.11. Dimana pada alternatif pertama, SPS mengubah 

masing-masing basis dan numerus pada ruas pembilang dan penyebut agar 

mempermudah dalam menyelesaikan soal. Setelah nilainya sama, SPS 

kemudian menggunakan operasi hitung pada bilangan untung 

mendapatkan hasil akhir dari soal tersebut. Kemudian untuk alternatif 

kedua, SPS menjelaskan bahwa SPS menggunakan sifat ke-6 yaitu 

(       
     

     ) lalu mengubah basis dan numerus pada soal logaritma 

untuk mendapatkan bilangan yang sama. Terakhir, SPS menggunakan 

operasi hitung bilangan untuk menghitung hasil akhir dari soal yang 

diberikan.  
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Dari hasil tes dan wawancara dapat dilihat bahwa SPS dapat 

memenuhi indikator keluwesan (fleksibility) dalam berpikir kreatif. Hal ini 

dibuktikan dengan SPS yang mampu mengerjakan soal yang diberikan 

serta mampu memberikan penjelasan rinci mengenai alternatif jawaban 

yang dituliskan pada lembar jawaban soal yang diberikan. 

 Kreativitas SPS berdasarkan indikator keaslian (originality) 

Soal nomor 3:  

Selesaikan dengan cara Anda sendiri soal dibawah ini! 

log  3 25 
3

 log 64
8

 log 9
5

 log 16
2  

 

Jawaban:  

 
Gambar 4. 12  Lembar Jawaban SPS Nomor 3 

Berdasarkan hasil tes yang diperoleh, SPS mampu mengerjakan 

soal yang diberikan namun SPS masih menggunakan cara yang lazim 

digunakan dan belum menunjukkan adanya kebaruan dalam proses 

berpikirnya.  

Untuk memperkuat data yang diperoleh maka dilakukan 

wawancara pada SPS sesuai dengan lembar jawaban soal. Data hasil 

wawancara SPS yaitu sebagai berikut: 

P :Untuk Soal Nomor 3. Perhatikan soalnya! Sudah paham  

  mengenai soal yang diberikan?  
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SPS : Sudah kak  

P : Coba kamu jelaskan bagaimana cara yang kamu gunakan untuk  

  menyelesaikan soal nomor 3 ini! 

SPS : Untuk soal nomor 3 ini saya kerjakan menggunakan cara 

penyelesaian seperti yang saya gunakan untuk menyelesaikan soal 

  nomor 1 kak. Dimana langkah pertama yang saya lakukan adalah  

  menuliskan kembali soal pada lembar jawaban, kemudian bentuk  

     (    )  saya ubah menjadi              berdasarkan 

sifat logaritma ke-3 (    (   )             ). Setelah itu,  

numerus dan basis dipangkatkan untuk mendapatkan nilai yang 

sama sehingga nantinya mendapatkan hasil akhir yang diinginkan.  

  P : Di soal ini kamu masih menggunakan cara yang lazim digunakan,  

  apakah ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini yang  

  berdasarkan dari pemikiran kamu sendiri?  

SPS : Tidak ada kak  

P : Oke 

Berdasarkan hasil wawancara pada soal nomor 3, dapat dilihat 

bahwa SPS masih menggunakan cara yang masih lazim digunakan dan 

belum menandakan adanya kebaruan dalam proses berpikirnya.  

Sehingga dari hasil tes dan wawancara, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa SPS belum mampu memenuhi indikator kebaruan 

(originality) dikarenakan SPT masih menggunakan cara penyelesaian yang 

masih sering digunakan dalam menyelesaikan soal dan belum 

menunjukkan adanya kebaruan dalam proses berpikirnya. 
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3. Analisis Kreativitas Siswa Kategori Rendah dalam Memecahkan 

Masalah Matematika Materi Logaritma 

a. Deskripsi Kreativitas Siswa Laki-laki Kategori Rendah(SLR) dalam 

Memecahkan Masalah Matematika Materi Logaritma 

Pada bagian ini akan dipaparkan  mengenai hasil tes dan wawancara 

yang dilakukan peneliti kepada siswa laki-laki kategori rendah. Adapun 

hasilnya sebagai berikut.  

 Kreativitas SLR berdasarkan indikator kelancaran (fluency) 

Soal Nomor 1:  

Selesaikan soal dibawah ini dengan cara penyelesaian yang tepat! 

log  125  log 625
255

 log  81 log 27
93

log  32
8  log  25

5   

Jawaban:  

 
Gambar 4. 13 Lembar Jawaban SLR Nomor 1 

Berdasarkan hasil tes yang dikerjakan SLR, dapat dilihat bahwa SLR 

dapat mengerjakan soal yang diberikan dengan langkah pengerjaan yang 

benar namun untuk hasil akhir yang didapatkan masih kurang tepat.  

Untuk memperkuat data yang diperoleh maka dilakukan wawancara 

pada SLR sesuai dengan lembar jawaban soal. Data hasil wawancara SLS 

yaitu sebagai berikut: 

P  : Coba perhatikan soal nomor 1! 

SLR : Iya kak 



61 

 

 
 

P : Apakah sudah paham dengan soal yang diberikan? 

SLR : Sudah kak. 

P : Coba kamu jelaskan bagaimana langkah penyelesaian yang kamu  

  gunakan? 

SLR : Untuk soal ini saya kerjakan berdasarkan contoh yang diberikan 

kak 

P : Bisa tolong kamu jelaskan secara rinci langkah-langkah 

pengerjaan  

  soal ini? 

SLR :Saya kerjakan dengan menerapkan sifat logaritma ke-6 kak sesuai 

dengan contoh soal yang dijelaskan tadi . 

P : Bisa kamu jelaskan lebih rinci lagi mengenai jawaban yang kamu 

berikan?  

SLR : Tidak kak 

P : Lain kali lebih diperhatikan lagi cara pengerjaannya dan pahami 

cara penyelesaian yang kamu gunakan 

SLR : Iya kak 

Berdasarkan hasil wawancara pada soal nomor 1, terlihat bahwa SLR 

dapat mengerjakan soal yang diberikan namun tidak mampu menjelaskan lebih 

rinci mengenai cara pengerjaan yang SLR gunakan.  

Berdasarkan hasil tes dan wawancara pada SLR, dapat disimpulkan bahwa 

SLR dapat memenuhi indikator kreativitas yaitu indikator kelancaran (fluency).  

 Kreativitas SLR berdasarkan indikator keluwesan (flexibility) 

Soal nomor 2:  
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Hitunglah nilai dari:  

1

log 2
 

32
 

1

log 3
 

243
 log 64

 

8
 log 32

 

2  

Tentukan semua kemungkinan cara untuk menghitung nilai 

tersebut! 

Jawaban:  

 
Gambar 4. 14 Lembar Jawaban SLR Nomor 2 

Berdasarkan hasil tes yang dikerjakan, SLR dapat menyelesaikan 

soal kedua ini dengan benar namun SLR hanya mampu memberikan satu 

alternatif jawaban dari soal tersebut. hal ini disebabkan karena SLR kurang 

teliti dalam membaca soal sehingga mempengaruhi alternatif jawaban 

yang diberikan.  

Untuk memperkuat data yang diperoleh maka dilakukan 

wawancara pada SLR sesuai dengan lembar jawaban soal. Data hasil 

wawancara SLS yaitu sebagai berikut: 

P : Selanjutnya perhatikan soal nomor 2! 

SLR : Iya kak  

P : Bisakah kamu menjelaskan cara penyelesaian dari soal ini?  

SLR : Untuk soal nomor 2 ini saya kerjakan dengan cara memangkatkan 

basis dan numerus masing-masing logaritma. Setelah basis dan 

numerus sama dihitunglah hasil akhirnya.  

P : Nah untuk soal nomor 2 ini kamu hanya menuliskan satu alternatif   
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  jawaban. Apakah masih ada alternatif lain dari soal yang kamu  

  ketahui? 

SLR : Sudah tidak ada kak 

Berdasarkan hasil wawancara pada soal nomor 2, terlihat bahwa 

SLR dapat mengerjakan soal yang diberikan tetapi SLR hanya 

memberikan satu alternatif jawaban saja.  Sehingga dapat didsimpulkan 

bahwa SLR belum memenuhi indikator keluwesan (fleksibility). 

 

 

 Kreativitas SLR berdasarkan indikator keaslian (originality) 

Soal nomor 3:  

Selesaikan dengan cara Anda sendiri soal dibawah ini! 

log  3 25 
3

 log 64
8

 log 9
5

 log 16
2  

Jawaban:  

 
Gambar 4. 15 Lembar Jawaban SLR Nomor 3 

Berdasarkan hasil tes yang dikerjakan oleh SLR, dapat dilihat 

bahwa SLR dapat mengerjakan  soal yang diberikan namun masih 

menggunakan cara yang lazim digunakan dan bukan dari ide/pemikirannya 

sendiri.  
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Untuk memperkuat data yang diperoleh maka dilakukan 

wawancara pada SLR sesuai dengan lembar jawaban soal. Data hasil 

wawancara SLR yaitu sebagai berikut: 

P : Baik untuk soal nomor 3. Perhatikan soalnya! Sudah paham  

  mengenai soal yang diberikan?  

SLR : Sudah kak  

P : Coba kamu jelaskan bagaimana cara yang kamu gunakan untuk  

  menyelesaikan soal nomor 3 ini! 

SLR : Untuk soal nomor 3 ini saya kerjakan menggunakan cara  

  penyelesaian seperti yang saya gunakan untuk menyelesaikan soal  

  nomor 2 kak.  

P : Di  soal ini kamu masih menggunakan cara yang lazim digunakan,  

  apakah ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini yang  

  berdasarkan dari pemikiran kamu sendiri?  

SLR : Tidak ada kak  

P :Oke 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa SLR 

masih menggunakan cara yang masih lazim digunakan dan belum 

menunjukkan adanya kebaruan dalam proses berpikirnya. Sehingga hal ini 

menyebabkan SLR hanya menyelesaikan soal dengan menggunakan cara 

penyelesaian yang masih umum digunakan.  

Dari hasil tes dan wawancara SLR, peneliti menyimpulkan bahwa 

SLR belum mampu memenuhi indikator kreativitas yaitu indikator 

keaslian (originality). Hal ini dapat dilihat dari bagaimana SLR masih 
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menggunakan cara yang lazim digunakan untuk mengerjakan soal yang 

diberikan.  

b. Deskripsi Kreativitas Siswa Perempuan Kategori Rendah (SPR) 

dalam Memecahkan Masalah Matematika Materi Logaritma 

Pada bagian ini akan dipaparkan  mengenai hasil tes dan 

wawancara yang dilakukan peneliti kepada siswa perempuan kategori 

rendah. Adapun hasilnya sebagai berikut.  

 Kreativitas SPR berdasarkan indikator kelancaran (fluency) 

Soal Nomor 1:  

   Selesaikan soal dibawah ini dengan cara penyelesaian yang tepat! 

log  125 log 625 255
 log  81  log 2793

log  32
8   log  25

5   

Jawaban:  

 
Gambar 4. 16 Lembar Jawaban SPR Nomor 1 

Berdasarkan hasil tes yang dikerjakan SPR, dapat dilihat bahwa 

SPR dapat mengerjakan soal yang diberikan dengan langkah pengerjaan 

yang benar namun masih kurang dalam penggunaan operasi hitung pada 

bilangan serta hasil akhir yang didapatkan masih kurang tepat. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil kerja SPR yang tercantum pada gambar 4.16. 

Dimana SPR dapat menerapkan sifat logaritma untuk menyelesaikan soal. 
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Namun pada saat mengaplikasikan operasi hitung bilangan, SPR masih 

kurang teliti sehingga hasil akhir yang didapatkan kurang tepat.   

Untuk memperkuat data yang diperoleh maka dilakukan 

wawancara pada SPR sesuai dengan lembar jawaban soal. Data hasil 

wawancara SPR yaitu sebagai berikut: 

P : Coba perhatikan soal nomor 1! 

SPR : Iya kak 

P : Apakah sudah paham dengan soal yang diberikan? 

SPR : Sudah kak. 

P : Coba kamu jelaskan bagaimana langkah penyelesaian yang kamu  

  gunakan? 

SPR : Untuk soal ini saya kerjakan berdasarkan contoh yang diberikan 

kak. Jadi disoal ini saya pakai sifat ke-6 untuk mengerjakan soal ini 

kak. Kemudian bilangan yang bisa dipangkatkan saya pangkatkan kak 

supaya lebih sederhana.  

P     : Baik, penjelasannya sudah benar. Coba perhatikan hasil akhir dari 

jawaban kamu! Apakah kamu sudah yakin dengan jawaban yang kamu 

berikan? 

SPR : Tidak kak, saya merasa ada kesalahan kak 

P : Bisa kamu jelaskan dibagian mana letak kesalahannya? 

SPR : Tidak kak  

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa SPR 

dapat mengerjakan soal yang diberikan dan dapat menjelaskan langkah-

langkah pengerjaan yang SPR gunakan. Namun pada saat penggunaan 
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operasi hitung bilangan, SPR melakukan kesalahan yang menyebabkan 

hasil akhirnya kurang tepat. Namun terlepas dari hal tersebut, SPR mampu 

menyelesaikan soal yang diberikan. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara SPR, dapat disimpulkan 

bahwa SPR mampu memenuhi indikator kreativitas yaitu indikator 

kelancaran (fluency) dalam menyelesaikan soal yang diberikan.  

 Kreativitas SPR berdasarkan indikator keluwesan (fleksibility) 

Soal nomor 2:  

Hitunglah nilai dari  

1

log 2
32

 
1

log 3
243

 log 64
8

 log 32
2  

Tentukan semua kemungkinan cara untuk menghitung nilai tersebut! 

Jawaban:  

 
Gambar 4. 17 Lembar Jawaban SPR Nomor  2 

Berdasarkan hasil tes yang dikerjakan, SPR hanya mampu 

menyelesaikan soal dengan memberikan satu alternatif  jawaban  saja. Hal 

ini menunjukkan bahwa SPR belum memahami maksud dari soal yang 

diberikan. Selain itu, SPR juga masih kurang dalam penggunaan operasi 

hitung bilangan sehingga hasil akhir dari jawaban yang diberikan kurang 

tepat.  
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Untuk memperkuat data yang diperoleh maka dilakukan 

wawancara pada SPR sesuai dengan lembar jawaban soal. Data hasil 

wawancara SPR yaitu sebagai berikut: 

P : Selanjutnya perhatikan soal nomor 2! 

SPR : Iya kak (sambil memperhatikan soal) 

P : Bisakah kamu menjelaskan cara penyelesaian dari soal ini?  

SPR : Untuk soal nomor 2 ini saya juga mengerjakan soal dengan 

menggunakan cara seperti yang saya gunakan pada soal nomor1 kak.  

P : Bisa kamu jelaskan secara rinci mengenai cara penyelesaian yang 

kamu gunakan? 

SPR : Tidak kak.  

P : Nah untuk soal nomor 2 ini kamu hanya menuliskan satu alternatif   

  jawaban. Apakah masih ada alternatif lain dari soal yang kamu  

  ketahui? 

SPR : Sudah tidak ada kak 

Berdasarkan hasil wawancara pada SPR, dapat dilihat bahwa SPR 

tidak dapat menjelaskan secara rinci mengenai penyelesaian soal yang 

SPR gunakan. Selain itu, SPR hanya memberika satu alternatif jawaban 

pada soal nomor 2 ini. Hal ini disebabkan oleh kurang telitinya SPR dalam 

memahami maksud dari soal yang diberikan. 

Sehingga dari hasil tes dan wawancara SPR, peneliti memperoleh 

bahwa SPR belum memenuhi indikator keluwesan (fleksibility) 

dikarenakan SPR hanya menuliskan satu alternatif jawaban saja. Hal ini 

dapat dilihat pada hasil tes yang SPR tuliskan.  
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 Kreativitas SPR berdasarkan indikator keaslian (originality) 

Soal nomor 3:  

Selesaikan dengan cara Anda sendiri soal dibawah ini! 

log  3 25 
3

 log 64
8

 log 9
5

 log 16
2  

 

Jawaban:  

 
Gambar 4. 18 Lembar Jawaban SPR Nomor 3 

Berdasarkan hasil tes yang dikerjakan oleh SPR, dapat dilihat 

bahwa SPR dapat mengerjakan  soal yang diberikan namun masih 

menggunakan cara yang lazim digunakan dan bukan dari ide/pemikirannya 

sendiri.  

Untuk memperkuat data yang diperoleh maka dilakukan 

wawancara pada SPR sesuai dengan lembar jawaban soal. Data hasil 

wawancara SPR yaitu sebagai berikut: 

P : Untuk soal nomor 3. Perhatikan soalnya! Sudah paham  

  mengenai soal yang diberikan?  

SPR : sudah kak. 

P : Coba kamu jelaskan bagaimana cara yang kamu gunakan untuk  

  menyelesaikan soal nomor 3 ini! 

SPR : Untuk soal nomor 3 ini saya kerjakan menggunakan cara  
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  penyelesaian seperti yang saya gunakan untuk menyelesaikan soal 

  nomor 2 kak. Saya kerjakan berdasarkan contoh soal yang saya 

lihat.  

 P :Di soal ini kamu masih menggunakan cara yang lazim digunakan,  

  apakah ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini yang  

  berdasarkan dari pemikiran kamu sendiri?  

SPR : Tidak ada kak  

P :Oke 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa SPR 

dapat mengerjakan ketiga soal yang diberikan namun belum mampu untuk 

memberikan penjelasan secara rinci mengenai langkah-langkah pengerjaan 

yang digunakannya serta belum mampu menerapkan operasi hitung 

bilangan dengan tepat sehingga berpengaruh pada hasil akhir yang 

didapatkan.  

Secara keseluruhan hasil tes dan wawancara yang dilakukan terhadap 

masing-masing kategori, maka diperoleh hasil yang disajikan pada tabel 

berikut. 

Tabel 4. 3 Indikator Kreativitas Subjek yang Terpenuhi 

 

Subjek 

Laki-Laki Perempuan 

 

Kelancaran 

 

Keluwesan 

 

Keaslian 

 

Kelancara

n 

 

Keluwesan 

 

Keaslia

n 

Tinggi     X       

Sedan

g 

     X       X     X 

Renda

h 

     X    X   X X 
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B. Pembahasan  

Berikut ini akan dibahas mengenai hasil penelitian berdasarkan hasil tes 

dan hasil wawancara untuk setiap subjek yang telah dipilih. 

1. Subjek Kategori Tinggi (SKT) 

Hasil tes dan wawancara pada SKT menunjukkan bahwa subjek laki-

laki dapat memenuhi dua indikator kreativitas yaitu (a) kelancaran dan (b) 

kebaruan. Sedangkan subjek perempuan dapat memenuhi ketiga indikator 

kreativitas yaitu (a) kelancaran, (b) keluwesan, dan (c) keaslian. Ternyata 

terdapat perbedaan kreativitas antara siswa laki-laki dan perempuan pada 

kategori tinggi. Dimana siswa perempuan memiliki tingkat kreativitas lebih 

baik dibanding siswa laki-laki. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Febriyana (2018) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

subjek perempuan dapat memenuhi ketiga indikator kreativitas yaitu 

kelancaran, keluwesan , dan keaslian. Sedangkan untuk siswa laki-laki hanya 

memenuhi dua indikator kreativitas. Perbandingan dalam hal kreativitas telah 

dilakukan oleh Aziz (2006) yang berdasarkan hasil penelitiannya pada 82 

anak yang mempunyai tingkat kreativitas tinggi ternyata lebih banyak 

diperoleh anak perempuan dibanding anak laki-laki.  

2. Subjek Kategori Sedang (SKS) 

Hasil tes dan wawancara pada SKS menunjukkan bahwa siswa laki-laki 

hanya memenuhi satu indikator kreativitas yaitu (a) kelancaran, sedangkan 

siswa perempuan dapat memenuhi dua indikator yaitu (a) kelancaran dan (b) 

keluwesan. Hal ini menunjukkan bahwa pada subjek dengan kategori sedang 

terdapat perbedaan kreativitas siswa laki-laki dan siswa perempuan. Dimana 
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siswa perempuan memiliki kemampuan kreativitas lebih baik dibanding siswa 

laki-laki.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ma’ruf  2 17  

yang menyatakan bahwa siswa perempuan dan laki-laki mampu memenuhi 

dua indikator  kreativitas yaitu kelancaran dan keluwesan. Namun hasil 

penelitian tersebut berbeda dengan hasil yang peneliti dapatkan dimana dalam 

hasil penelitian ini siswa laki-laki kategori sedang hanya memenuhi satu 

indikator saja yaitu indikator kelancaran sedangkan siswa perempuan 

memenuhi dua indikator.  

3. Subjek  Kategori Rendah (SKR) 

Hasil tes dan wawancara pada SKR menunjukkan subjek laki-laki dan 

perempuan hanya memenuhi satu indikator saja yaitu indikator kelancaran. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2019), bahwa 

subjek berkemampuan rendah dalam berpikir kreatit tingkat 1 (kurang kreatif) 

karena hanya memenuhi satu indikator yaitu indikator kefasihan dan belum 

memenuhi dua indikator yaiti fleksibilitas dan keaslian. Hal ini menunjukkan 

bahwa pada kategori rendah tidak terdapat perbedaan antara siswa laki-laki 

dan siswa perempuan dikarenakan siswa laki-laki dan siswa perempuan 

masing-masing memenuhi satu indikator kreativitas.  

Dari pembahasan yang telah dipaparkan dapat dilihat bahwa terdapat 

perbedaan tingkat kreativitas siswa laki-laki dan perempuan. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa siswa perempuan memiliki tingkat 

kreativitas yang baik dibanding siswa laki-laki.  Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Febriyana (2018) dalam hasil penelitiannya 
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menyatakan bahwa siswa perempuan berada pada tingkat kreatif sedangkan 

siswa laki-laki berada pada tingkat yang tidak kreatif. Hal ini juga sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan Simajuntak (2019) yang menyatakan 

bahwa ketika terdapat perbedaan pada kemampuan berpikir, maka akan 

berbeda pula tingkat berpikir kreatifnya. Jenis kelamin juga memberi 

pengaruh pada hasil berpikir kreatif, dimana pada subyek penelitian tersebut, 

kemampuan berpikir kreatif mahasiswa perempuan lebih baik dari laki-laki. 

C. Keterbatasan Penelitian  

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan kondisi saat ini 

yang masih pandemi COVID-19 menyebabkan proses dalam pengumpulan 

data penelitian tidak berjalan sesuai perencanaan. Adapun keterbatasan dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Penelitian hanya dilakukan pada satu sekolah sehingga hasil penelitian 

yang didapatkan masih kurang maksimal. 

2. Dikarenakan penelitian dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19, 

peneliti hanya melakukan wawancara secara garis besar sehingga hasil 

wawancara tidak menyeluruh.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti menyimpulkan bahwa 

tingkat kemampuan kreativitas untuk setiap kategori adalah sebagai berikut: 

1. Gambaran kemampuan kreativitas subjek laki-laki dalam memecahkan 

masalah matematika berdasarkan kategori adalah sebagai berikut: 

a. Subjek dengan Kategori Tinggi 

Subjek dengan kategori tinggi mampu memenuhi 2 indikator 

kreativitas meliputi (a) kelancaran, karena subjek mampu memberikan 

langkah-langkah pengerjaan soal secara tepat dan mampu menjelaskan 

dengan rinci pada saat dilakukan wawancara., (b) keluwesan, karena 

subjek dapat menyelesaikan soal dengan memberikan 2 alternatif 

jawaban yang berbeda serta mampu menjelaskan dengan baik 

langkah-langkah yang digunakan.  

b. Subjek dengan Kategori Sedang  

Subjek dengan kategori sedang mampu memenuhi 1 indikator 

kreativitas yaitu (a) kelancaran, karena subjek mampu mengerjakan 

soal dengan langkah pengerjaan yang tepat dan mampu menjelaskan 

langkah-langkah yang digunakan.  

c. Subjek dengan Kategori Rendah 

Subjek dengan kategori rendah mampu memenuhi 1 indikator 

kreativitas yaitu (a) kelancaran, karena subjek dapat mengerjakan soal 
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dengan langkah pengerjaan yang tepat dan dapat menjelaskan 

langkah-langkah yang digunakan.  

2. Gambaran kemampuan kreativitas subjek perempuan dalam memecahkan 

masalah matematika berdasarkan kategori adalah sebagai berikut: 

a. Subjek dengan Kategori Tinggi 

Subjek dengan kategori tinggi mampu memenuhi indikator kreativitas 

yang meliputi (a) kelancaran, karena subjek mampu mengerjakan soal 

dengan langkah yang tepat dan mampu menjelaskan secara rinci 

mengenai langkah yang digunakan, (b) keluwesan, karena subjek 

mampu memberikan 2 alternatif jawaban yang berbeda untuk 

menyelesaikan soal serta dapat menjelaskan dengan baik mengenai 

alternatif jawaban yang diberikan, (c) kebaruan, karena subjek dapat 

memberikan penyelesaian soal dengan cara yang berasal dari 

ide/pemikiran sendiri.  

b. Subjek dengan Kategori Sedang 

Subjek dengan kategori tinggi mampu memenuhi indikator kreativitas 

yang meliputi (a) kelancaran, karena subjek mampu mengerjakan soal 

dengan langkah yang tepat dan mampu menjelaskan mengenai 

langkah yang digunakan, (b) keluwesan, karena subjek mampu 

memberikan 2 alternatif jawaban yang berbeda untuk menyelesaikan 

soal serta dapat menjelaskan alternatif jawaban yang diberikan 

c. Subjek dengan Kategori Rendah 

Subjek dengan kategori rendah mampu memenuhi indikator 

kreativitas yang meliputi (a) kelancaran, karena subjek mampu 
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mengerjakan soal dengan langkah yang tepat serta menjelaskan 

langkah pengerjaan yang digunakan. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan yang diperoleh 

peneliti, maka dari itu peneliti menyarankan:  

1. Guru hendaknya melatih kemampuan kreativitas siswa dengan 

memberikan berbagai macam alternatif dalam memecahkan masalah 

matematika dan tidak berpatokan pada satu alternatif penyelesaian saja.  

2. Karena tingkat kreativitas siswa laki-laki lebih rendah dibanding siswa 

perempuan, guru hendaknya memberikan perhatian khusus kepada siswa 

laki-laki agar mampu meningkatkan kemampuan kreativitasnya.  

3. Dikarenakan penelitian dilakukan di satu lokasi saja maka penelitian ini 

tidak bisa digeneralisasikan kepada semua lokasi (berlaku khusus 

dilokasi dilaksanakannya penelitian ini).  

4.  Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih 

lanjut guna memperluas hasil penelitian yang didapatkan.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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LAMPIRAN 1 

INSTRUMEN PENELITIAN 



 
 

 
 

KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR LOGARITMA 

Kompetensi Dasar  

4.1 Memiliki motivasi internal, kemampuan bekerjasama, konsisten, sikap 

disiplin, rasa percaya diri, dan sikap toleransi dalam perbedaan strategi 

berpikir dalam memilih dan menerapkan strategi menyelesaikan masalah 

4.2 Mampu mentransformasi diri dalam berperilaku jujur, tangguh 

menghadapi masalah, kritis dan disiplin dalam melakukan tugas bealajar 

matematika 

4.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab, rasa ingin tahu, jujur dan perilaku 

peduli lingkungan  

3.1 Memilih dan menerapkan aturan eksponen dan logaritma sesuai dengan 

karakteristik permasalahan yang akan diselesaikan dan memeriksa 

kebenaran langkah-langkahnya 

Indikator :  

3.1.1. Menjelaskan sifat-sifat logaritma 

3.1.2. Menyelesaikan soal menggunakan sifat-sifat logaritma 

4.1 Menyajikan masalah nyata menggunakan operasi aljabar berupa eksponen 

dan logaritma serta menyelesaikannya menggunakan sifat-sifat dan aturan 

yang telah terbukti kebenarannya 

Indikator:  

4.1.1 Terampil menerapkan konsep/prinsip dan strategi 

pemecahan masalah yang relevan berkaitan dengan 

logaritma 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

NO INDIKATOR ASPEK YANG DIUKUR KETERANGAN 

1 Kelancaran Menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan dengan  langkah–langkah 

yang  tepat dan terstruktur 

Siswa menyelesaikan masalah 

yang diberikan dengan 

menerapkan langkah-langkah 

penyelesaian masalah secara tepat 

dan langkah penyelesaian yang 

terstruktur 

2 Keluwesan Memberikan penyelesaian masalah 

dengan banyak cara/alternatif 

penyelesaian 

Siswa mampu untuk menberikan 

banyak cara/alternatif 

penyelesaian yang sekiranya dapat 

membantu dalam pemecahan 

masalah matematika yang 

diberikan 

3 Keaslian Menyelesaikan masalah matematika 

dengan menggunakan ide/pikiran 

sendiri yang berbeda dengan cara 

penyelesaian yang diberikan guru 

maupun siswa lain 

Siswa memberikan penyelesaian 

masalah berdasarkan 

ide/pemikiran sendiri yang 

berbeda dari penyelesaian yang 

telah ada sebelumnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TES KEMAMPUAN AWAL 

Sekolah  : SMA Negeri 7 Maros 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : X/Ganjil 

Waktu  : 30 menit 

Bentuk Soal : Essay 

 

Petunjuk Pengerjaan Soal :  

1. Berdoalah  dahulu  sebelum  mengerjakan  soal! 

2. Tulislah  Nama,  Nis,  dan  Kelas  pada  lembar  jawaban! 

3. Periksa dan  bacalah  soal-soal  sebelum  menjawab! 

4. Kerjakan  soal yang dianggap mudah! 

5. Periksalah kembali lembar jawaban dengan  teliti sebelum 

mengumpulkan! 

SOAL  

1. Hitunglah nilai dari    
  

  

               ! 

2. Selesaikanlah                      ! 

3. Kerjakan soal dibawah ini! 
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RUBRIK PENILAIAN INDIKATOR JAWABAN TES KEMAMPUAN AWAL 

SOAL JAWABAN SKOR 

1. Hitunglah nilai dari 

log
81

27

3

 
1

log 32
2  log 64 

4
! 

 

Kelancaran 

log
81

27

3

 log 32
2

 log 64
4  

= log 81
3

- log 27
3

 log 32
2

- log 64
4

      sifat log. 

ke-4 

= log 34
 

3
- log 3

3

 

3
 log 2

5

 

2
- log 2

6

 

22

        eksponen 

= 4 log 3
3

-3 log 3
3

 5 log 2
2

-
6

2
 log 2

2
  sifat 

log. ke-5 

= 4-3 5-
6

2
  operasi bilangan (penjumlahan & 

pengurangan) 

= 4-3 5-3 

= 3                   hasil akhir 

 

 

 

 

 

 

 

10 

2. Selesaikanlah 

log 25
5  log

243

81

3

 log 64 
8

! 

 

Keluwesan 

 log 25
5

- log 243
3

 log 64
8  

= log 52
5

- log 3
53
 log 2

623

 perpangkatan basis 

dan numerus (eksponen) 

= 2 log 5
5

-5 log 3
3

 
6

3
 log 2

2
  sifat log. ke-5, 

sifat ke-9 

=            operasi bilangan (pengurangan dan 

perkalian) 

=                         hasil akhir 

 

 

 log 25
5

- log 243
3

 log 64
8  
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= 
log 25

log 5
-
log 243

log 3
 
log 64

log 8
     sifat ke-6 

= 
log 52

log 5
-
log 3

5

log 3
 
log 2

6

log 23
      perpangkatan pada basis 

logaritma (eksponen) 

= 
2 log 5

log 5
-
5 log 3

log 3
 
6 log 2

3 log 2
     sifat log. ke-5 

= 2-5 
6

3
              operasi pengurangan dan perkalian 

bilangan bulat 

= 2-5 2             operasi pengurangan dan perkalian 

bilangan bulat 

=  8                        hasil akhir 

3. Kerjakanlah soal 

dibawah ini! 

log 64
3

 log 27
2

 log 125
5

 

Keaslian 

I. log 64
3

 log 27
2

- log 125
5  

= log 2
63
 log 3

32
- log 53

5
         sifat eksponen 

= 6 log 2
3

 3 log 3
2

-3 log 5
5

     sifat log. ke-5 

= 6 3-3                      operasi bilangan (perkalian & 

pengurangan) 

= 18 – 3 

= 15                               hasil akhir 

II.  log 64
3

 log 27
2

- log 125
5

 

= 
log 64

log 3
 
log 27

log 2
-
log 125

log 5
      sifat log. ke-6 

= 
log 2

6

log 3
 
log 3

3

log 2
-
log 53

log 5
       eksponen pada basis 

logaritma 

= 
6 log  2

log 3
 
3 log 3

log 2
-
3 log 5

log 5
    sifat ke-5 

= 6 3-3                     operasi bilangan (perkalian & 

pengurangan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 



 

  

 
 

= 18 – 3 

= 15                                hasil akhir 

 Skor 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

LEMBAR SOAL TES AKHIR KREATIVITAS SISWA MATERI LOGARITMA 

Sekolah  : SMA Negeri 7 Maros  

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : X/Ganjil 

Waktu   : 45 menit 

Bentuk Soal  : Essay 

Petunjuk Pengerjaan Soal :  

1. Berdoalah dahulu sebelum mengerjakan soal! 

2. Tulislah Nama, Nis, dan Kelas pada lembar jawaban! 

3. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum menjawab! 

4. Kerjakan soal yang dianggap mudah! 

5. Periksalah kembali lembar jawaban dengan teliti sebelum mengumpulkan! 

SOAL 

1. Selesaikan soal dibawah ini dengan beberapa alternatif jawaban. Minimal 

dengan dua cara penyelesaian! 

                          
log 125- log 625

255
 log 81 log 27

93

log 32
8

- log 25
5  

2. Hitunglah nilai dari 

1

log 2
32

 
1

log 3
243

 log 64
8

 log 32
2

 

Tentukan semua kemungkinan cara untuk menghitung nilai tersebut! 

3. Selesaikan dengan cara Anda sendiri soal dibawah ini! 

log  3 25 
3

 log 64
8

 log 9
5

 log 16
2

 

 

 

 

 



 

  

 
 

RUBRIK PENILAIAN TES KEMAMPUAN AKHIR KREATIVITAS SISWA 

NO KUNCI JAWABAN DEFENISI 

INDIKATOR 

LANGKAH 

PENGERJAAN 

1 Cara I :  

log  125  log 625
255

 log  81 log 27
93

log  32
8  log  25

5
 

Indikator 

kelancaran 

adalah 

kemampuan 

siswa untuk 

menyelesaikan 

masalah dengan 

cara/langkah-

langkah yang 

tepat.  

Cara I:  

Adapun langkah-langkah 

pengerjaan soal ini yaitu:  

1. Pada langkah 

pertama siswa 

menuliskan 

kembali soal pada 

lembar jawaban  

 

= 
log  53 log 3

33
25

 log  3
4
 log 3

33
23

log  2
5
 log 52

52
3                  

 

2. Kemudian pada 

langkah kedua, 

siswa mengubah 

numerus pada 

logaritma agar 

nilainya sama 

dengan nilai basis 

yaitu angka 5. 

Begitupun untuk 

numerus lain juga 

diubah sehingga 

sama dengan nilai 

basisnya. Adapun 

cara 

pengubahannya 

dengan 

menggunakan 

cara eksponen 

atau perpangkatan 

agar 

memudahkan 

dalam 

penyelesaian soal.   

 
= 

3 log 5 
4

2
 log 5
5

5
  4 log 3 

3

2
log 3
3

3

5

3
log 2
2  2 log 5

5
 

3. Setelah itu, 

pengerjaan 

selanjutnya 

dilakukan dengan 



 

  

 
 

menerapkan sifat-

sifat logaritma. 

Sifat logaritma 

yang digunakan 

pada langkah 

ketiga ini adalah 

sifat logaritma ke 

5 

(

log b
na
  n log b

a

) dan ke-9 

(

log b
man

 
 m

n
 log b

a

) 

 
= 

3(1) 
4

2
(1) 4(1) 

3

2
(1)

5

3
(1) 2(1)

 

= 
3 2 4 

3

2
5

3
 2

 

= 
3 8 

3

2
5

3
 2

 

=  
7

2
  

3

1
 = 

21

2
 

 

4. Kemudian untuk 

langkah 

pengerjaan 

keempat, kelima, 

keenam, ketujuh, 

dan kedelapan 

menerapkan 

operasi bilangan 

yaitu 

penjumlahan,pen

gurangan, 

perkalian dan 

pembagian untuk 

mendapatkan 

hasil akhir dari 

soal yang 

dikerjakan 

 Cara II:  

log 125 log 625
255

 log 81 log 27
93

log 32
8  log 25

5
 

Cara II:  

Adapun langkah-langkah 

penyelesaian soal 

menggunakan cara kedua 

yaitu:  

1. Pertama, siswa 

menuliskan 

kembali soal pada 



 

  

 
 

lembar jawaban 

 
= 

log 125

log 5
  
 log 625

log 25
   

log 81

log 3
   

log 27

log 9

log 32

log 8
   

log 25

log 5

 
2. Kemudian pada 

langkah kedua, 

siswa 

menerapkan sifat 

logaritma yang 

ke-6 

( log b
a

 
log b
n

log a
n ) 

 

 

= 

log 53

log 5
   

log 54

log 52
   

log 3
4

log 3
   

log 3
3

log 3
2

log 25

log 2
3 

log 52

log 5

 

3. Selanjutnya, pada 

langkah ketiga ini 

siswa mengubah 

numerus pada 

soal logaritma 

kedalam bentuk 

eksponen agar 

mudah dikerjakan 

 
= 

3 log 5

log 5
   

4  log 5

2 log 5
   

4 log 3

log 3
   

3 log 3

2 log 3

5 log 2

3 log 2
   

2 log 5

log 5

 
4. Setelah 

mengubah 

numerus menjadi 

bilangan 

eksponen 

(bilangan 

berpangkat), 

siswa 

menerapkan sifat 

logaritma ke-5 

(

log b
na
 n log b

a

) untuk lebih 

memudahkan 

penyelesaian dari 

soal yang 

diberikan  

 
= 

3  
4

2
   4   

3

2
5

3
   2

 
5. Kemudian setelah 

menerapkan sifat 

logaritma ke-5, 

siswa 



 

  

 
 

= 
3 2   4   

3

2

 
1

3

 

= 
3  8   

3

2
1

-3

  

=  
7

2
  

3

1
  

=  
21

2
 

menerapkan 

operasi bilangan 

yaitu 

penjumlahan, 

pengurangan, 

perkalian, dan 

pembagian untuk 

memperoleh nilai 

akhir dari soal 

yang diberikan 

Keterangan :  

Siswa dinyatakan 

memenuhi indikator 

kelancaran apabila siswa 

mampu menyelesaikan 

soal tersebut dengan 

mengerjakan berdasarkan 

langkah-langkah yang 

benar dan tepat. Serta 

mampu menerapkan 

fungsi eksponen dan 

sifat-sifat logaritma yang 

telah dijelaskan. 

2 Cara I:  

1

log 2
32

 
1

log 3
243

 log 64
8

 log 32
2

 

Indikator 

keluwesan 

(fleksibility) 

adalah 

kemampuan 

siswa untuk 

menyelesaikan 

masalah dalam 

satu cara 

kemudian 

menggunakan 

cara lain untuk 

menyelesaikan 

masalah yang 

dihadapi 

Cara I:  

Langkah-langkah 

pengerjaan: 

1. Langkah pertama, 

siswa menuliskan 

kembali soal yang 

diberikan pada 

lembar jawaban 

 
= 

1

log 2
2
5  

1

log 3
3
5  log 2

623

 log 2
52
 

2. Langkah kedua, 

siswa mengubah 

basis dan 

numerus menjadi 

eksponen 

(bilangan 

berpangkat) agar 



 

  

 
 

memudahkan 

siswa dalam 

proses 

penyelesaian soal 

 = 
1

1

5
log 2
2

 
1

1

5
log 3
3

 
6

3
log 2
2

  5 log 2
2

 3. Setelah basis dan 

numerus berubah, 

siswa 

menerapkan sifat 

ke-9 

(

log b
man

 
m

n
 log b

a

) dan sifat ke-5 

(

log b
na
  n  log b

a

) dalam logaritma 

untuk lebih 

mempermudah 

proses pengerjaan 

soal  

 = 5  5   2   5 

 1  

 

4. Untuk langkah 

terakhir, siswa 

menggunakan 

operasi hitung 

bilangan untuk 

mendapatkan 

hasil akhir dari 

soal yang 

diberikan 

 Cara II:  

1

log 2
 

32
 

1

log 3
 

243
 log 64

 

8
 log 32

 

2
 

Cara II:  

Langkah-langkah 

pengerjaan menggunakan 

cara kedua ini yaitu:  

1. Langkah pertama, 

siswa menuliskan 

kembali soal pada 

lembar jawaban 

  2. Siswa mengubah 



 

  

 
 

= log 32
 

2
- log 243

 

3
  log 64

 

8
 log 32

 

2
 (

1

log 2
32 ) menjadi 

( log 32
2

  dan 

(
1

log 3
243   menjadi 

(        ). 

Adapun cara 

mengubah bentuk 

logaritma ini 

berdasarkan sifat 

ke-7 

(
1

log a
b  log b

a
  

 
= log 2

5

 

2
 log 3

5

 

3
 log 2

6

 

23

 log 2
5

 

2
 

3. Siswa kemudian 

mengubah basis 

dan numerus 

yang dianggap 

perlu untuk 

diubah kedalam 

bentuk bilangan 

berpangkat 

(eksponen).  

 =  5 log 2
 

2
- 5 log 3

 

3
 
6

3
log 2
 

2
 5 log 2

 

2
 4. Siswa 

menerapkan sifat 

ke-5 (        

       ) pada 

logaritma untuk 

lebih 

memudahkan 

dalam melakukan 

penyelesaian soal  

 = 5-5 2 5 

 

 1  

5. Langkah terakhir 

yaitu dengan 

menerapkan 

operasi hitung 

bilangan untuk 

menentukan nilai 

akhir dari soal 

yang diberikan  



 

  

 
 

 Cara III:  

1

log 2
32

 
1

log 3
243

 log 64
8

 log 32
2

 

Cara III:  

Langkah–langkah 

penyelesaian soal yaitu:  

1. Pertama, siswa 

menuliskan 

kembali soal pada 

lembar jawaban. 

 = log 243
3

  log 64
8

 log 32
2

 2. Kedua, siswa 

mengubah (
1

log 2
32 ) 

menjadi ( log 32
2

) 

dan (
1

log 3
243 ) 

menjadi 

( log 243
3

) agar 

bentuknya seperti 

( log 64
8

) dan 

( log 32
2

  

 = 
log 32

log 2
-
log 243

log 3
 
log 64

log 8
 
log 32

log 2
 3. Ketiga, siswa 

menerapkan sifat 

ke-6 

( log b
a

 
log b
n

log a
n ) 

pada logaritma 

untuk 

menyederhanakan 

penyelesaian soal 

yang diberikan. 

 
= 

log 2
5

log 2
 

log 3
5

log 3
 
log 2

6

log 23
 
log 2

5

log 2
 

4. Keempat, siswa 

mengubah nilai 

numerus yang 

memungkinkan 

untuk diubah 

kedalam bentuk 

bilangan 

berpangkat 

(eksponen) 



 

  

 
 

 = 
5 log 2

log 2
 

5 log 3

log 3
 
6 log 2

3 log 2
 
5log 2

log 2
 5. Kelima, siswa 

menerapkan sifat 

ke-5 

(

log b
na
 n log b

a

) 

pada logaritma  

 = 5  5   
6

3 
  5 

= 5  5   2   5 

 1  

6. Untuk langkah 

terakhir, siswa 

menggunakan 

operasi bilangan 

untuk 

mendapatkan 

nilai akhir yang 

dipertanyakan 

dalam soal.  

Keterangan:  

Siswa dikatakan 

memenuhi indikator 

keluwesan apabila siswa 

tersebut mampu untuk 

memberikan 

penyelesaian masalah 

lebih dari satu 

cara/alternatif jawaban 

3 Cara I:  

log  3 25 
3

 log 64
8

 log 9
5

 log 16
2

 

Indikator 

keaslian ialah 

kemampuan 

siswa untuk 

menyelesaikan 

masalah 

matematika 

dengan 

menggunakan 

caranya sendiri/ 

menggunakan 

cara yang 

berbeda dari 

Adapun langkah-langkah 

pengerjaan soal ini yaitu:  

1. Pertama, siswa 

menuliskan kembali 

soal yang diberikan 

dalam lembar 

jawaban  

 = 

log 3
3

 log 25
3

 log 64
8

 log 9
5

 log 16
2

 

2. Kedua, siswa 

menguraikan 

(    (    )  

       ) menjadi 

(             ). 



 

  

 
 

siswa lain Penguraian ini 

menerapkan sifat 

logaritma yang ke-3 

(    (   )  

           ) 

 
= 1 log 52

3
 log 2

623

 log 3
25
 log 2

42
 

3. Ketiga, siswa 

mengubah basis dan 

numerus logaritma 

yang dianggap 

dapat diubah ke 

dalam bilangan 

eksponen (bilangan 

berpangkat) 

 = 

1 2 log 5
3

 2 log 3
5

 
6

3
 log 2
2

 4 log 2
2

 

 

4. Keempat, siswa 

kemudian 

menerapkan sifat 

logaritma ke-8 

(

log b
a

 log c
b

 log c
a

) untuk 

menyelesaikan 

(2 log 5
3

 2 log 3
5

) 

  

= 1   2   2   2   4 

= 3   2   2   4 

= 11 

 5. Kelima, siswa 

menerapkan operasi 

bilangan untuk 

mendapatkan hasil 

akhir dari soal yang 

diberikan  

 

  

Cara II: 

= log  3 25 
3

 log 64
8

 log 9
5

 log 16
2

 

  

Cara II:  

1. Pertama, siswa 

menuliskan 

kembali soal 

pada lembar 



 

  

 
 

jawaban siswa  

 =                           

       

 

 2. Kedua, siswa 

menerapkan 

sifat logaritma 

ke-3 

log(b c) log b  log c
aaa

   

 = 
log 3

log 3
 
log 25

log 3
 
log 64

log 8
 
log 9

log 5
 
log 16

log 2
  3. Ketiga, siswa 

menerapkan 

sifat logaritma 

ke-6 (
log b

log a
) 

 
= 1 

log 52

log 3
 
log 2

6

log 23
 
log 3

2

log 5
 
log 2

4

log 2
 

 

= 1 
2 log 5

log 3
 
6 log 2

3 log 2
 
2 log 3

log 5
 
4 log 2

log 2
 

 4. Keempat, siswa 

menerapkan 

sifat eksponen 

(perpangkatan 

bilangan) pada 

setiap basis dan 

numerous 

logaritma  

 = 1   2   
6

3
   2   4 

= 3   2   2   4 

= 11 

 5. Terakhir, siswa 

menerapkan 

operasi hitung 

pada bilangan 

untuk 

mendapatkan 

hasil akhir dari 

soal yang 

diberikan. 

Keterangan:  

Siswa dikatakan  

memenuhi indikator 

keaslian apabila siswa 

tersebut mampu 

memberikan alternatif 

penyelesaian soal yang 

berbeda dari 

penyelesaian yang 

dikerjakan oleh guru 



 

  

 
 

maupun siswa lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Tujuan Wawancara  

Mengetahui dan menguatkan data yang diperoleh berdasarkan hasil tes 

siswa terkait tingkat kreativitas siswa dalam memecahkan masalah matematika 

ditinjau dari perbedaan gender pada siswa kelas X SMA Negeri 7 Maros.  

B. Metode Wawancara 

Metode wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara 

tak terstruktur yakni wawancara yang bebas dimana penelit tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-

garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.  

C. Langkah-Langkah Pelaksanaan Wawancara  

Wawancara dilaksanakan sebagai berikut:  

1. Wawancara dilakukan secara face to face yakni terjasi kontak langsung 

antara peneliti dan responden(jika memungkinkan)/dilakukan via 

daring/online menggunakan smartphone melalui aplikasi belajar maupun 

aplikasi media sosial seperti WhatsApp.  

2. Wawancara dilakukan setelah terjadi kesepakatan waktu dan tempat 

pelaksanaan wawancara antara peneliti dan responden (jika face to face)/ 

menentukan media yang akan digunakan untuk wawancara antara peneliti 

dan responden (jika daring/via online) 

3. Pertanyaan yang diberikan tidak harus sama, tetapi memuat pokok 

permasalahan yang sama.   

D.  Indikator Kreativitas 

Adapun indikator kreativitas siswa dalam memecahkan masalah 

matematika adalah sebagai berikut:  

1. Kelancaran (fluency) adalah kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

masalah matematika dengan lebih dari satu jawaban  

2. Keluwesan (flexibility) adalah kemampuan siswa menyelesaikan masalah 

matematika dengan satu cara kemudian dengan cara yang lain 

3. Keaslian (originality) adalah kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

masalah matematika dengan menggunakan cara penyelesaian sendiri yang 

berbeda dari cara penyelesaian  siswa lainnya.  



 

  

 
 

E. Pelaksanaan  Wawancara 

Siswa terlebih dahulu diberi tes kemampuan awal, kemudian dipilih 3 

kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah, dimana masing-masing kategori dipilih 

satu siswa laki-laki dan satu siswa perempuan sebagai subjek untuk diberikan tes 

akhir.  Setelah dilakukan tes akhir maka dilanjutkan dengan dilaksanakannya 

wawancara yang berkaitan dengan pengerjaan masalah tersebut dengan 

pertanyaan sebagai berikut:  

1. Pertama, siswa diminta untuk menjelaskan proses pengerjaan yang 

dilakukan 

2. Untuk mengetahui terpenuhinya ketiga indikator kreativitas dikemukakan 

pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 

a. Bisakah anda menjelaskan darimana anda mendapatkan jawaban 

tersebut? 

b. Apakah jawaban yang anda dapatkan berdasarkan pemikiran  sendiri? 

c. Kenapa anda hanya memberikan (menyebutkan banyak jawaban yang 

diberikan) jawaban pada permasalahan tersebut?  

d. Darimana anda mendapatkan  berbagai macam jawaban pada 

permasalahan tersebut?  

e. Apakah anda mempunyai penyelesaian lain dari permasalahan yang 

sedang anda hadapi? 

f. Apakah jawaban anda merupakan jawaban yang baru terpikirkan pada 

permasalahan tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2 

HASIL PENELITIAN DAN WAWANCARA SUBJEK 



 

  

 
 

Hasil Tes Kemampuan Awal 

Inisial siswa Jenis kelamin Nilai 

AAA Laki-laki 57 

AKI Laki-laki 96 

ADN Laki-laki 80 

FAA Laki-laki 86 

MFL Laki-laki 76 

MFD Laki-laki 76 

RFR Laki-laki 80 

MK Laki-laki 83 

ASK Perempuan 100 

AAW Perempuan 83 

AAD Perempuan 63 

AuAA Perempuan 86 

DAA Perempuan 76 

DA Perempuan 80 

Ha Perempuan 83 

Hj Perempuan 93 

Nh Perempuan 76 

IN Perempuan 70 

Ri Perempuan 86 

Sr Perempuan 83 

NA Perempuan 80 

Nb Perempuan 80 

NQ Perempuan 80 



 

  

 
 

Nw Perempuan 80 

Kr Perempuan 76 

Ad Perempuan 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

Hasil Tes Kemampuan Kreativitas Subjek Terpilih 

Hasil Tes Kemampuan Kreativitas Subjek Laki-Laki Kategori Tinggi 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

Hasil Tes Kemampuan Kreativitas Subjek Perempuan Kategori Tinggi 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

Hasil Tes Kemampuan Kreativitas Subjek Laki-laki Kategori Sedang  

 

 

 

 

 



 

  

 
 

Hasil Tes Kemampuan Kreativitas Subjek Perempuan Kategori Sedang  

 

 

 

 



 

  

 
 

Hasil Tes Kemampuan Kreativitas Subjek Laki-laki Kategori Rendah 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

Hasil Tes Kemampuam Kreativitas Subjek Perempuan Kategori Rendah 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

Hasil Wawancara Subjek 

Subjek Laki-laki Kategori Tinggi  

P  : coba perhatikan soal nomor 1! 

SLT : iya kak(sambil memperhatikan soal yang diberikan) 

P : apakah sudah paham dengan soal yang diberikan? 

SLT : sudah kak 

P : kalau begitu coba kamu jelaskan bagaimana langkah penyelesaian yang 

kamu gunakan? 

SLT : jadi untuk menyelesaikan soal tersebut pertama saya menuliskan kembali 

soal yang diberikan ke dalam lembar jawaban. Untuk langkah kedua, saya 

mengubah numerus dan basis agar nilainya sama sehingga memudahkan 

penyelesaian soal. Adapun cara yang saya gunakan untuk mengubah basis dan 

numerus adalah dengan cara perpangkatan. Setelah basis dan numerus sama 

kemudian digunakan sifat-sifat logaritma yaitu sifat ke-5 dan ke-9. Kemudian 

untuk langkah selanjutnya hingga mendapatkan hasil akhir digunakan operasi 

hitung pada bilangan.  

P : apakah kamu sudah yakin dengan jawaban yang kamu berikan? Coba 

perhatikan kembali lembar jawaban kamu! 

SLT : (sambil memperhatikan lembar jawaban) pada hasil akhir ada sedikit 

kesalahan  

P : bisa kamu jelaskan kesalahannya terletak dibagian mana?  

SLT : pada bagian ini  
 

 
 
 

 
 masing-masing penyebut bilangan seharusnya 

dikalikan sehingga menghasilkan 
  

 
. Kemudian 

  

 
 disederhanakan dengan 

masing-masing dibagi 2 menghasilkan 
  

 
 itulah hasil akhir dari soal yang 

diberikan.  

P : baik jawabannya sudah benar, lain kali lebih teliti lagi dalam 

mengerjakan soal 

SLT : baik kak 

P : selanjutnya perhatikan soal nomor 2! 

SLT : iya kak(sambil memperhatikan soal) 

P : bisakah kamu menjelaskan cara penyelesaian dari soal ini?  



 

  

 
 

SLT : bisa kak. Jadi untuk soal ini sama dengan cara penyelesaian soal yang 

pertama tadi. Dimana untuk langkah penyelesaiannya dengan cara mengubah 

basis dan numerus agar nilainya sama kemudian menerapkan sifat logaritma 

untuk mendapatkan hasil akhir dari soal yang diberikan.  

P : nah untuk soal nomor 2 ini tertulis di dalam soal bahwa tentukan 

 semua kemungkinan cara untuk menentukan nilai dari soal. Kenapa kamu 

hanya memberikan satu jawaban saja?  

SLT : oh iya kak, saya tidak tuliskan alternatif lain kak karena waktunya 

terbatas sedangkan masih ada satu soal lagi yang belum saya kerjakan 

P : jadi untuk alternatif jawaban yang lain apakah bisa kamu jelaskan? 

SLT : Untuk alternatif jawaban lain, pertama logaritma yang berbentuk 

pecahan saya ubah sehingga bentuknya menjadi logaritma sederhana. Kemudian 

saya terapkan sifat logaritma ke-6 yaitu       
     

      untuk menyelesaikan 

soal yang diberikan. Adapun untuk mempermudah dalam menyelesaikan soal 

maka digunakan perpangkatan pada basis dan numerus logaritma  sehingga 

nilainya sama. Setelah perpangkatan dan penerapan sifat logaritma selesai 

didapatlah hasil akhir yang diinginkan. 

P : selain dua cara penyelesaian ini, apakah masih ada yang kamu ketahui? 

SLT : sudah tidak ada lagi. 

P : baik jawabannya sudah benar. Untuk soal nomor 3. Perhatikan soalnya! 

Sudah paham mengenai soal yang diberikan?  

SLT : sudah kak  

P : coba kamu jelaskan bagaimana cara yang kamu gunakan untuk 

menyelesaikan soal nomor 3 ini! 

SLT : untuk soal nomor 3 ini saya kerjakan menggunakan cara penyelesaian 

seperti yang saya gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 1 kak. Dimana 

numerus dan basis dipangkatkan untuk mendapatkan nilai yang sama sehingga 

nantinya mendapatkan hasil akhir yang diinginkan.  

P :di soal ini kamu masih menggunakan cara yang lazim digunakan, apakah 

ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini yang berdasarkan dari pemikiran 

kamu sendiri?  

SLT : tidak ada kak  

P :oke  



 

  

 
 

Subjek Perempuan Kategori Tinggi  

P : coba perhatikan soal nomor 1! 

SPT : iya kak (sambil memperhatikan soal yang diberikan) 

P : apakah sudah paham dengan soal yang diberikan? 

SPT : sudah kak. 

P : kalau begitu coba kamu jelaskan bagaimana langkah penyelesaian yang 

kamu gunakan? 

SPT : untuk soal nomor satu termasuk kedalam soal berbentuk pecahan, jadi 

untuk menyelesaikan soal tersebut pertama saya menuliskan kembali soal yang 

diberikan ke dalam lembar jawaban. Untuk langkah kedua, saya mengubah 

numerus dan basis pada pembilang agar nilainya sama begitupun dengan 

numerous dan basis pada penyebutnya sehingga memudahkan penyelesaian soal. 

Adapun cara yang saya gunakan untuk mengubah basis dan numerus adalah 

dengan cara perpangkatan. Setelah basis dan numerus sama kemudian digunakan 

sifat-sifat logaritma yaitu sifat ke-5 (               )dan ke-9 (         
 

 
      ). Kemudian untuk langkah selanjutnya hingga mendapatkan hasil 

akhir digunakan operasi hitung pada bilangan.  

P : apakah kamu sudah yakin dengan jawaban yang kamu berikan? Coba 

perhatikan kembali lembar jawaban kamu! 

SPT : (sambil memperhatikan lembar jawaban) pada hasil akhir ada  

kesalahan kak.  

P : bisa kamu jelaskan kesalahannya terletak dibagian mana?  

SPT : pada bagian ini 
      

 

 
 

 
  

 seharusnya hasil dari penjumlahan dan 

perkaliannya 
 
 

 

 
 

 

 sehinggal hasil akhinya 
  

 
. 

P : baik jawabannya sudah benar, lain kali lebih teliti lagi dalam 

mengerjakan soal 

SPT : baik  

P : selanjutnya perhatikan soal nomor 2! 

SPT : iya (sambil memperhatikan soal) 

P : bisakah kamu menjelaskan cara penyelesaian dari soal ini?  



 

  

 
 

SPT : bisa kak. Jadi untuk soal ini permintaan soalnya yaitu beberapa cara 

penyelesaian yang mungkin dari soal ini. Maka dari itu saya menuliskan lebih 

dari satu jawaban. Untuk alternatif jawaban yang pertama langkah 

pengerjaannya sama dengan cara penyelesaian soal yang nomor satu tadi. 

Dimana untuk langkah penyelesaiannya dengan cara mengubah basis dan 

numerus agar nilainya sama kemudian menerapkan sifat logaritma untuk 

mendapatkan hasil akhir dari soal yang diberikan.  

P : nah untuk soal nomor 2 ini kamu menuliskan dua alternatif jawaban. 

Apakah masih ada jawaban lain yang kamu ketahui selain dua jawaban tersebut?  

SPT : sudah tidak ada kak 

P : baik, untuk soal nomor 3. Perhatikan soalnya! Sudah paham mengenai 

soal yang diberikan?  

SPT : sudah kak.  

P : coba kamu jelaskan bagaimana cara yang kamu gunakan untuk 

menyelesaikan soal nomor 3 ini! 

SPT : untuk soal nomor 3 ini saya kerjakan menggunakan cara penyelesaian 

seperti yang saya gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 1 kak. Dimana 

numerus dan basis dipangkatkan untuk mendapatkan nilai yang sama sehingga 

nantinya mendapatkan hasil akhir yang diinginkan.  

P : di soal ini kamu masih menggunakan cara yang lazim digunakan, 

apakah ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini yang berdasarkan dari 

pemikiran kamu sendiri?  

SPT : tidak ada kak  

P :oke  

Subjek Laki-laki  Kategori  Sedang  

 P  : Coba perhatikan soal nomor 1! 

SLS : Iya kak (sambil memperhatikan soal yang diberikan) 

P : apakah sudah paham dengan soal yang diberikan? 

SLS : sudah kak 

P : kalau begitu coba kamu jelaskan bagaimana langkah penyelesaian yang 

kamu gunakan? 



 

  

 
 

SLS : untuk menyelesaikan soal ini, saya mengubah basis dan numerus 

menggunakan perpangkatan kemudian menerapkan sifat logaritma untuk 

mendapatkan hasil akhir yang diinginkan.  

P : sifat logaritma yang mana yang kamu gunakan? 

SLS : Sifat logaritma ke-5 dan ke-9 kak  

P : coba kamu tunjukkan pada lembar jawabanmu dibagian manakah sifat 

ke-5 dan ke-9 itu! 

SLS   :di bagian 
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P : apakah sudah yakin dengan jawaban yang kamu berikan? Coba 

perhatikan kembali lembar jawaban kamu! 

SLS : (sambil memperhatikan lembar jawaban) pada hasil akhir ada sedikit 

kesalahan  

P : bisa kamu jelaskan kesalahannya terletak dibagian mana?  

SLS : pada bagian ini  
 

 
 
 

 
 masing-masing penyebut bilangan seharusnya 

dikalikan sehingga menghasilkan 
  

 
. Kemudian 

  

 
 disederhanakan dengan 

masing-masing dibagi 2 menghasilkan 
  

 
 itulah hasil akhir dari soal yang 

diberikan.  

P : baik jawabannya sudah benar, lain kali lebih teliti lagi dalam 

mengerjakan soal 

SLS : baik  

P : selanjutnya perhatikan soal nomor 2! 

SLS : iya (sambil memperhatikan soal) 

P : bisakah kamu menjelaskan cara penyelesaian dari soal ini?  

SLS : bisa kak. Jadi untuk soal ini sama dengan cara penyelesaian soal nomor 

satu tadi. Dimana untuk langkah penyelesaiannya dengan cara mengubah basis 

dan numerus agar nilainya sama kemudian menerapkan sifat logaritma untuk 

mendapatkan hasil akhir dari soal yang diberikan.  



 

  

 
 

P : nah untuk soal nomor 2 ini tertulis di dalam soal bahwa tentukan semua 

kemungkinan cara untuk menentukan nilai dari soal. Kenapa kamu hanya 

memberikan satu jawaban saja?  

SLS : oh iya kak, maaf saya kurang teliti membaca soalnya 

P : jadi, untuk soal ini apakah masih ada alternatif jawaban selain yang 

kamu jelaskan tadi?  

SLS : sudah tidak ada kak 

P : baiklah. Lain kali apabila diberikan soal seperti ini ada baiknya 

perhatikan dahulu pertanyaan dari soal sebelum mengerjakan agar tidak ada 

kekeliruan.  

SLS : baik kak  

P : untuk soal nomor 3. Perhatikan soalnya! Sudah paham mengenai soal 

yang diberikan?  

SLS : sudah kak  

P : coba kamu jelaskan bagaimana cara yang kamu gunakan untuk 

menyelesaikan soal nomor 3 ini! 

SLS : untuk soal nomor 3 ini saya kerjakan menggunakan cara penyelesaian 

seperti yang saya gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 1 dan nomor 

2 tadi kak. Dimana numerus dan basis dipangkatkan untuk mendapatkan 

nilai yang sama sehingga nantinya mendapatkan hasil akhir yang 

diinginkan.  

P : di soal ini kamu masih menggunakan cara yang lazim digunakan, apakah 

ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini yang berdasarkan dari 

pemikiran kamu sendiri?  

SLS : tidak ada kak  

P :oke  

Subjek Perempuan Kategori Sedang 

P : coba perhatikan soal nomor 1! 

SPS : iya kak 

P : apakah sudah paham dengan soal yang diberikan? 

SPS : sudah kak. 



 

  

 
 

P : coba kamu jelaskan bagaimana langkah penyelesaian yang kamu 

gunakan? 

SPS : untuk soal nomor satu termasuk kedalam soal berbentuk pecahan,jadi 

untuk menyelesaikan soal tersebut pertama saya menuliskan

 kembali soal yang diberikan ke dalam lembar jawaban. Untuk langkah 

kedua, saya mengubah numerus dan basis pada pembilang agar nilainya 

sama begitupun dengan numerous dan basis pada penyebutnya sehingga 

memudahkan penyelesaian soal. Adapun cara yang saya gunakan untuk 

mengubah basis dan numerus adalah dengan cara perpangkatan. Setelah 

basis dan numerus sama kemudian digunakan sifat-sifat logaritma yaitu 

sifat ke-5 (               )dan ke-9 (         
 

 
      ). 

Kemudian untuk langkah selanjutnya hingga mendapatkan hasil akhir 

digunakan operasi hitung pada bilangan.  

P : apakah kamu sudah yakin dengan jawaban yang kamu berikan? Coba 

perhatikan kembali lembar jawaban kamu! 

SPS : (sambil memperhatikan lembar jawaban) pada hasil akhir ada kesalahan 

kak.  

P : bisa kamu jelaskan kesalahannya terletak dibagian mana? 

SPS : pada bagian ini 
      

 

 
 

 
  

 seharusnya hasil dari penjumlahan dan 

perkaliannya 
 
 

 

 
 

 

 sehinggal hasil akhinya 
  

 
. 

P : baik jawabannya sudah benar, lain kali lebih teliti lagi dalam 

mengerjakan soal 

SPS : baik kak. 

P : selanjutnya perhatikan soal nomor 2! 

SPS : iya (sambil memperhatikan soal) 

P : bisakah kamu menjelaskan cara penyelesaian dari soal ini?  

SPS : bisa kak. Jadi untuk soal ini permintaan soalnya yaitu beberapa cara 

penyelesaian yang mungkin dari soal ini. Maka dari itu saya menuliskan lebih 

dari satu jawaban. Untuk alternatif jawaban yang pertama langkah 

pengerjaannya sama dengan cara penyelesaian soal yang nomor satu tadi. 

Dimana untuk langkah penyelesaiannya dengan cara mengubah basis dan 



 

  

 
 

numerus agar nilainya sama kemudian menerapkan sifat logaritma untuk 

mendapatkan hasil akhir dari soal yang diberikan.  

P : baik untuk alternatif jawaban pertama sudah benar. Bisakah kamu 

menjelaskan alternatif jawaban yang kedua? 

SPS :Untuk alternatif jawaban kedua saya menggunakan sifat ke-6 pada 

logaritma yaitu (       
     

     ). Kemudian mengubah numerus dan basis 

kedalam bentuk perpangkatan untuk memudahkan penyelesaian soal. Selanjutnya 

untuk mendapatkan hasil akhir digunakan operasi hitung pada bilangan  

P : nah untuk soal nomor 2 ini kamu menuliskan dua alternatif jawaban, 

tetapi mengapa hasil akhir yang kamu dapatkan berbeda? Coba perhatikan 

kembali cara penyelesaian di alternatif yang pertama! 

SPS : oh iya kak, ada kesalahan dibagian pembagian. Harusnya hasil dari 
 

 
   bukannya 3 sehingga hasil akhirnya 10.  

P : baik, jawabannya sudah benar. Apakah selain dua alternatif ini masih 

ada alternatif lain yang bisa digunakan untuk menyelesaikan soal ini?  

SPS : sudah tidak ada kak 

P :baik untuk soal nomor 3. Perhatikan soalnya! Sudah paham mengenai 

soal yang diberikan?  

SPS : sudah kak  

P : coba kamu jelaskan bagaimana cara yang kamu gunakan untuk 

menyelesaikan soal nomor 3 ini! 

SPS : untuk soal nomor 3 ini saya kerjakan menggunakan cara penyelesaian 

seperti yang saya gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 1 kak. Dimana 

langkah pertama yang saya lakukan adalah menuliskan kembali soal pada lembar 

jawaban, kemudian bentuk    (    )  saya ubah menjadi              

berdasarkan sifat logaritma ke-3 (    (   )             ). Setelah itu,  

numerus dan basis dipangkatkan untuk mendapatkan nilai yang sama sehingga 

nantinya mendapatkan hasil akhir yang diinginkan.  

  P : di soal ini kamu masih menggunakan cara yang lazim digunakan,  

apakah ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini yang berdasarkan dari 

pemikiran kamu sendiri?  

SPS : tidak ada kak  



 

  

 
 

P :oke 

Subjek Laki-laki Kategori Rendah  

 P : coba perhatikan soal nomor 1! 

SLR : iya kak 

P : apakah sudah paham dengan soal yang diberikan? 

SLR : sudah kak. 

P : coba kamu jelaskan bagaimana langkah penyelesaian yang kamu 

gunakan? 

SLR : untuk soal ini saya kerjakan berdasarkan contoh yang diberikan kak 

P : bisa tolong kamu jelaskan secara rinci langkah-langkah pengerjaan oal 

ini? 

SLR : tidak kak 

P : jadi bagaimana caranya kamu tahu kalau harus menggunakan sifat yang 

mana untuk menyelesaikan soal tersebut?  

SLR : saya kerjakan berdasarkan contoh soal yang diberikan jadi saya  hanya 

berpatokan sama contoh soal saja kalau pakai cara itu saya  juga gunakan 

cara yang itu 

P : oh iya, lain kali lebih diperhatikan lagi cara pengerjaannya dan pahami 

cara penyelesaian yang kamu gunakan 

SLR : iya kak 

P : selanjutnya perhatikan soal nomor 2! 

SLR : iya (sambil memperhatikan soal) 

P : bisakah kamu menjelaskan cara penyelesaian dari soal ini?  

SLR : untuk soal nomor 2 ini saya juga mengerjakan berdasarkan contoh soal 

juga kak  

P : nah untuk soal nomor 2 ini kamu hanya menuliskan satu alternatif 

jawaban. Apakah masih ada alternatif lain dari soal yang kamu ketahui? 

SLR : sudah tidak ada kak 



 

  

 
 

P : baik untuk soal nomor 3. Perhatikan soalnya! Sudah paham mengenai 

soal yang diberikan?  

SLR : sudah kak  

P : coba kamu jelaskan bagaimana cara yang kamu gunakan untuk 

menyelesaikan soal nomor 3 ini! 

SLR : untuk soal nomor 3 ini saya kerjakan menggunakan cara penyelesaian 

seperti yang saya gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 2 kak.  

P : di soal ini kamu masih menggunakan cara yang lazim digunakan, 

apakah ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini yang berdasarkan dari 

pemikiran kamu sendiri?  

SLR : tidak ada kak  

P :oke 

Subjek Perempuan Kategori Rendah  

P : coba perhatikan soal nomor 1! 

SPR : iya kak 

P : apakah sudah paham dengan soal yang diberikan? 

SPR : sudah kak. 

P : coba kamu jelaskan bagaimana langkah penyelesaian yang kamu 

gunakan? 

SPR : untuk soal ini saya kerjakan berdasarkan contoh yang diberikan kak. 

Jadi disoal ini saya pakai sifat ke-6 untuk mengerjakan soal ini kak. Kemudian 

bilangan yang bisa dipangkatkan saya pangkatkan kak supaya lebih sederhana.  

P : baik, penjelasannya sudah benar. Coba perhatikan hasil akhir dari 

jawaban kamu! Apakah kamu sudah yakin dengan jawaban yang kamu berikan? 

SPR : tidak kak, saya merasa ada kesalahan kak 

P :Bisa kamu jelaskan dibagian mana letak kesalahannya? 

SPR : Tidak kak  

P :  Baiklah kalau begitu. Selanjutnya perhatikan soal nomor 2! 

SPR : iya kak (sambil memperhatikan soal) 



 

  

 
 

P : bisakah kamu menjelaskan cara penyelesaian dari soal ini?  

SPR : untuk soal nomor 2 ini saya juga mengerjakan berdasarkan contoh soal 

kak  

P : nah untuk soal nomor 2 ini kamu hanya menuliskan satu alternatif 

jawaban. Apakah masih ada alternatif lain dari soal yang kamu ketahui? 

SPR : sudah tidak ada kak 

P : baik untuk soal nomor 3. Perhatikan soalnya! Sudah paham mengenai 

soal yang diberikan?  

SPR : sudah kak  

P : coba kamu jelaskan bagaimana cara yang kamu gunakan untuk 

menyelesaikan soal nomor 3 ini! 

SPR : untuk soal nomor 3 ini saya kerjakan menggunakan cara  penyelesaian 

seperti yang saya gunakan untuk menyelesaikan soalnomor 2 kak. Saya kerjakan 

berdasarkan contoh soal yang saya lihat.  

 P :di soal ini kamu masih menggunakan cara yang lazim digunakan, apakah 

ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini yang berdasarkan dari pemikiran 

kamu sendiri?  

SPR : tidak ada kak  

P :oke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

PERSURATAN 



 

  

 
 

 



 

  

 
 

 



 

  

 
 

 



 

  

 
 

 



 

  

 
 

 



 

  

 
 

 



 

  

 
 

 



 

  

 
 

 



 

  

 
 

 



 

  

 
 

 



 

  

 
 

 



 

  

 
 

 



 

  

 
 

 



 

  

 
 

 

 



 

  

 
 

 

 



 

  

 
 

 



 

  

 
 

 



 

  

 
 

 



 

  

 
 

 



 

  

 
 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4 

DOKUMENTASI 



 

  

 
 

Pemberian tes kemampuan awal pada siswa kelas X MIPA 1 

 

Pelaksanaan tes kemampuan kreativitas pada subjek terpilih 

 

Wawancara kepada subjek yang terpilih 

    

 



 

  

 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 5 

POWER POINT 
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