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ABSTRAK 

 

Mardawati. 2022. Perbandingan model pembelajaran problem-based learning 
berbantuan media mobile learning dengan model pembelajaran discovery 
learning berbantuan media visual terhadap kemampuan berpikir kreatif dan 
kolaborasi matematika siswa kelas IV SD Kecamatan Limboro Kabupaten 
Polewali Mandar. Dibimbing oleh Agustan dan Rukli. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 
kemampuan berpikir kreatif dan kolaborasi matematika siswa yang mengikuti 
model pembelajaran problem-based learning berbantuan media mobile learning 
dengan model pembelajaran discovery learning berbantuan media visual. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian quasy ekperimental design type 
nonequivalent control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas IV SD Kelurahan Lembang-lembang yang terdiri dari 5 sekolah 
dengan jumlah keseluruhan siswa adalah 137 dan sampel penelitian adalah 
siswa kelas IV SDN 010 Palece dan SDN 008 Camba-camba, berjumlah 58 
orang dengan teknik pengambilan sampel cluster random sampling. Teknik 
pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tes 
berupa soal essay untuk mengambil data kemampuaan berpikir kreatif dan data 
kemampuan kolaborasi siswa diambil dengan menggunakan lembar observasi 
penilaian kemampuan kolaborasi siswa yang dianalisis secara deskriptif.  
 
Hasil penelitian berdasarkan analisis inferensial menunjukkan bahwa (1) 
Terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kreatif dan kolaborasi 
matematika siswa kelas IV SD Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar 
antara siswa yang diajar model pembelajaran problem-based learning 
berbantuan media mobile learning dengan model pembelajaran discovery 
learning berbantuan media visual. Hal ini berdasarkan hasil analisis Uji 
MANOVA, diperoleh nilai signifikan kemampuan berpikir kreatif menunjukkan 
0,040 < 0,05 dan nilai signifikan kemampuan kolaborasi menunjukkan 0,001 < 
0,05. (2) Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematika siswa 
kelas IV SD antara siswa yang diajar model pembelajaran problem-based 
learning berbantuan media mobile learning dengan model pembelajaran 
discovery learning berbantuan media visual. Hal ini berdasarkan hasil analisis Uji 
Paired-Sampel T-Test, diperoleh nilai Sig 0,028 < 0,05 (3) Terdapat perbedaan 
kemampuan kolaborasi matematika siswa kelas IV SD antara siswa yang diajar 
model pembelajaran problem-based learning berbantuan media mobile learning 
dengan model pembelajaran discovery learning berbantuan media visual. Hal ini 
berdasarkan hasil analisis Uji Paired-Sampel T-Test, diperoleh nilai Sig 0,001 < 
0.05. Karena nilai signifikan lebih kecil dari pada probabilitas 0,05. Sehingga 
dapat disimpulkam H0 ditolak dan Ha diterima 
 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Problem-based Learning, Discovery Learning, 
Kemampuan Berpikir Kreatif, Kolaborasi Matematika. 



vi 
 

 
 

 

 



vii 
 

KATA PENGANTAR 

                                     

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada umat-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Perbandingan Model 

Pembelajaaran Problem-based Learning Berbantuan Media Mobile 

Learning dengan Model Pembelajaran Discovery Learning berbantun 

media visual Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif dan Kolaborasi 

Matematika Siswa Kelas IV SD Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali 

Mandar”. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar 

Magister Pendidikan pada Program Studi Magister Pendidikan Dasar 

Universitas Muhammadiyah Makassar.  

Penulis megucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-

tingginya kepada Ibunda tercinta Hj. Hasmuna dan Ayahanda tercinta H. 

Syamsuddin, yang telah mencurahkan segala kasih sayangnya, serta do’a 

yang tiada henti demi kesuksesan dan kebaikan penulis di dunia dan di 

akhirat. Kepada seluruh keluargaku tersayang terima kasih segala 

bantuannya dan motivasinya selama penulis menyusun tesis ini, dan telah 

mendoakan dan merelakan segalanya demi tercapainya apa yang dicita-

citakan selama ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak 

terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tesis ini tidak 



viii 
 

akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati 

penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana 

Universitas Muhammadiyah Makassar. 

3. Bapak Dr. Mukhlis, M.Pd selaku Ketua Program Studi Program 

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. 

4. Bapak Dr. Agustan S, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Rukli, 

M.Pd., M.Cs. sebagai pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya 

memberikan bimbingan, motivasi, masukan, dan saran-saran untuk 

penyusunan tesis ini dengan sabar dan baik, sejak awal hingga akhir 

penyusunan tesis ini. 

5. Kepala SDN 010 Palece Ibu Hj. Nurhaedah, S.Pd dan guru kelas IV 

Ibu Dahlia Kaging, S.Pd., yang dengan tangan terbuka telah 

memberikan masukan dan bantuan kepada penulis selama 

melaksanakan penelitian. 

6. Kepala SDN 008 Camba-camba Ibu Sinar, S.Pd dan guru kelas IV Ibu 

Darmawati, S.Pd., yang dengan tangan terbuka telah memberikan 

masukan dan bantuan kepada penulis selama melaksanakan 

penelitian. 



ix 
 

7. Seluruh teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu 

penulis dalam mencari dan menemukan sumber bacaan dan refrensi 

sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan lancar 

8. Semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih 

untuk bantuan semangat dan motivasi selama penyusunn tesis ini. 

Penulis menyadari penyusunan tesis ini masih  jauh dari kata 

sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis sangat 

mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak untuk kemudian 

menjadi bahan perbaikan karya ini. Semoga hasil penelitian ini dapat 

memberikan manfaat untuk dunia pendidikan. Amin ya robbal alamin.. 

 

                                                                          Makassar, 29 Agustus 2022 
                                                                                         
 

 
Mardawati                                                                                     



x 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ………………………………………………………….. i 

HALAMAN PENGESAHAN …. .............................................................. ii 

HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI  .................................................. iii 

PERYATAAN KEASLAN TESIS …. ..................................................... iv 

ABSTRAK  ............................................................................................. v 

ABSTRAC  ............................................................................................ vi 

KATA PENGANTAR ............................................................................ vii 

DAFTAR ISI ........................................................................................... x 

DAFTAR TABEL ................................................................................. xiii 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................. xiv 

DAFTAR LAMPIRAN  .......................................................................... xv 

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1 

A. Latar Belakang ................................................................................ 1 

B. Rumusan Masalah .......................................................................... 9 

C. Tujuan Penelitian .......................................................................... 10 

D. Manfaat Penelitian ........................................................................ 11 

BAB II KAJIAN PUSTAKA .................................................................. 13 

A. Kajian Teoritis ............................................................................... 13 

B. Penelitian Relevan ........................................................................ 52 



xi 
 

C. Kerangka Pikir ............................................................................... 55 

D. Hipotesis Penelitian ....................................................................... 58 

BAB III METODE PENILITIAN ............................................................. 61 

A. Jenis dan Desain Penelitian .......................................................... 61 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian ......................................................... 62 

C. Populasi dan Sampel .................................................................... 62 

D. Metode Pengumpulan Data ........................................................... 64 

E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian ............ 67 

F. Instrumen Penelitian ..................................................................... 69 

G. Teknik Analisis Data ...................................................................... 78 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................... 81 

A. Hasil Penelitian ............................................................................. 81 

B. Pembahasan ............................................................................... 108 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN ...................................................... 115 

A. Simpulan ..................................................................................... 115 

B. Saran........................................................................................... 116 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................... 118 

RIWAYAT HIDUP PENULIS .............................................................. 125 

LAMPIRAN ......................................................................................... 126 



xii 
 

DAFTAR TABEL 
 

Tabel 2. 1 Sintaks model pembelajaran problem based learning............. 18 

Tabel 2. 2 Sintaks model pembelajaran discovery learning ..................... 25 

Tabel 3. 1 Non-equivalent Control Group Design .................................... 61 

Tabel 3. 2 Populasi Penelitian.................................................................. 63 

Tabel 3. 3 Sampel Penelitian ................................................................... 64 

Tabel 3. 4 Indikator Kemampuan berpikir kreatif...................................... 70 

Tabel 3. 5 Indikator Kemampuan Kolaborasi ........................................... 70 

Tabel 3. 6 Hasil Validitas Butir Soal Kemampuan Berpikir Kreatif ........... 74 

Tabel 3. 7 Kriteria Realibilitas .................................................................. 75 

Tabel 3. 8 Klasifikasi Daya Pembeda ...................................................... 76 

Tabel 3. 9 Hasil Daya Pembeda Butir Soal Kemampuan Berpikir Kreatif 77 

Tabel 3. 10 Interprestasi Tingkat Kesukaran Item Tes ............................. 77 

Tabel 3. 11 Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Butir Soal ......................... 78 

Tabel 3. 12 Kategorisasi Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif ................ 79 

Tabel 3. 13 Kategorisasi Tingkat Kemampuan Kolaborasi ...................... 79 

Tabel 4. 1 Descriptive Statistics ............................................................... 87 

Tabel 4. 2 Multivariate Test ...................................................................... 87 

Tabel 4. 3 Levene's Test of Equality of Error Variancesa ........................ 88 

Tabel 4. 4 Tests of Between-Subjects Effects ......................................... 89 

Tabel 4. 5 Data Kemampuan Berpikir Kreatif Eksperimen 1 .................... 91 

Tabel 4. 6 Data Kemampuan Berpikir Kreatif Eksperimen 1 .................... 91 

Tabel 4. 7 Indikator Kemampuan berpikir kreatif...................................... 92 



xiii 
 

Tabel 4. 8 Tests of Normality Berpikir Kreatif Eksperimen 1 .................... 94 

Tabel 4. 9 Tests of Normality Berpikir Kreatif Eksperimen 2 .................... 94 

Tabel 4. 10 Test of Homogeneity Pretest Eksperimen 1 dan 2 ................ 95 

Tabel 4. 11 Test of Homogeneity Posttest Eksperimen 1 dan 2 .............. 96 

Tabel 4. 12 Test Results nilai Box’ M Pretest Eksperimen 1 dan 2 .......... 97 

Tabel 4. 13 Test Results nilai Box’ M Posttest Eksperimen 1 dan 2 ........ 97 

Tabel 4. 14 Hasil Uji Multikoloneritas Kemampuan Berpikir Kreatif ......... 98 

Tabel 4. 15 Hasil Uji Paired Samples Test Kemampuan Berpikir Kreatif . 99 

Tabel 4. 16 Data Kemampuan Kolaborasi Eksperimen 1 ...................... 100 

Tabel 4. 17 Data Kemampuan Kolaborasi Eksperimen 2 ...................... 101 

Tabel 4. 18 Indikator Kemampuan Kolaborasi Siswa ............................. 101 

Tabel 4. 19 Tests of Normality Kemampuan Kolaborasi Eksperimen 1 . 103 

Tabel 4. 20 Tests of Normality Kemampuan Kolaborasi Eksperimen 2 . 103 

Tabel 4. 21 Test of Homogeneity Kodisi Awal Eksperimen 1 dan 2 ....... 104 

Tabel 4. 22 Test of Homogeneity Kodisi Akhir Eksperimen 1 dan 2 ...... 105 

Tabel 4. 23 Test Results nilai Box’s M Kodisi Awal ................................ 106 

Tabel 4. 24 Test Results nilai Box’s M Kodisi Akhir ............................... 106 

Tabel 4. 25 Hasil Uji Multikolinieritas Kemampuan Kolaborasi .............. 107 

Tabel 4. 26 Hasil Uji Paired Samples Test kemampuan kolaborasi ....... 108 

 

 

 



xiv 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2. 1 Pecahan Biasa ............................................................................... 49 

Gambar 2. 2 Bagan Kerangka Pikir ..................................................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

A. RPP, materi ajar dan LKPD .............................................................. 127 

B. Soal tes kemampuan berpikir kreatif dan lembar observasi kolaborasi 

siswa ................................................................................................ 164 

C. Contoh jawaban soal dan hasil observasi kolaborasi siswa ............. 178 

D. Daftar nilai siswa .............................................................................. 192 

E. Hasil pengolahan statistika ............................................................... 197 

F. Hasil validasi instrumen .................................................................... 208 

G. Dokumentasi ..................................................................................... 223 

H. Persuratan ........................................................................................ 228 

 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Peraturan Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 

dalam Sisdiknas Pasal 37 dinyatakan bahwa pembelajaran di sekolah 

dasar yang wajib diajarkan kepada siswa adalah matematika. Matematika 

merupakan llmu pengetahuan dasar yang sifatnya umum atau universal 

dimana pembelajarannya berpengaruh dan berkaitan dengan ilmu-ilmu 

lainnya. Tujuan pembelajaran matematika, yaitu melatih kemampuan 

siswa secara logis, analitis, sistematis, kritis, inovatif dan kreatif serta 

kemampuan bekerjasama (Permendikbud, 2016). 

Pembelajaran abad 21 bercirikan learning skill, skill, dan literasi 

yang menuntut siswa memiliki empat kompetensi yang disebut 4C 

(González-Salamanca et al., 2020). Terdiri dari critical thinking and 

problem-solving skills, creativity skill, communication skill, collaboration. 

Hal ini sejalan dengan pendapat (Komara, 2018) bahwa pendidikan 

nasional menekankan pada pembelajaran abad 21 sehingga 

pembelajaran berpusat pada siswa (Student Center). Oleh karena itu, 

pembelajaran yang dilakukan dengan Student Center mampu melatih 

siswa lebih kreatif dan fleksibel dalam menyelesaikan masalah. 

Kreativitas sangat erat hubungannya dengan berpikir, jika tidak 

berpikir bagaimana menjadi inidividu yang kreatif. Jadi, seorang individu 

harus berfikir terlebih dulu baru memunculkan sesuatu yang kreatif. 
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Siswono (2016) mendefinisikan kreativitas sebagai produk berpikir kreatif. 

Dalam berpikir, seseorang akan melalui tahapan mensintesis ide, 

membangun ide-ide, merencanakan penerapan ide, dan menerapkan ide 

tersebut sehingga menghasilkan sesuatu atau produk yang baru. 

Berdasarkan uraian sebelumnya menunjukkan bahwa kemampuan untuk 

berpikir kreatif merupakan kompetensi yang sangat penting dalam 

masyarakat modern saat ini karena dapat menjadikan manusia lebih 

fleksibel, terbuka dan mudah untuk beradaptasi terhadap berbagai situasi 

dan kondisi global. Selanjutnya, menurut Abdurrozak & Jayadinata (2016) 

kemampuan berpikir kreatif merupakan kemampuan seseorang dalam 

berpikir sehingga mampu memberikan ide-ide yang berbeda kemudian 

dapat dijadikan sebagai pengetahuan baru yang dibutuhkan.  

Dalam konteks Islam, seseorang sangat penting menggunakan akal 

pikirannya untuk mengetahui, mencerna yang belum diketahui dan mampu 

memilah antara benar dan salah. Allah SWT menjelaskan dalam firman-

Nya Q.S-Yunus ayat 100 yang berbunyi:  

                                                                                                                     

Terjemahnya: “dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali 

dengan izin Allah, dan Allah menimpahkan kepada orang-orang yang tidak 

mempergunakan akalnya.”  

Selain itu, dalam pandangan Islam, Allah SWT menciptakan Agama 

agar kehidupan manusia menjadi lebih baik dan menjadi petunjuk bagi 

alam semesta (rahmatan lil ‘alamin). Agama mengajarkan norma-norma, 
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akan tetapi norma itu bukan berarti membatasi kreativitas manusia. Oleh 

karena itu, Agama Islam mendorong manusia untuk berpikir dan bertindak 

kreatif dalam menyelesaikan masalah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah 

SWT dalam QS-Al-Baqarah ayat 219 berbunyi: 

                                                                          

Terjemahnya: “Demikianlah, Allah menerangkan kepadamu ayat-

ayat_Nya, agar kamu berpikir”. 

Dengan demikian, berpikir kreatif merupakan hal yang sangat 

diperlukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan (Redifer et al., 

2021). Berpikir kreatif berarti memiliki kemampuan menyelesaikan 

masalah dengan cara berusaha menciptakan gagasan baru, atau dapat 

juga diartikan sebagai suatu kegiatan mental yang digunakan seseorang 

untuk membangun ide atau pemikiran yang baru. Menurut Purwaningrum 

(2016), kemampuan berpikir kreatif berkaitan dengan bagaimana cara 

siswa membangun ide-ide baru yang dihubungkan dengan pemahaman 

yang dimiliki sebelumya dalam menyelesaikan masalah.  

Selain itu, keterampilan abad-21 berfokus pada keterampilan 

belajar kritis dan inovasi. Salah satu diantara keterampilan tersebut yaitu 

kemampuan kolaborasi (Saavedra & Opfer, 2012). Kemampuan ini dapat 

meningkatkan keterampilan siswa di abad 21 (Sulaiman & Shahrill, 2015). 

Kemampuan kolaborasi adalah proses interaksi di antara beberapa orang 

yang berkesinambungan (Jonathan, 2004). Kolaborasi telah menjadi 

keterampilan yang penting untuk mencapai hasil yang efektif. Melalui 



4 
 

 
 

berkolaborasi, siswa memiliki kemampuan bekerjasama dan adanya 

interaksi antara siswa satu dengan siswa lain untuk mencapai tujuan 

pembelajaran (Septikasari & Frasandy, 2018).  

Berdasarkan uraian tentang kemampuan berpikir kreatif dan 

kolaborasi sangat bermanfaat dan penting bagi siswa untuk menerapkan 

dan menggunakannya di abad 21 ini. Namun, berdasarkan studi 

pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti terhadap guru kelas IV SDN 

Kelurahan Lembang-lembang, disampaikan bahwa kemampuan berpikir 

kreatif dan kolaborasi masih tergolong rendah, saat proses pembelajaran 

berlansung siswa kesulitan untuk mengemukakan pendapatnya sendiri 

yang hanya mengikuti pendapat teman lain yang lebih pandai. Selain itu, 

aktvitas siswa secara berkelompok tidak sepenuhnya terlaksana dengan 

baik belum maksimal dalam melakukan kemampuan kolaborasi, siswa 

masih kesulitan dalam menyelesaikan tugas kelompok yang menjadi 

bagiannya tepat waktu, belum aktif dalam menyempaikan ide saat 

berdiskusi dalam kelompok, malas untuk mencari sumber belajar untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan, kesulitan dalam membuat 

kesimpulan dari sebuah kegiatan, serta kurang percaya diri untuk 

melakukan presentasi di depan kelas. Saat wawancara, peneliti juga 

mendapatkan nilai ulangan harian siswa pada mata pelajaran matematika 

dengan rata-rata hasil nilainya tidak jauh dan signifikan dari KKM yang 

ditetapkan KKM yaitu 70. 
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Rendahnya kemampuan dalam matematika siswa Indonesia juga 

dapat dilihat dari rendahnya nilai yang diperoleh dalam Trends in 

international Mathematics and Science Study (TIMSS). Hasil survei TIMSS 

tahun 2018 Indonesia ada di peringkat 73 dari 79 negara dengan skor 

rata-rata kemampuan matematika 379, masih dibawah rata-rata 

international yaitu 487 (Munaji & Setiawahyu, 2020). Menurut Mullis ranah 

kognitif dalam soal - soal yang dikembangkan TIMSS yakni pengetahuan 

tentang fakta dan prosedur, penerapan konsep, penyelesaian rutin, dan 

penalaran. Dan hal ini merupakan tujuan pembelajaran di Indonesia yaitu 

“membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan bekerja sama untuk dapat 

memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan 

informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak 

pasti dan kompetitif.” 

Kemampuan berpikir kreatif dan kolaborasi siswa termasuk rendah 

salah satunya disebabkan penerapan model pembelajaran yang masih 

bersifat konvensional sehingga siswa kurang tertarik terhadap 

pembelajaran, kurangnya interaksi antara guru dan siswa serta kurangnya 

kerjasama siswa dalam berdiskusi (Ramadhani et al., 2020). Hal ini 

sejalan dengan pendapat (Nada, 2018) yang menyatakan bahwa salah 

satu penyebab kurangnya kemampuan berpikir kreatif siswa yaitu 

pembelajaran yang kurang menarik dan menantang. Akibatnya siswa 

mengalami penurunan hasil belajar sehingga tujuan pembelajaran sulit 
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untuk dicapai. Oleh karena itu perlu adanya solusi untuk mengatasi 

permasalahan tersebut.  

Alternatif untuk mengatasi rendahnya kemampuan berpikir kreatif 

dan kolaborasi siswa, yaitu guru perlu memilih dan menerapkan model 

pembelajaran inovatif dan sesuai dengan materi pelajaran (Ramadhani et 

al., 2020). Pembelajaran yang dapat mengembangkan ide-ide, 

kemampuan berpendapat, kemampuan berkomunikasi dan memecahkan 

masalah. Dalam penelitian ini, peneliti menyesuaikan model-model 

pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk dapat 

menningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan kolaborasi yaitu 

menerapkan model pembelajaran problem-based learning dan model 

pembelajaran discovery learning. 

Model pembelajaran problem-based learning adalah salah satu 

model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan dan keaktifan 

proses belajar siswa, karena model pembelajaran ini menyajikan suatu 

masalah yang nyata bagi siswa sebagai awal pembelajaran kemudian 

diselesaikan melalui penyelidikan dan diterapkan dengan menggunakan 

pendekatan pemecahan masalah (Rachman, 2018). Selain itu, model PBL 

dirancang untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah dan menuntut adanya aktivitas keterlibatan siswa secara penuh, 

dapat merangsang berpikir siswa dan mampu mengembangkan 

kemandirian belajar sekaligus belajar bersama kelompoknya (Yusri, 2018). 

Pembelajaran berbasis masalah membiasakan siswa untuk 
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mengembangkan pola pikirnya dalam memecahkan masalah sehingga 

menumbuhkan sifat kreatif. 

Sementara model pembelajaran discovery learning adalah 

pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam menemukan 

konsep atau jawaban dari permasalahan yang telah diorientasikan 

(Juniarso, 2020). Dalam pembelajaran Discovery Learning guru hanya 

berperan sebagai fasilitator dan pembimbing dalam menemukan konsep-

konsep tersebut karena untuk menghindari penyimpangan pengetahuan, 

sehingga siswa melakukan penemuan sendiri yang menjadikan 

pembelajaran yang lebih bermakna (Hasmiati & Rachmawaty, 2016). 

Keterlibatan langsung siswa dalam pemecahan masalah dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa, karena untuk 

pemecahan sebuah masalah harus memunculkan gagasan-gagasan yang 

baru dari dalam diri siswa sehingga menuntutnya untuk berpikir kreatif. 

Efektivitas model di atas dibuktikan dari beberapa hasil penelitian, 

seperti yang dilakukan oleh Elizabeth & Sigahitong (2018), bahwa 

kreativitas pemecahan masalah siswa dalam bepikir kreatif meningkat 

karena adanya penerapan pembelajaran dengan model problem-based 

learning. Penelitian Fitriyani et al., (2019), dikatakan bahwa penggunaan 

model PBL dapat meningkatan keterampilan kolaborasi dan berpikir 

tingkat tinggi peserta didik. Selanjutnya, penelitian Sohilait (2021) 

dikatakan bahwa pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif siswa yaitu model pembelajaran discovery learning. 
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Dewasa ini perkembangan IPTEK begitu pesat, sehingga 

mendorong siswa menanggapi semua perkembangan tersebut secara 

cepat pula untuk mengikutinya tanpa bisa dihindarkan. Perkembangan 

teknologi yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan di 

sekolah dasar, maka penggunaan alat-alat dan media pembelajaran 

sangat dianjurkan. Oleh karena itu, guru perlu mengembangkan pola pikir 

siswa melalui media pembelajaran yang menarik dengan menggunakan 

model yang lebih variatif dan berkesan bagi siswa (Komariah et al., 2018). 

Media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah media 

mobile learning dan media visual. 

Mobile learning merupakan salah satu alternatif pengembangan 

media pembelajaran (Suprianto et al., 2019). Mobile learning 

memungkinkan siswa dapat melakukan kegiatan berupa mengakses 

materi pembelajaran, arahan dan informasi pembelajaran dimanapun dan 

kapanpun tidak terbatas ruang dan waktu. Mobile learning mampu 

mengatasi keterbatasan alokasi waktu untuk materi tertentu dan melatih 

siswa untuk belajar mandiri dari berbagai sumber yang disediakan. 

Sedangkan media visual adalah media pembelajaran yang dapat 

membantu guru untuk menyampaikan isi atau materi perlajaran dengan 

menggunakan indra penglihatan. Penggunaan media visual juga 

membantu siswa dalam belajar karena dengan menggunakan media 

pikiran siswa akan lebih fokus pada upaya yang disampaikan oleh 
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pendidik dan dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam proses 

pembelajaran (Fuady & Mutalib, 2018). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada 

implementasi model dan media yang digunakan. Penelitian ini 

membandingkan dua model pembelajaran dengan mengintegrasikan 

media pembelajaran berbasis E-Learning dan Visual untuk mengetahui 

perbedaan kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan kolaborasi siswa. 

Oleh karena itu, diperlukan sebuah penelitian untuk mengetahui 

perbedaan tersebut. 

Berdasarkan konsepsi permasalahan dan studi pendahuluan yang 

telah diuraikan sebelumnya, peneliti tertarik mengidentifikasi perbedaan 

penggunaan model pembelajaran problem-based learning berbantuan 

media mobile learning dengan model pembelajaran discovery learning 

berbantun media visual terhadap kemampuan berpikir kreatif dan 

kolaborasi matematika siswa kelas IV SD Kecamatan Limboro Kabupaten 

Polewali Mandar, dengan penelitian yang lebih relevan dan akurat. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dibuatlah 

rumusan masalah dalam penelitian ini: 

1. Seberapa besar kemampuan berpikir kreatif dan kolaborasi 

matematika siswa kelas IV SD Kecamatan Limboro Kabupaten 

Polewali Mandar antara siswa yang diajar model pembelajaran 
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problem-based learning berbantuan media mobile learning dengan 

model pembelajaran discovery learning berbantuan media visual ? 

2. Apakah ada perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kreatif 

dan kolaborasi matematika siswa kelas IV SD Kecamatan Limboro 

Kabupaten Polewali Mandar antara siswa yang diajar model 

pembelajaran problem-based learning berbantuan media mobile 

learning dengan model pembelajaran discovery learning berbantuan 

media visual ?  

3. Apakah ada perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematika siswa 

kelas IV SD Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar antara 

siswa yang diajar model pembelajaran problem-based learning 

berbantuan media mobile learning dengan model pembelajaran 

discovery learning berbantuan media visual? 

4. Apakah ada perbedaan kemampuan kolaborasi matematika siswa 

kelas IV SD Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar antara 

siswa yang diajar model pembelajaran problem-based learning 

berbantuan media mobile learning dengan model pembelajaran 

discovery learning berbantuan media visual? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka penelitian 

ini bertujuan:  

1. Untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif dan kolaborasi 

matematika siswa kelas IV SD Kecamatan Limboro Kabupaten 
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Polewali Mandar antara siswa yang diajar model pembelajaran 

problem-based learning berbantuan media mobile learning dengan 

model pembelajaran discovery learning berbantuan media visual. 

2. Untuk mengetahui perbedaan signifikan kemampuan berpikir kreatif 

dan kolaborasi matematika siswa kelas IV SD Kecamatan Limboro 

Kabupaten Polewali Mandar antara siswa yang diajar model 

pembelajaran problem-based learning berbantuan media mobile 

learning dengan model pembelajaran discovery learning berbantuan 

media visual 

3. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematika 

siswa kelas IV SD Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar 

antara siswa yang diajar model pembelajaran problem-based learning 

berbantuan media mobile learning dengan model pembelajaran 

discovery learning berbantuan media visual 

4. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan kolaborasi matematika 

siswa kelas IV SD Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar 

antara siswa yang diajar model pembelajaran problem-based learning 

berbantuan media mobile learning dengan model pembelajaran 

discovery learning berbantuan media visual 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis, adapun manfaatnya yaitu: 

a. Manfaat teoritis 
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a. Wahana menambah pengetahuan dalam bidang pendidikan  

b. Khasanah bacaan dan bahan acuan bagi peneliti untuk penelitian 

selanjutnya. 

b. Manfaat praktis 

a. Bagi guru, menambah pengetahuan pemahaman untuk 

menyempurnakan dan memperbaiki kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan 

model pembelajaran discovery learning. 

b. Bagi siswa, memberikan pengalaman belajar yang lebih variatif dan 

meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kreatif dan 

kolaborasi sehingga tujuan pembelajaran tercapai. 

c. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di sekolah dasar.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoritis 

1. Model Pembelajaran Problem-based Learning 

a. Pengertian Model Pembelajaran Problem-based Learning 

Problem-based learning pada awalnya dikembangkan sekitar 

1960 tahun oleh sekolah medis di Ontario Kanada. Strategi ini 

dikembangkan selaku reaksi kenyataan dari dokter muda yang telah 

lulus di fakultas kedokteran memiliki ilmu pengetahuan yang luas, 

tetapi kurang memiliki keahlian yang memadai untuk menggunakan 

pengetahuan tersebut dalam penerapan praktik setiap harinya. 

Selanjutnya perkembangan penerapan problem-based learning telah 

meluas diberbagai bidang pembelajaran di sekolah atapun perguruan 

tinggi. Menurut hosnan (2014), model pembelajaran problem-based 

learning sangat sesuai diterapkan untuk semua mata pelajaran, 

termasuk mata pelajaran matematika. Karakteristik matematika jika 

dihubungkan antara problem-based learning, keduanya mempunyai 

keterkaitan satu dengan yang lainnya, dimana penerapan matematika 

banyak berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan rangkaian kegiatan 

pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian 

masalah dengan menggunakan metode ilmiah (Mulyanto et al., 2018). 

Pembelajaran berbasis masalah melibatkan persentasi situasi-situasi 
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autentik dan bermakna yang berfungsi sebagai landasan bagi 

investigasi oleh peserta didik (Suprijono, 2015). Dalam model 

pembelajaran berbasis masalah, siswa menjadi pembelajar yang 

mandiri (Arends, 2007). Artinya siswa dilatih untuk menjadi pembelajar 

yang aktif. Siswa mencari segala informasi yang dibutuhkan dengan 

tidak selalu menunggu informasi yang hanya diberikan guru. Siswa 

menjadi pusat pembelajaran dan guru hanya membimbing jalannya 

proses pembelajaran. 

Sedangkan pendapat Yusri (2018) menyatakan bahwa 

“pembelajaran berbasis masalah (Problem-based Learning) diyakini 

pula dapat menumbuhkembangkan kemampuan kreativitas siswa, baik 

secara individual maupun secara kelompok karena hampir disetiap 

langkah menuntut adanya keaktifan siswa”. Model problem-based 

learning adalah kegiatan pembelajaran yang dimulai dengan 

memberikan suatu masalah nyata berupa pertanyaan yang 

menbangkitkan minat siswa untuk mengikuti pembelajaran yang 

merangsang berpikir dalam pemecahan masalah (Wijayanti et al., 

2020). 

Dari uraian defenisi problem-based learning di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa model pembelajaran problem-based learning 

adalah pembelajaran yang diterapkan dengan mengajukan masalah 

nyata melalui pertanyaan yang meransang kemampuan berpikir kreatif 

siswa dalam menyelesaikan pemecahan masalah. 
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b. Karakteristik Pembelajaran Problem-based Learning 

Ciri-ciri problem-based learning menurut Kurniawati (2016) yaitu 

sebgai berikut; 

1) Pembelajaran diawali pemberian pertanyaan atau masalah 

2) Masalah yang diberikann bersifat nyata, jelas, gampang dimengerti, 

luas, dan tujuan pembelajaran sesuai serta melibatkan keterkaitan 

interdisiplin ilmu.   

3) Penyelidikan siswa dapat dipercaya, menyelesaikan masalah 

dengan cara menganalasis, menguraikan masalah, menyusun 

jawaban penyelesaian masalah, memperoleh dan menganalisa 

penjelasan dari jawaban, melakukan percobaan, dan membuat 

kesimpulan. 

4) Merangkai hasil belajar berupa produk dan mempresentasikan 

produknya. 

5) Secara berkelompok dalam menyelesaikan tugas belajar yang 

berupa pemecahan masalah. 

Prinsip utama problem-based learning yaitu pemanfaatan 

masalah nyata sebagai alat pembelajaran untuk membantu siswa 

dalam menambahkan pengetahuan, kemampuan berpikir kreatif serta 

kemampuan memecahkan masalah ( Gunantara et al., 2014). 

Permasalahan nyata adalah masalah yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari yamg memberi manfaat lansung sebagai 

pemecahan masalah. 
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c. Lagkah-langkah pembelajaran problem-based learning 

Tahapan atau langkah model pembelajaran problem-based 

learning menurut Alamiah & Afriansyah (2018) adalah; 

1. Memberikan tujuan tentang menemukan masalah 

2. Mengerahkan untuk meneliti pemecahan masalah 

3. Melakukan biimbingan penyeledikan secara inidividu dan kelompok 

4. Merumuskan, menentukan dan menampilkan hasil solusi 

5. Menalaah serta evaluasi prosedur solusi masalah 

Langkah-langkah pembelajaran model problem-based learning 

terdapat 5 tahapan yang diharapkan melalui tahapan tersebut mampu 

mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

d. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran problem-based 

learning 

Menurut Shoimin (2017), kelebihan pembelajaran problem-

based learning yaitu: 

1) Pembelajaran yang bermanfaat bagi siswa sehingga  terbiasa 

memecahkan masalah dalam kehiudpan nyata. 

2) Membangun pengetahuan dan keterampilan atau berusaha 

mencari pengetahuan baru yang diperlukan melalui kegiatan 

belajar. 

3) Pembelajaran yang fokus dengan masalah dan menumbuhkan 

kemauan siswa untuk belajar serta mengaplikasikan masalah yang 

berkaitan dalam kehidupan sehari-hari 
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4) Memiliki kemampuan bekerjasama secara kelompok dalam 

kegiatan diskusi untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 

5) Kesulitan belajar yang dialami secara individual dapat diselesaikan 

melalui kerja kelompok. 

6) Mengembangkan hubungan guru dan siswa serta antar siswa 

dalam bekerja secara kelompok. 

7) Memaksimalkan kemampuan belajar tingkat metakognisinya. 

Kelebihan dari model problem-based learning yaitu 

pembelajaran  membiasakan siswa menghadapi masalah dan melatih 

pemikiran siawa dalam menyelesaikan masalah dengan mengaitkan 

dikehidupan nyata dengan harapkan dapat menciptakan ide atau 

gagasan dari pembelajaran matematika. Sedangkan kekurangan 

model problem-based learning menurut Shoimin (2017) antara lain; 

1) Sulit mengantarkan siswa kepada suatu masalah yang kaitannya 

dengan materi pelajaran. 

2) Sering kejadian kesalahan konsep dalam pemberian masalah 

3) Terjadi kesulitan kepada siswa dalam klasifikasi tugas 

Adapun kekurangan model problem-based learning yaitu sulit 

mengantarkan siswa kepada pemecehan masalah, kesalahan konsep 

dalam pemberian suatu masalah, dan memerlukan waktu yang cukup 

panjang. Melihat kekurangan model problem-based learning guru perlu 

mencermati tahapan-tahapan yang harus dilakukan saat sebelum 

mengawali penerapan pembelajaran sehingga pelaksanaan 



18 
 

 
 

pembelajaran tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dari 

model pembelajaran problem-based learning yang diharapkan. 

e. Sintaks Pembelajaran Problem-based Learning 

Tabel 2. 1 Sintaks model pembelajaran problem based learning 

Tahap Aktivitas guru Aktivitas Siswa 

Orientasi siswa 

pada masalah 

Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

Menjelaskan apa yang 

perlu disiapkan dalam 

menyelesaikan 

masalah, Memberi 

motivasi kepada siswa 

agar dapat 

menyelesaikan 

masalah 

Siswa mengamati 

masalah dan 

mempelajari 

masalah yang 

diuraikan oleh guru 

atau berasal dari 

bacaan yang 

disarankan. 

Mengorganisasi 

siswa untuk 

belajar 

Guru mendefinisikan 

masalah yang 

diberikan kepada 

siswa dan 

mengorganisasikan 

siswa agar 

pembelajaran relevan 

dengan pemecahan 

masalah 

Siswa berdiskusi 

dalam kelompok 

kecil, klarifikasi 

kasus 

masalah,mengidenti

fikasi masalah, 

pertukaran 

pengetahuan, dan 

penentuan tindakan 

untuk penyelesaian 

masalah 

Membimbing 

penyelidikan 

individu ataupun 

kelompok 

Guru mendorong 

siswa untuk mencari 

informasi yang sesuai 

dengan masalah, 

mendorong 

melakukan 

eksperimen dan 

membantu 

siswa/kelompok yang 

mengalami 

Siswa melakukan 

penyelidikan terkait 

masalah yang akan 

diselesaikan 

(mencari 

data/link/sumber 

atau bahan materi). 
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Tahap Aktivitas guru Aktivitas Siswa 

kesulitan dalam 

memecahkan msalah 

Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil penyelidikan 

Guru membantu siswa 

dalam membuat dan 

mengkomunikasikan 

hasil karyanya dalam 

bentuk laporan 

sehingga siap untuk 

dipresentasikan  

Siswa berpartisipasi 

dalam diskusi 

kelompoknya untuk 

menghasilkan solusi 

pemecahan 

masalah dan 

mempresentasikan  

Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses 

penyelesaian 

masalah 

Guru membantu siswa 

untuk melakukan 

refleksi hasil 

penmyelidikannya 

serta proses-proses 

pembelajaran yang 

telah dilaksanakan 

Setiap kelompok 

akan 

mempresentasikan 

dan kelompok lain 

memberikan 

apresiasi Kemudian 

merangkum yang 

dibuat berdasarkan 

masukan dari 

kelompok lain.  

2. Model Pembelajaran Discovery Learning 

a. Pengertian Model Pembelajaran Discovery Learning  

Pendekatan pembelajaran discovery mula-mula diperkenalkan 

oleh Jerome Bruner. Pengertian discovery learning menurut Jerome 

Bruner ialah kegiatan pada saat pembelajaran dapat mendorong siswa 

mengajukan penyataan serta menarik kesimpulan mengenai prinsip 

universal yang rasional dalam pengalaman kehidupan. Motivasi 

sebagai inspirasi dari J. Bruner adalah pandangan piaget yang 

mengatakan anak lebih perlu berlaku aktif dalam pembelajaran dikelas. 

Oleh karena itu, Bruner melakukan berbagai metode yang disebutnya 



20 
 

 
 

dengan penemuan, dimana siswa menstrukturkan materi yang 

dipelajari dengan suatu perlakuan bentuk akhir pembelajaran. Dengan 

adanya pembelajaran penemuan dapat melatih keterampilan kognif 

siswa untuk berpikir secara bebas dan untuk meningkatkan penalaran 

dalam menemukan dan memecahkan suatu masalah dengan 

pengetahuan yang dimiliki dalam proses pembelajaran. 

Menurut Winoto & Prasetyo (2020) pembelajaran discovery 

learning adalah suatu pembelajaran yang menghadapkan siswa pada 

situasi yang bebas menyelidiki dan menarik kesimpulan sedangkan 

guru mengarahkan peserta didik untuk membuat sebuah terkaan, 

intuisi dan mencoba-coba. Pada pembelajaran Discovery Learning, 

siswa didorong untuk terlibat aktif dalam memahami konsep-konsep 

dan prinsip. Guru mendorong siswa untuk melakukan sebuah kegiatan 

eksperimen yang dimana memungkinkan mereka dapat menemukan 

prinsip atau konsep. Kegiaaan model discovery learning, kegiatan 

perencanaan pembelajaran yang melibatkan pemahaman siswa, 

bernalar, menyelidiki dan mendapatkan solusi untuk menyelesaikan 

masalah.  

Menurut  Setyawan & Kristanti (2021) yang mengatakan bahwa 

model pembelajaran discovery learning merupakan pembelajaran yang 

menegaskan pentingya kemampuan memahami konsep pengetahuan 

tentang studi bidang ilmu melalui pembelajaran yang yang aktif 

terhadap kegiatan pembelajaran. Sedangkan menurut Ertikanto (2015) 
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menyatakan bahwa pembelajaran penemuan adalah menemukan 

konsep melalui serangkaian data atau informasi yang diperoleh melalui 

pengamatan atau percobaan. Pembelajaran discovery learning ini 

sendiri merupakan model pembelajaran yang menuntut guru agar lebih 

kreatif menciptakan situasi yang dapat membuat siswa lebih aktif lagi 

dalam menemukan pengetahuan dan siswa ketika dalam 

pembelajaran memungkinkan untuk melakukan proses mental seperti 

mengamati, mengukur, membuat hipotesis, membuat kesimpulan dan 

sebagainya. 

Berdasarkan dari pendapat beberapa ahli diatas, peneliti 

menyimpulkan model pembelajaran discovery learning adalah model 

pembelajaran yang mengarahkan pada penemuan dan memecahkan 

masalah sebagai alat bantu bagi siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Dengan demikian model Discovery Learning ini adalah 

model yang memperkenalkan siswa bagaimana menemukan informasi 

secara mandiri. 

b. Karakteristik Model Pembelajaran Discovery Learning 

Secara umum ciri-ciri model discovery learning (Komang et al., 

2021) yaitu; 

1) Menyelidiki dan mengatasi masalah untuk dapat menggabungkan 

serta menggeneralisasi berbagai pengetaahuan. 

2) Pembelajaran lebih difokuskan ke siswa 
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3) Aktivitas yang menyatukan pengetahuan yang baru dan 

pengetahuan yang sudah terdapat sebelumya  

Dalam hal ini, model discovery learning merupakan struktur 

pembelejaran induktif yaitu pembelajaran yang menekankan pada 

penciptaan struktur pengetahuan yang baru ditemukan oleh siswa 

dalam peyelesaian suatu masalah serta memberdayakan pola pikir 

yang matematis dengan megaitkan contoh-contoh dari kehidupan. 

c. Langkah-langkah Model Pembelajaran Discovery Learning 

Penerapan model pembelajaran discovery learning, menurut 

Nafisa & Wardono (2019) yaitu; 

1) Stimulus atau pemberian ransangan. Pada tahap ini kegiatan 

proses pembeleajaran guru memberikan pertanyaan yang akan 

mengarah pada penyusunan fungsi pemecahan masalah, 

mengeksplorasi bahan materi sehingga ada keinginan pada siswa 

untuk menyelidik sendiri. 

2) Deskripsi masalah atau identifikasi masalah. Setelah stimulus 

dilakukan, langkah selanjutnya adalah memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda 

yang berkaitan dengan permasalahan. Salah satunya kemudian 

dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban 

sementara atas suatu pertanyaan yang berkaitan denga 

pertanyaan tersebut. 
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3) Pengumpulan data. Guru juga memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan 

dengan materi untuk membuktikan bahwa hipotesis itu benar dan 

untuk menjawab pertanyaan. 

4) Data processing atau pengolahan data. Kegiatan pengolahan data 

dari semua informasi yang diperoleh siswa melalui wawancara, 

observasi, dan sumber lainnya. 

5) Verifikasi atau pembuktian. Selama fase ini, siswa melakukan tes 

yang ketat untuk membuktikan apakah keputusan penyelesaian 

yang diberikan oleh hipotesis terkait dengan hasil pengolahan data. 

6) Generalisasi atau menarik kesimpulan. Pada tahapan ini, siswa 

akan mencatat hasil tes untuk semua soal atau kejadian yang 

sama. Setelah siswa menarik kesimpulan, mereka fokus pada 

proses generalisasi konsep untuk menguasai pelajaran 

pengalaman yang bermakna 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada enam 

tahapan dalam penerapan model discovery learning, yaitu stimulus, 

identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian 

dan membuat kesimpulan. 

d. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Discovery 

Learning 

Kelebihan dalam penerapan discovery learning adalah sebagai 

berikut ; 
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1) Dalam kegiatan pembelajaran menjadikan siswa aktif, sebab 

menggunakan kemampuan berpikir untuk mendapatkan hasil akhir. 

2) Pemahaman konsep yang bermakna, sebab siswa sendiri terlibat 

mengalami dalam proses menemukannya. 

3) Meningkatkan keterampilan dengan membantu siswa untuk 

memperbaiki proses kognitifnya. 

4) Ilmu yang didapatkan dari mempelajari model ini sangat 

meningkatkan pemahaman, memori dan transmisi. 

5) Dengan pembelajaran ini, juga melatih siswa untuk belajar sendiri 

dalam menemukan berbagai pengetahuan. (Roestiyah, 2008); 

Dengan memiliki berbagai kelebihan, model discovery learning 

juga memiliki kekurangan, yaitu: 

1) Model ini mengasumsikan adanya kesiapan dan kematangan 

mental untuk belajar. 

2) Model ini juga kurang efektif apabila siswa yang diajarkan 

jumlahnya terlalu banyak karena memerlukan jangka yang cukup 

panjang dalam menentukan masalah. 

3) Dalam model ini, proses mental terlalu fokus pada proses 

pemahaman dan kurang pada pengembangan atau pembentukan 

sikap dan kemampuan berpikir siswa, sebagaimana ditentukan oleh 

guru (Roestiyah, 2008). 

Dalam model pembelajaran, masing-masing memiliki kelebihan 

dan kekurangannya sendiri, yang menjadi dasar bagi guru untuk 
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dipertimbangkan ketika menerapkan model pembelajaran. Hal yang 

sama berlaku untuk model Discovery Learning, tetapi mengingat lebih 

banyak kelebihan daripada kekurangannya, ia memiliki berbagai 

kelebihan yang memprediksi siswa aktif dalam belajar. 

e. Sintaks Pembelajaran discovery Learning 

Tabel 2. 2 Sintaks model pembelajaran discovery learning 

Tahap Aktivitas Guru Aktivits Siswa 

Pemberian 

ransangan  

Guru membuka 

pembelajaran dengan 

memberikan 

pertanyaan dan 

kegiatan lainnya  

Siswa mendengarkan 

dan mengamati 

penjelasan dari guru  

Pernyataan/ 

identifikasi 

masalah  

Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk 

memberikan pendapat 

dan jawaban 

sementara terkait 

dengan topik 

pembahasan 

Siswa mengemukakan 

sebanyak mungkin 

pendapat dan 

pertanyaan dan 

mengerjakan tugas 

belajar  

Pengumpulan 

data  

Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk 

mengumpulkan 

sebanyak mungkin 

informasi yang terkait  

Siswa  mencari dan  

mengumpulkan 

informasi dan literature 

yang mendukung 

penyelesaian masalah  

Pengolahan 

data  

Guru memberikan 

bimbingan ketika siswa 

melaksanakan 

kegiatan pegolahan 

data 

Siswa mengolah data 

informasi yang telah 

diperoleh  

Pembuktian  Guru membimbing 

siswa melakukan 

pemerikasaan secara 

cermat umtuk 

Siswa melakukan 

pemeriksaan dengan  

cermat dan 

mempresentasikan 
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Tahap Aktivitas Guru Aktivits Siswa 

mebuktikan benar atau 

tidak jawabannya 

  

hasil pengolahan 

informasi kelompoknya 

didepan kelas 

Menarik 

kesimpulan  

Guru membimbing 

siswa mengambil 

kesimpulan dari hasil 

diskusi 

Siswa menyimpulkan 

materi yang bersumber 

pada hasil 

diskusi/temuan. 

 

3. Media Pembelajaran  

a. Mobile Learning 

Definisi mobile learning adalah sebagai perpaduan antara 

komputasi bergerak dan e-learning yang menjadi sumber yang dapat 

diakses dimana saja, mempermudah pencarian informasi dan interaksi 

sehingga sangat mendukung pembelajaran yang efektif tanpa Batasan 

ruang dan waktu. Mobile learning merupakan strategi pembelajaran 

yang memanfaatkan teknologi informasi dari komunikasi. Pada konsep 

pembelajaran tersebut mobile learning membawa manfaat 

ketersediaan materi ajar yang dapat diakses setiap saat dan visualisasi 

materi yang menarik (Wibowo & Arifudin, 2016). 

Mobile learning merupakan bagian dari e-learning namun lebih 

condong kepada pemanfaatan kecanggihan telepon seluler. Hal ini 

sejalan dengan pendapat (Sulisworo, 2014) mobile learning adalah 

bagian tujuan e-learning yang memberikan peluang yang lebih luas 

secara mobile dan kemampuan yang lebih pada siswa dalam 

pembelajaran. Mobile learning menyediakan materi pelajaran yang 
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dapat diakses dimana saja dan kapan saja dengan tampilan yang 

menarik (Wibowo & Arifudin, 2016). Penggunaan mobile learning akan 

meningkatkan perhatian siswa pada materi pembelajaran, membuat 

pembelajaran menjadi menarik, dan dapat mendorong motivasi siswa 

kepada pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning). Selain itu 

dibandingkan pembelajaran konvensional, mobile learning 

memungkinkan adanya lebih banyak kesempatan untuk kolaborasi 

secara langsung dan berinteraksi secara informal diantara siswa. 

Mobile learning adalah pembelajaran yang memanfaatkan 

teknologi dan perangkat mobile. Media pembelajaran berbasis mobile 

learning adalah suatu media pembelajaran yang unik karena 

pembelajar diakses kapanpun dan dimanapun, hal ini akan 

meningkatkan perhatian pada materi pembelajaran, membuat 

pembelajaran menjadi pervasif, dan dapat mendorong motivasi 

pembelajar kepada pembelajaran sepanjang hayat. Mobile learning 

pada dewasa popular digunakan pada perangkat ponsel pintar 

berbasis android karena begitu terjangkaunya perangkat-perangkat 

berbasis system oeprasi android. Media ini dibuat dan didesain berupa 

aplikasi android yang bertujuan memudahkan peserta didik 

memperoleh dan memahami materi (Lenggis, 2016). 

Pengembangan aplikasi mobile learning sebagai penunjang 

pembelajaran menggunakan mobile learning sebagai suplemen 

pembelajaran dinyatakan efektif. Media pembelajaran mobile learning 
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sebagai suplemen pembelajaran berbasis android sangat efektif, 

menarik, mudah, dan bermanfaat. Media pembelajaran berbasis 

android sebagai sistem pembelajaran yang lebih inovatif dan interaktif. 

Aplikasi ini mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio/suara 

dalam suatu kesatuan yang saling mendukung sehingga tercapai 

tujuan pembelajaran dan mampu mengoptimalkan penggunaan 

Android untuk kepentingan yang lebih positif dan bermanfaat (Putri, 

2014). 

Penggunaan aplikasi mobile learning dapat meningkatkan 

tingkat kedisiplinan siswa sekolah dasar dalam kehidupan sehari-hari. 

Siswa diorganisasikan melalui aktivitas dan tugas-tugas dalam mobile 

learning. Melalui pembelajaran ini siswa dapat berkomunikasi sendiri 

maupun berkelompok untuk mengevaluasinya bersamasama. Dengan 

adanya pengembangan aplikasi-aplikasi pembelajaran pada perangkat 

mobile learning dapat meningkatkan manfaat perangkat mobile dalam 

bidang Pendidikan dan memberikan motivasi belajar siswa. Selain itu, 

adanya aplikasi-aplikasi seperti ini dapat memberikan pengalaman 

belajar yang menarik dan baru bagi siswa (Lijanporn, 2015). 

Aplikasi mobile learning memungkinkan siswa berkomunikasi 

dan berkolaborasi. Pembelajaran dengan mobile learning 

menyediakan aplikasi untuk memilih berbagai aktivitas belajar yang 

diinginkan siswa (Sutrisno & Hamdu, 2020). Pembelajaran ini 

mengembangkan keahlian siswa untuk berpikir kritis, kreatif dan praktis 
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dalam mengelola suatu aktivitas. Melalui penerapan teknologi dalam 

belajar ini, siswa belajar mengontrol kemampuannya sendiri tanpa 

bergantung dengan orang lain, sehingga siswa lebih diarahkan pada 

kemandiriannya, sehingga lebih diarahkan pada kemandiriannya 

dalam belajar (Heflin, 2017). 

Mobile learning dapat digunakan untuk menjelaskan 

permasalahan system pembelajaran konvensional. Guru dan siswa, 

keduanya memerlukan sistem yang tepat dan berguna untuk saling 

berinteraksi dan memfasilitasi sistem pembelajaran. Mobile learning 

tidak dapat menggantikan kelas tradisional tetapi dapat digunakan 

sebagai pelengkap dalam proses pembelajaran. 

b. Media visual 

Media Visual merupakan semua alat peraga yang digunakan 

dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca-indera mata. 

Media visual memegang peran yang sangat penting dalam proses 

belajar (Nurfadhillah et al., 2021). Media visual dapat memperlancar 

pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula 

menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara 

isi materi pelajaran dengan dunia nyata (Daryanto, 2016). 

Agar menjadi efektif, visual sebaiknya ditempatkan pada 

konteks yang bermakna dan siswa harus berinteraksi dengan visual 

(image) itu untuk meyakinkan terjadinya proses informasi (Nurfadhillah 

et al., 2021). Dengan demikian media visual dapat diartikan sebagai 



30 
 

 
 

alat pembelajaran yang hanya bisa dilihat untuk memperlancar 

pemahaman dan memperkuat ingatan akan isi materi pelajaran.  

Media berbasis visual adalah media yang hanya mengandalkan 

indra penglihatan. Media berbasis visual memegang peran yang 

sangat penting dalam proses belajar mengajar. Media visual dapat 

memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat 

pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan dukungan 

antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Agar menjadi efektif, 

visual sebaiknya ditempatkan pada konteks yang bermakna dan siswa 

harus berinteraksi dengan visual (image) itu untuk meyakinkan 

terjadinya proses informasi (Arsyad, 2013) 

Keberhasilan penggunaan media berbasis visual ditentukan 

oleh kualitas dan efektivitas bahan-bahan visual dan grafik (Khoriyah 

et al., 2021). Hal ini hanya dapat dicapai dengan mengatur dan 

mengorganisasikan gagasan-gagasan yang timbul, merencanakannya 

dengan saksama, dan menggunakan teknik-teknik dasar visualisasi 

objek, konsep, informasi atau situasi. Meskipun perancang media 

pembelajaran bukan seorang pelukis dengan latar belakang 

profesional, ia sebaiknya mengetahui beberapa prinsip dasar dan 

penuntut dalam rangka memenuhi kebutuhan penggunaan media 

berbasis visual. Beberapa prinsip umum yang perlu diketahui untuk 

penggunaan efektif media berbasis visual sebagai berikut:  
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1) Kesederhanaan 

Secara umum kesederhanaan itu mengacu kepada jumlah elemen 

yang terkandung dalam suatu visual, jumlah elemen yang lebih 

sedikit memudahkan siswa menangkap dan memahami pesan 

yang di sajikan visual itu. Contohnya antara (15 sampai 20 kata), 

kata-kata harus memakai huruf sederhana dengan gaya huruf yang 

mudah terbaca dan tidak terlalu beragam dalam satu tampilan. 

Kalimatnya harus ringkas tetapi padat dan mudah di mengerti.  

2) Keterpaduan Keterpaduan elemen-elemen itu harus saling terkait 

dan menyatu sebagai suatu keseluruhan sehingga visual itu 

merupakan suatu bentuk menyeluruh yang dapat dikenal yang bisa 

membantu pemahaman pesan dan informasi yang dikandungnya.  

3) Penekanan Meskipun penyajian visual dirancang sesederhana 

mungkin, seringkali konsep yang ingin di sajikan memerlukan 

penekanan terhadap salah satu unsur yang akan menjadi pusat 

perhatian siswa. Dengan menggunakan ukuran, hubungan-

hubungan, perspektif, warna atau ruang penekanan dapat diberikan 

kepada unsur-unsur penting.  

4) Keseimbangan  

Bentuk atau pola yang di pilih sebaiknya menempati ruang 

penayangan yang memberikan persepsi keseimbangan meskipun 

tidak seluruhnya simetris. Keseimbangan yang seluruhnya simetris 

disebut keseimbangan formal, seperti menampakan dua bayangan 
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visual yang sama dan sebangun. Oleh karena itu, keseimbangan 

formal cenderung tampak statis. Sebaliknya, keseimbangan 

informal tidak keselurahannya simetris tapi memberikan kesan 

dinamis dan dapat menarik perhatian.  

5) Bentuk  

Bentuk yang aneh dan asing bagi siswa dapat membangkitkan 

minat dan perhatian. Oleh karena itu, pemilihan bentuk sebagai 

unsur visual dalam penyajian pesan, informasi atau isi pelajaran 

perlu di perhatikan.  

6) Garis  

Garis digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur sehingga 

dapat menuntun perhatian siswa untuk mempelajari suatu urutan-

urutan khusus. 

7) Tekstur  

Tekstur adalah unsur visual yang dapat menimbulkan kesan kasar 

atau halus. Tekstur dapat digunakan untuk penekanan suatu unsur 

seperti halnya warna.  

8) Warna  

Warna merupakan unsur visual yang penting, tetapi ia harus 

digunakan dengan hati-hati untuk memperoleh dampak yang baik. 

Warna digunakan untuk memberikan kesan pemisahan atau 

penekanan dan warna dapat mempertinggi tingkat realisme objek 

atau situasi yang digambarkan, menunjukkan persamaan dan 



33 
 

 
 

perbedaan, dan menciptakan respons emosional tertentu 

(Musfiqon, 2012) 

Penggunaan media pembelajaran khususnya media visual 

bukanlah sekedar upaya untuk membantu pengajar, namun juga 

membantu siswa dalam belajar karena dengan menggunakan media 

pikiran siswa akan lebih terfokus pada upaya yang disampaikan oleh 

pendidik dan dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam proses 

pembelajaran.  

Penggunaan media visual ini harus sesuai dengan tujuan 

pengajaran.Kesesuaian media visual yang digunakan guru dengan 

situasi saat jam pelajaran berlangsung, dalam penelitian ini diukur dari: 

1)Media visual digunakan jika pada saat jam pelajaran berlangsung 

terdapat siswa yang mengantuk, bosan dan malas. 2) Media visual 

digunakan pada saat materi yang dijelaskan oleh guru kurang bias 

dipahami siswa. 3) Media visual digunakan untuk mengatasi 

terbatasnya sumber belajar.  

4. Kemampuan Berpikir Kreatif 

a. Pengertian Kemampuan Berpikir Kreatif 

Asal kata berpikir yaitu pikir yang artinya akal, daya, pikiran, 

keiginan dan perhitungan.  Berpikir berarti menggunakan pikiran untuk 

memikirkan sesuatu, menetapkan dan memperhitungkan. Berpikir 

kreatif dapat memperdaya pengetahuan dengan berpikir berbagai cara 

untuk menciptakan pengetahuann/ide baru. 
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Hal ini sependapat dengan Ferawati & Suhendri (2020) yang 

mengatakan bahwa berpikir kreatif apabila seseorang menemukan ide 

baru, namun ide baru itu yang ditemukan digabungkan dengan 

pemikiran ide sebelumya yang  belum dikemukakan. Berpikir kreatif 

bukan hanya berhubungan dengan suatu temuan ide baru melainkan 

mencari berbagai cara terhadap jawaban dari permasalahan yang 

disajikan. Sedangkan menurut  Moma (2015), dalam matematika 

berpikir kreatif dapat dilihat sebagai arah atau sifat berpikir tentang 

pedoman matematika, termasuk tugas menemukan dan memecahkan 

masalah.  

Berdasarkan pendapat ahli diatas, peneliti dapat menyimpulkan 

kemampan berpikir kreatif adalah proses berpikir yang dapat 

menghasilkan sesuatu yang baru dengan mengelaborasi pengetahuan 

yang dimiliki sebelumya untuk diterapkan dalam pemecahan masalah. 

b. Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif  

Indikator kemampuan berpikir kreatif menurut Abdurrozak & 

Jayadinata (2016) ada empat yaitu meliputi: 

1) Berpikir fasih, yaitu menciptakan banyak ide dan jawaban yang 

terkait, memotivasi siswa untuk belajar, dan menciptakan alur 

berpikir yang lancar. 

2) Berpikir lentur atau fleksibel, yaitu dapat menghasilkan ide-ide 

terpadu, mengubah metode dan pendekatan, dan mengubah arah 

berpikir. 
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3) Berpikir orisinil, yaitu memberikan jawaban yang tidak biasa yang 

kebanyakan orang jarang memberikan jawaban, tidak seperti yang 

lain. 

4) Berpikir elaborasi, yaitu memperinci detail-detail, meluaskan, 

menambahkan, memperkaya dan memperluas ide. 

Sedangkan menurut Munandar (2014) menyatakan bahwa 

indikator kemampuan berpikir kreatif terdapat empat aspek yaitu; 

1) Berpikir lancar, yaitu dapat menghasilkan banyak gagasan 

ataujawaban yang lebih relevan, dan arus pemikiran lancar. Prilaku 

siswa yaitu lancar dalam mengungkapkan gagasannya. 

2) Berpikir luwes (Fleksibel), yaitu dapat menghasilkan gagasan-

gagasan yang seragam, dapat mengubah pendekatan atau cara, 

arah pemikiran yang berbeda-beda. Prilaku siswa yaitu banyak 

memberikan penafsiran terhadap suatu masalah. 

3) Berpikir orisinal, yaitu memberikan jawaban lain daripada yang lain 

yang jarang dipakai orang. Keaslian (originality) adalah 

kemampuan dalam mencetuskan suatu gagasan dengan cara yang 

asli, tidak klise. Perilaku siswa yaitu dapat mengungkapkan hal 

yang baru. 

4) Berpikir terperinci (Elaboratif), yaitu dapat mengembangkan, 

menambah, memperkaya atau memperluas suatu gagasan secara 

merinci dan detail. Prilaku siswa yaitu dapat mengembangkan 

gagasan yang sudah ada 
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Selanjutnya telah diperjelas bahwa tingkat kemampuan berpikir 

kreatif dalam matematika menurut Siswono (2016) terdiri dari lima 

tingkatan sebagai berikut. Berpikir Kreatif Level 4 (Sangat Kreatif), 

Berpikir Kreatif Level 3 (Kreatif), Berpikir Kreatif Level 2 (Cukup 

Kreatif), Berpikir Kreatif Level 1 (Kreativitas Rendah), dan Berpikir 

Kreatif Level 0 (tidak kreatif). Adapun tingkat kemampuan berpikir 

kreatif siswa adalah: 1) Siswa dikatakan sangat kreatif jika dapat 

memecahkan masalah dan menunjukkan kelancaran, keluwesan, dan 

kebaruan atau kebaruan dan keluwesan dalam menyelesaikan dan 

mengajukan masalah. 2) Siswa dikatakan kreatif jika dapat 

menunjukkan kelancaran dan kebaruan, atau kelancaran dan 

keluwesan dalam menyelesaikan dan mengajukan masalah. 3) Siswa 

dikatakan cukup kreatif jika dapat menunjukkan kebaruan dan 

keluwesan dalam memecahkan dan mengajukan masalah. 4) Siswa 

dikatakan kurang kreatif jika dapat menyelesaikan masalah dan 

menunjukkan kefasihan dalam mengajukan masalah. 5) Siswa 

dikatakan tidak kreatif jika tidak mampu menunjukkan kelancaran, 

keluwesan dan orisinil atau kebaruan. 

Dari beberapa pendapat ahli diatas, maka peneliti 

menggunakan indikator kemampuan berpkir kreatif siswa dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

1) Berpikir lancar yaitu, ketika seseorang mampu memikirkan cara  

menyelesaiakan sebuah permasalahan dengan cepat. Misalnya, 
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siswa yang berpikirnya lancar akan menyelesaikan soal yang 

dikerjakannya dengan memberikan banyak jawaban. 

2) Berpikir luwes (fleksibel) yaitu, ketika seseorang mampu 

memikirkan lebih dari satu ide dalam menyelesaikan sebuah 

permasalahan. Misalnya, seorang siswa bisa menyelesaikan satu 

soal matematika dengan lebih dari satu cara. 

3) Berpikir kebaruan yaitu, kemampuan untuk memikirkan gagasan  

atau ide baru dalam sebuah permasalahan. Misalnya, siswa 

memberikan jawawabn yang tidak lazim, yang tidak terpikirkan oleh 

siswa lain 

4) Berpikir elaborasi yaitu, kemampuan seseorang untuk menjabarkan 

sebuah hal sederhana ke definisi yang lebih luas. Misalnya siswa 

mampu memperinci jawaban penyelesaian pemecahan masalah 

matematika yang lebih mendalam. 

5. Kemampuan Kolaborasi 

a. Pengertian Kemampuan Kolaborasi 

Menurut Jonathan (2004) mendefinisikan kemampuan 

kolaborasi sebagai proses interaksi di antara beberapa orang yang 

berkesinambungan. Dalam kolaborasi juga terdapat proses suatu 

proses saling bekerja sama, berkoordinasi, mempunyai unsur 

ketergantungan positif dalam kelompok yang mengarah pada tujuan 

bersama. Kemampuan kolaborasi merupakan suatu proses partisipasi 
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beberapa orang ataupun kelompok organisasi untuk bekerjasama 

mencapai hasil tertentu (Kusnandar, 2013).  

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian kemampuan kolaborasi sebagai proses interaksi di antara 

beberapa orang  dan saling kerja sama dalam kelompok untuk 

mecapai tujuan. 

b. Indikator Kemampuan Kolaborasi 

Menurut Greenstein (2012) indikator keterampilan kolaborasi 

sebagai berikut: 

1) Bekerja secara produktif dengan orang lain 

2) Berpartisipasi dan berkontribusi secara aktif 

3) Seimbang dalam mendengar dan berbicara, menjadi yang utama 

dan menjadi pengikut dalam kelompok 

4) Menunjukkan fleksibilitas dan berkompromi 

5) Bekerja secara kolega dengan berbagai tipe orang 

6) Menghormati ide-ide orang lain 

7) Menunjukkan keterampilan pengambilan satu pandangan atau 

perspektif 

8) Berkomitmen untuk mendahulukan tujuan kelompok 

9) Mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan kelompok yang 

lebih besar 

10) Menghargai kontribusi masing-masing anggota kelompok 

11) Mengakui dan menggunakan kekuatan anggota kelompok 
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12) Mencocokkan tugas dan pekerjaan berdasarkan kekuatan dan 

kemampuan individu anggota kelompok 

13) Bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan 

ide-ide dan produk baru 

14) Bertanggung jawab bersama untuk menyelesaikan pekerjaan 

15) Memprioritaskan kebutuhan dan tujuan, baik individu maupun 

kelompok 

16) Bekerja dengan orang lain untuk membuat keputusan yang 

mencakup pandangan beberapa individu 

17) Mengidentifikasi area kesepakatan dan ketidaksepakatan 

18) Berpartisipasi secara hormat dalam diskusi, debat, dan perbedaan 

pendapa 

19) Mengontrol emosi sendiri, dan  

20) Berkontribusi dalam kelompok untuk resolusi konfllik. 

Menurut Taryono (2016), indikator keterampilan kolaborasi 

adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki tanggung jawab 

2) Membantu kelompok 

3) Menghormati orang lain 

4) Membuat dan mengikuti perjanjian 

5) Mengatur pekerjaa 

6) Bekerja sebagai satu tim 
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Menurut Triling (2009), indikator keterampilan kolaborasi adalah 

sebagai berikut: 

1) Menggabungkan umpan balik dengan efektif atau menerima 

keputusan bersama 

2) Menerima penghargaan, kritik, dan saran 

3) Memahami, merundingkan, memperhitungkan perbedaan 

pandangan untuk mencapai pemecahan masalah, terkhusus pada 

lingkungan multi-culturals 

4) Fleksibel dalam bekerja sama 

5) Selalu berkompromi dengan tim untuk menyelesaikan masalah 

Menurut Buck Institue for Education (2013), indikator 

keterampilan kolaborasi adalah sebagai berikut: 

1) Menunjukkan sikap yang sopan dan baik pada teman 

2) Mendengarkan dan menghargai pendapat teman 

3) Mendiskusikan ide 

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dipaparkan di atas, 

peneliti menggunakan emapt indikator kemapuan kolaborasi yaitu: 

1) Bersedia berkelompok secara heterogen yaitu, siswa menerima 

masuk kedalam kelompok yang telah ditentukan dan berada dalam 

kelompok selama diskusi berlansung. 

2) Bekerjasama dan saling melengkapi antar teman dan 

menghasilkan ide-ide untuk menyelesaikan masalah yaitu, siswa 
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berdiskusi dalam kelompok, menyempaikan pendapat atau ide dan 

membantu teman saat mengerjakan tugas 

3) Setiap anggota bertanggung jawab mengerjakan tugas kelompok 

yang menjadi bagiannya yaitu, siswa mempresentasikan tugas 

yang telah dikerjakan, mencari sumber belajar untuk 

menyelesaikan masalah dan menyelesaikan tugas kelompok yang 

menjadi bagiannya tepat waktu 

4) Mampu membuat keputusan dengan mempertimbangkan 

kepentingan bersama yaitu, siswa memilih salah satu anggota 

dalam kelompok sebagai ketua dan meminta ide dan pendapat 

kepada anggota kelompok dalam membuat kesimpulan. 

6. Model Pembelajaran Problem-Based Learning Berbantuan 

Media Mobile Learning 

Kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan kolaborasi ini tidak 

dapat muncul dengan dirinya sendiri, perlu sarana untuk mengasah 

kemampuan agar dapat tumbuh dengan baik. Sarana yang digunakan 

untuk mengasah kemampuan dalam pembelajaran matematika 

dengan model Problem-based learning berbantuan media mobile 

learning. Problem-based learning adalah suatu pembelajaran yang 

menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa 

untuk belajar tentang cara berfikir kritis dan keterampilan 

memecahkan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan 

konsep yang esensial dari materi pelajaran.  
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Mengingat perkembangan ICT yang semakin pesat di era 

informasional atau revolusi industri 4.0 maka sebaiknya dalam 

pembelajaran matematika menggunakan media Mobile Learning. 

Penggunaan media dalam proses pembelajaran bertujuan agar dapat 

berlangsung secara tepat dan efisien untuk meningkatkan minat dan 

perhatian siswa (White & Martin, 2014). Perangkat mobile learning 

dengan sistem operasi Android memberikan kemudahan bagi 

pengembang perangkat untuk mengembangkan aplikasi pembelajaran 

(Fling, 2009). Pembelajaran menggunakan media mobile learning 

merupakan model pembelajaran one to one. Program one-to-one 

memiliki keterlibatan siswa yang lebih dalam dengan apa yang mereka 

pelajari (Sung et al, 2016). Kumpulan materi pembelajaran digital 

memiliki potensi untuk digunakan dalam pendidikan, sumber belajar ini 

dapat meningkatkan keterlibatan aktif mereka dalam pendidikan (Chiu 

et al., 2018).  

Model pembelajaran yang sering digunakan dalam dunia 

pendidikan adalah model Problem-based learning. Penggunaan model 

ini telah diterima secara luas dan didorong dalam praktik teknik 

pembelajaran (Wildermoth & Rowlands, 2012). Model ini dapat 

memahami materi pelajaran pada level yang lebih dalam, siswa 

merasa lebih terlibat dalam pembelajaran (Treadwell & Treadwell, 

2018). Model Problem-based learning dinilai relevan untuk 

pelaksanaan proses pembelajaran pada pendidikan kejuruan karena 
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model Problem-based learning merupakan model pembelajaran yang 

dapat digunakan (Li, 2015).  

Model pembelajaran Problem-based learning dan media mobile 

learning menjadi strategi model pembelajaran yang dapat digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran Problem-based 

learning dengan berbantuan media mobile learning ini dapat 

diintegrasikan ke dalam model pembelajaran baru. Teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) dapat memfasilitasi proses 

pembelajaran Problem-Based Learning sebagai model pembelajaran 

yang aktif, efektif dan dapat mengintegrasikan pengetahuan dan 

keterampilan (Kavitha & Anitha, 2016). Integrasi mobile learning 

dengan Problem-based learning merupakan salah satu alternatif baru 

yang dapat diterapkan dalam pembelajaran. Model integrasi ini 

diperlukan untuk meningkatkan kompetensi siswa, khususnya 

kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan kolaborasi. 

7. Model Pembelajaran Discovery Learning Berbantuan Media 

Visual 

Model pembelajaran discovery learning merupakan salah satu 

dari model yang dikembangkan pada kurikulum 2013 (Edi & 

Rosnawati, 2021). Model pembelajaran discovery learning merupakan 

suatu model pembelajaran yang mengaitkan permasalahan yang 

terjadi di dunia nyata. Masalah tersebut digunakan sebagai suatu 

konsep bagi siswa untuk menghasilkan cara berpikir kritis dan terampil 
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dalam pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan. 

Pada prinsipnya siswa tidak diberi pengetahuan akan tetapi siswa 

harus menemukan sendiri hal yang baru. Penggunaan model 

discovery learning dimaksudkan untuk merubah kondisi belajar yang 

pasif menjadi aktif dan kreatif, serta mengubah pembelajaran yang 

teacher oriented ke student oriented (Haeruman et al., 2017). 

Untuk mencapai tujuan kurikulum pembelajaran pada proses 

belajar mengajar maka perlu didukung media dan bahan ajar yang 

baik yaitu bahan ajar yang mampu menarik minat peserta didik, sesuai 

dengan zaman dan tidak menyimpang dari kurikulum (Moto, 2019). 

Penyajian materi pelajaran pada pokok bahasan dengan 

menggunakan video pendidikan diharapkan menarik minat peserta 

didik, membangkitkan gairah peserta didik untuk mempelajari kembali 

materi yang disajikan melalui multimedia materi yang disajikan dengan 

berbagai warna dan gambar yang sangat menarik dan sebagainya. 

Model pembelajaran yang inovatif akan lebih optimal jika 

dibarengi dan diintegrasikan dengan penggunaan media (Ahmadi, 

2017). Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber secara 

terencana sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif dimana 

penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efesien dan 

efektif (Wijaya et al., 2020). Media pembelajaran dapat dikelompokkan 

kedalam beberapa kategori salah satunya adalah media visual. Media 
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visual adalah media yang digunakan hanya mengandalkan indera 

penglihatan dari peserta didik. Dengan media ini, pengalaman belajar 

yang dialami peserta didik sangat tergantung pada kemampuan 

penglihatannya semata.  

Integrasi antara model discovery learning dengan media visual 

dilakukan dalam penelitian ini karena model ini akan membuat siswa 

belajar lebih aktif, pembelajaran menyenangkan, dan cepat mengerti 

tentang konsep yang baru diajarkan, terkhusus berdampak positif 

pada kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan kolaborasi siswa. 

8. Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Kata pembelajaran berasal dari kata “belajar” yang awal 

katanya diawali  “pem” dan diakhiri kata “an” artinya proses cara yang 

membuat seseorang ataupun makhluk hidup untuk belajar. 

Pembelajaran yang dimaksud adalah kegiatan untuk membantu siswa 

dalam belajar dengan pemberian pembelajaran yang nyaman dan 

menyenangkan bagi siswa sehingga ada ketertarikan dalam mengikuti 

proses pembelajaran.  Oleh karena itu, pembelajaran matematika 

merupakan suatu proses kegiatan pembelajaran yang membantu 

siswa belajar matematika. 

Matematika merupakan ilmu pengetahuan umum bersifat 

universal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya. Surya (2018) 

mendefinisikan bahwa dalam pembelajaran matematika untuk 

mempelajari suatu konsep mengaitkan dengan benda konkrit karena 
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matematika di sekolah dasar sebagai objek bersifat abstrak. Menurut 

Riyanti et al. (2017) mengatakan bahwa dalam pembelajaran 

matematika sekolah dasar merupakan kajian pembelajaran menarik 

dan ada keterkaitan antara pengalaman belajar sebelumnya dengan 

konsep yang akan diajarkan yang diharapkan terjadinya 

pengembangan pola pikir untuk dipelajari ilmu-ilmu lainnya yang 

berguna dalam kehidupan sehari-hari. 

Usia siswa sekolah dasar berkisar antara 6-7 tahun hingga 12-

13 tahun. Pada tahap ini, menurut Piaget, siswa masih 

mempertahankan kemampuan berpikir operasional konkrit. 

Kemampuan yang diamati pada tahap ini adalah kemampuan dalam 

proses berpikir untuk bertindak menurut kaidah logika, meskipun masih 

dikaitkan dengan objek nyata atau konkrit. Konsep pembelajaran 

dalam kurikulum matematika sekolah dasar menitikberatkan pada tiga 

konsep matematika, yaitu pengenalan konsep dasar, pemahaman 

konsep, dan pengembangan keterampilan. Oleh karenanya diharapkan 

tercapai tujuan akhir pembelajaran matematika di sekolah dasar untuk 

dapat belajar menerapkan konsep matematika dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Secara umum, tujuan pembelajaran matematika di sekolah 

dasar yaitu, siswa mampu dan mahir dalam menggunakan 

matematika. Menurut Depdiknas (2001), kompetensi umum atau 

kompetensi untuk pembelajaran sekolah dasar adalah sebagai berikut: 
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1) Melakukan operasi aritmatika penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, pembagian, dan operasi aritmatika campuran, termasuk 

yang melibatkan pecahan. 

2) Mengidentifikasi sifat dan unsur berbagai geometris bangun datar 

dan bangun ruang sederhana, termasuk penggunaan sudut, 

keliling, luas, dan volume. 

3) Menentukan sifat-sifat simetri, kemiripan, dan sistem koordinat. 

4) Menggunakan pengukuran: satuan, ekivalensi antar satuan, dan 

estimasi pengukuran. 

5) Mendefinisikan dan menginterpretasikan data sederhana seperti: 

maksimum, minimum, rata-rata, modus, pengukuran, pengumpulan 

dan penyajian. 

6) Memecahkan masalah, menalar dan mengkomunikasikan ide 

secara matematis. 

Sedangkan menurut Permendiknas, tujuan pembelajaran 

matematika SD adalah sebagai berikut: 

1) Memahami konsep matematika, menjelaskan hubungan antar 

konsep, dan menerapkan konsep atau algoritma. 

2) Penalaran tentang pola dan fitur, melakukan operasi matematika 

dalam generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan ide dan 

pernyataan matematika. 
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3) Pemecahan masalah, meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, melengkapi model, dan 

menginterpretasikan solusi yang diperoleh. 

4) Mengkomunikasikan gagasan dengan menggunakan simbol, tabel, 

grafik, atau media lain untuk menjelaskan situasi atau masalah. 

5) Memiliki sikap mengapresiasi penerapan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Dilihat dari tujuan pembelajaran matematika tersebut, model 

problem-based learning dan discovery learning diharapkan mampu 

untuk mencapai tujuan pembelajaran pada materi pelajaran 

matematika. Dimana untuk dapat tercapainya tujuan pembelajaran 

matematika, guru menciptakan kondisi dan suasana pembelajaran 

yang melibatkan siswa secara aktif dalam pemecahan, pembentukan, 

penemuan, dan pengembangan pengetahuan. 

9. Materi Pembelajaran Matematika Siswa Kelas IV di Sekolah Dasar 

Materi pembelajaran/bahan ajar merupakan hal yang penting 

dalam sebuah proses belajar mengajar, merupakan faktor yang 

berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Dengan adanya materi 

pembelajaran/bahan ajar, maka peran guru dan siswa dalam proses 

belajar mengajar menjadi berubah. 

Guru tidak lagi menjadi sumber utama dan satu-satunya dalam 

memperoleh informasi tentang materi pembelajaran. Demikian juga 

dengan siswa, mereka bisa lebih leluasa dalam memperoleh informasi 
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tentang materi pembelajaran, karena materi pembelajaran dapat 

diperoleh dari berbagai sumber dimana para siswa berada, seperti dari 

media, buku pelajaran, kaset, VCD, dan lain sebagainya 

Materi pokok yang diajarkan untuk siswa kelas IV terdiri dari 

delapan bab. Pada semester ganjil materi yang diajarkan adalah 

pecahan, KPK dan FPB, dan aproksimasi. Setelah itu dilanjutkan pada 

semester genap dengan materi bagun datar, statistika dan pengukuran 

sudut. Pada penelitian ini, peneliti mengkaji pecahan. 

a. Pengertian Pecahan  

Pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh. 

Dalam ilustrasi gambar, bagian yang dimaksud adalah bagian yang 

diperhatikan, yang biasanya ditandai dengan arsiran. Seperti yang 

terlihat pada gambar 2.1 di bawah ini: 

 

 
 

Gambar 2. 1 Pecahan Biasa 

Bagian yang di arsir dinamakan pembilang. Adapun bagian dari 

kesatauan atau keseluruhan dinamakan penyebut. Pusat 

Pengembangan Kurikulum dan Sarana pendidikan badan Penelitian 

dan Pengembangan (Depdikbud) menyatakan bahwa pecahan 

merupakan salah satu topik yang sulit untuk diajarkan. Kesulitan itu 

terlihat dari kurang bermaknanya kegiatan pembelajaran yang 
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dilakukan guru, sulitnya pengadaan media pembelajaran. Akibatnya, 

guru biasanya langsung mengajarkan pengenalan angka, seperti pada 

pecahan 
 

 
, 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut.  

Kegiatan mengenal konsep pecahan akan lebih berarti dengan 

didahului soal cerita yang menggunakan obyek misalnya buah apel, 

sawo, jeruk, atau kue. Peraga selanjutnya berupa bangun datar seperti 

persegi atau lingkaran yang nantinya akan sangat membantu dalam 

pemahaman konsep.  

b. Operasi Hitung Pecahan  

Menghitung bilangan pecahan membutuhkan konsentrasi tinggi 

dan ketelitian. Operasi hitung bilangan pecahan adalah salah satu 

materi dasar dari perhitungan matematika yang diberikan di SD/MI, 

siswa harus benar-benar memahami sebelum menuju perhitungan 

bilangan pecahan yang lebih besar, agar dapat melanjutkan ketingkat 

lebih tinggi dan tidak mengalami kesulitan untuk jenjang pendidikan 

selanjutnya. 

Operasi pada bilangan pecahan terbagi dari empat operasi 

pada bilangan pecahan. Operasi-operasi itu adalah operasi 

penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi 

pembagian. Akan tetapi, yang akan dibahas pada penelitian ini adalah 

masalah operasi penjumlahan pecahan. Operasi penjumlahan 

pecahan dibagi dua yaitu: 
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1) Penjumlahan pada bilangan pecahan dengan penyebut yang sama, 

untuk menjumlahkan dua bilangan pecahan dengan penyebut yang 

sama maka dapat langsung dijumlahkan, yang dijumlahkan 

hanyalah pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tidak 

dijumlahkan.  

 Contoh: 
 

 
 
 

 
 
   

 
 
 

 
   

2) Penjumlahan pecahan dengan penyebut yang tidak sama dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu :  

 Kedua penyebut dikali silang  

Contoh : 
 

 
  

 

 
 
(   ) (   )

   
 
     

  
 
  

  
 

 Menyamakan penyebut dengan menggunakan konsep KPK dari 

penyebut-penyebut pecahan itu.  

Contoh : 
 

 
 
 

 
 = ….. KPK dari 4 dan 6 

Penyelesaian : 
 

 
 
 

 
 
     

    
 
     

     
  

  

  
 
  

  
 
  

  
 

3) Pengurangan pecahan yang berpenyebut sama dapat dilakukan 

dengan mengurangkan pembilang-pembilangnya. Sedangkan 

penyebutnya tidak dikurangkan. Contoh: 
 

 
 
 

 
 =  

Penyelesaian 
 

 
 
 

 
  

 

 
 
 

 
  

4) Pengurangan pecahan yang berbeda penyebutnya dapat 

dilakukan:  

 Menyamakan penyebut dengan KPK kedua bilangan (mencari 

bentuk pecahan yang senilai) 
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 Kurangkan pecahann baru seperti pada pengurangan pecahan 

berpenyebut sama. Contoh : 
 

 
 
 

 
     

 

 
 
 

 
  

Penyelesaian : 

1. Penyebut kedua pecahan adalah 9 dan 3 dengan KPK 9 

 
 

 
 
 

 
 
     

    
 
 

 
 
 

 
 

  Jadi, 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2. Penyebut kedua pecahan adalah 6 dan 4 dengan KPK 12  

 

 
 
 

 
 
(   )  (   )

  
 
    

  
 
 

  
     

Jadi, 
 

 
 
 

 
 

 

  
 

B. Penelitian Relevan 

Penulisan kajian teoritis yang dilakukan oleh peneliti dari berbagai 

literature, berikut beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan 

penelitian yang telah dilakukan: 

1. Riskawati & Saad. (2021). Dalam penelitiaanya menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif peserta didik kelas 

yang diajar menggunakan model Problem Based Learning dengan 

peserta didik kelas yang diajar menggunakan model Discovery 

Learning. Hal ini berdasarkan perolehan skor rata-rata kemampuan 

berpikir kreatif peserta didik kelas eksperimen sebesar 56,33, 

sedangkan pada kelas kontrol memperoleh skor rata-rata sebesar 

51,70. Dan pada uji t diperoleh t hitung  sebesar 3,957 sedangkan t tabel 



53 
 

 
 

sebesar 2,003. Hasil yang diperoleh menunjukkan t hitung  > t tabel yaitu 

3,957 > 2,003 yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima. 

2. Oktagina et al., (2017), berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan 

analisis data serta pengujian hipotesis disimpulkan bahwa  

Kemampuan berpikir kreatif matematik peserta didik yang 

menggunakan model Problem Based Learning lebih baik dari model 

Discovery Learning. Yang ditunjukan dari hasil Uji Mann-Whitney (U) 

yang dilakukan, tebukti bahwa setelah dilakukan posttest rerata kelas 

model pembelajaran Problem Based Learning menjadi lebih besar 

yaitu  9,61 dari pada kelas model pembelajaran model Discovery 

Learning sebesar 7,12 

3. Oktaviani et al., (2018), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa hasil 

belajar Matematika yang menggunakan model pembelajaran Problem 

Based Learning lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan 

model pembelajaran Discovery Learning. Kesimpulan ini berdasarkan 

temuan probabilityas uji ANCOVA 0,000 < 0,05, yang berarti Ho ditolak 

dan Ha diterima. Hal ini juga didukung oleh rata-rata dari dua sampel 

hasil posttest pembelajaran Problem Based Learning sebesar 80,24 

dan Discovery Learning sebesr 71,87. 

4. Elizabeth & Sigahitong. (2018), dalam penelitiannnya menunjukkan 

bahwa pembelajaran dengan model problem based learning (PBL) 

berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada 

materi fluida statis. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata kemampuan 



54 
 

 
 

berpikir kreatif peserta didik pada kelas eksperimen lebih besar yaitu 

73,80 sedangkan rata-rata kemampuan berpikir kreatif peserta didik 

pada kelas kontrol lebih rendah yaitu 65,97.   

5. Fitriyani et al., (2019), dalam penelitiannya berdasarkan hasil analisis 

data dan pembahasan, maka didapatkan simpulan bahwa penggunaan 

model PBL dapat meningkatan keterampilan kolaborasi dan berpikir 

tingkat tinggi peserta didik. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis data 

yang didapatkan pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan 

pada kelas kontrol untuk kedua keterampilan  

6. Sohilait. (2021). Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh dari penggunaan model discovery learning terhadap 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas X SMK Negeri 1 

Masohi. Hal ini berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan t hitung 

= 2,27 > t tabel = 2,03. Dari hasil perhitungan didapat t hitung = 2,27 

ternyata tidak masuk dalam daerah penerimaan Ho yaitu antara - 2,03 

sampai dengan 2,03; maka H0 ditolak dan H1 diterima.  

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti 

tentang model pembelajaran problem-based learning dan model 

pembelajaran discovery learning. Perbedaan dalam penelitian ini terletak 

pada tujuan penelitian dan penerapan model pembelajaran problem-

based disertai dengan media mobile learning dan model pembelajaran 

discovery learnig disertai dengan media visual. 
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C. Kerangka Pikir 

Pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran kurang 

bervariasi, kurang mengasah kemampuan siswa dalam pemecahan 

masalah dan kurang mampu menfasilitasi siswa dalam berdiskusi, tanya 

jawab untuk memecahkan masalah sehingga kemampuan berpikir kreatif 

dan kolaborasi masih kurang, hal tersebut ditunjukkan dengan kurangnya 

upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menjawab dan mengungkapkan ulang pelajaran yang telah diajarkan. 

Peneliti memecahkan permesalahan mengenai rendahnya kemampuan 

berpikir kreatif dan kemampuan kolaborasi siwa dengan menerapkan 

model pembelajaran problem-based learning dan model pembelajaran 

discovery learning . 

Model pembelajaran problem-based Learning adalah pembelajaran 

yang dimulai dengan memberikan permasalahan nyata yang menjadikan 

siswa aktif berpikir dan bekerjasama untuk memecahkan masalah dengan 

tujuan proses pembelajaran lebih bermakna dan siswa dapat membangun 

pengetahuannya sendiri. Dengan menerapkan model pembelajaran 

problem based-learning pembelajaran menjadi terarah dan diterapkan 

pembelajaran kolaboratif dimana siswa dapat berinterksi, berdiskusi dan 

memecahkan masalah bersama-sama siswa dengan lainnya serta siswa 

memiliki tujuan yang lebih jelas dalam belajar, sesuai dengan pendapat 

Sani (2015) bahwa pembelajaran yang penyampaiannya dilakukan 
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dengan cara menyajikan suatu permasalahan, mengajukan pertanyaan-

pertanyaan, dan membuka dialog dalam melatih kerjasama kelompok. 

Model pembelajaran discovery learning adalah model pembelajaran 

untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar dengan menemukan 

dan menyelidiki sendiri terkait dalam masalah penanaman konsep. 

Kurniasih & Sani, (2014) mengemukakan beberapa kelebihan dari model 

discovery learning, yaitu: (1) Menimbulkan rasa senang pada peserta didik 

karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. (2) Siswa akan mengerti 

konsep dasar dan ide-ide lebih baik. (3) Mendorong siswa berpikir dan 

bekerja atas inisiatif sendiri. (4) siswa belajar dengan memanfaatkan 

berbagai jenis sumber belajar. 

Penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat mengatasi 

keterbatasan ruang dan waktu, menyebarkan informasi lebih luas, cepat, 

sehingga pesan dapat disampaikan sesuai tujuan pembelajaran yang 

diinginkan (Agustin 2011). Media pembelajaran berbasis mobile learning 

adalah suatu media pembelajaran yang unik. Hal ini akan meningkatkan 

perhatian pada materi pembelajaran, membuat pembelajaran menjadi 

pervasif, dan dapat mendorong motivasi pembelajar kepada pembelajaran 

sepanjang hayat. Sedangkan media visual adalah media pembelajaran 

yang dapat membantu guru untuk menyampaikan isi atau materi 

perlajaran dengan menggunakan indra penglihatan. Penggunaan media 

visual juga membntu siswa dalam belajar karena dengan menggunakan 

media pikiran siwa akan  lebih fokus pada upaya yang disampaikan oleh 
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pendidik dan dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam proses 

pembelajaran. Guru dan siswa, keduanya memerlukan sistem yang tepat 

dan berguna untuk saling berinteraksi dan memfasilitasi sistem 

pembelajaran.  

Model pembelajaran problem-based laerning dan model 

pembelajaran discovery sama-sama mengembangkan pembelajaran 

student centered learning untuk mengembangkan keterampilan berpikir 

kreatif dan kolaborasi siswa, dalam penelitian ini penerapan model 

pembelajaran problem-based disertai dengan media mobile learning dan 

model pembelajaran discovery learnig disertai dengan media visual. 

Bagan kerangka berpikirnya dapat dipaparkan sebagai berikut. 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Bagan Kerangka Pikir 

Pembelajaran Matematika 

Kemampuan berpikir kreatif  dan kolaborasi siswa masih rendah 

Eksperimen1 (X1) Eksperimen2 (X2) 

Sintaks Model pembelajaran Problm 
Based Learning 

1. Orientasi pada masalah 
2. Mengorganisasi untuk belajar  
3. Membimbing penyeledikan 
4. Mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya 
5. Menganalisis dan mengevaluasi  

Sintaks Model pembelajaran 
Discovery Learning 

1. Pemberian ransangan 
2. Mengidentifikasi masalah 
3. Memgumpulan data 
4. Mengolahan data  
5. Pembuktian pemeriksaan 
6. Menarik kesimpulan 

Media Mobile Learning 

Terdapat Perbedaan Kemampuan berpikir kreatif dan 

kolaborasi Matematika siswa 

Media Visual 
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D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan hasil kajian pustaka, penelitian relevan, dan kerangka 

pikir di atas, maka perumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:  

1. Hipotesis 1 

Ha: Terdapat perbedaan secara signifikan kemampuan berpikir kreatif 

dan kolaborasi matematika siswa kelas IV SD Kecamatan Limboro 

Kabupaten Polewali Mandar antara siswa yang diajar model 

pembelajaaran problem-based learning berbantuan media mobile 

learning dengan model pembelajaran discovery learning 

berbantuan media visual 

H0: Tidak ada perbedaan secara signifikan kemampuan berpikir kreatif 

dan kolaborasi matematika siswa kelas IV SD Kecamatan 

Limboro Kabupaten Polewali Mandar antara siswa yang diajar 

model pembelajaaran problem-based learning berbantuan media 

mobile learning dengan model pembelajaran discovery learning 

berbantuan media visual 

  H0 :  1i   2i       i = 1,2 

               Ha:  1i   2i 

2. Hipotesis 2 

Ha:  Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematika siswa 

kelas IV SD Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar 

antara siswa yang diajar model pembelajaaran problem-based 
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learning berbantuan media mobile learning dengan model 

pembelajaran discovery learning berbantuan media visual 

H0: Tidak ada perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematika 

siswa kelas IV SD Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali 

Mandar antara siswa yang diajar model pembelajaaran problem-

based learning berbantuan media mobile learning dengan model 

pembelajaran discovery learning berbantuan media visual 

H0 :  11   21 

                Ha:  11   21 

3. Hipotesis 3 

Ha: Terdapat perbedaan kemampuan kolaborasi matematika siswa 

kelas IV SD Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar 

antara siswa yang diajar model pembelajaaran problem-based 

learning berbantuan media mobile learning dengan model 

pembelajaran discovery learning berbantuan media visual 

H0: Tidak ada perbedaan kemampuan kolaborasi matematika siswa 

kelas IV SD Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar 

antara siswa yang diajar model pembelajaaran problem-based 

learning berbantuan media mobile learning dengan model 

pembelajaran discovery learning berbantuan media visual 

     H0 :  12   22 

                    Ha:  12   22 



 

61 
 

BAB III 

METODE PENILITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Bentuk desain 

eksperimen menggunakan desain quasi eksperimen. 

2. Desain Penelitian  

Desain penelitian yang digunakan adalah non-equivalent control 

group design. Dalam perancangan ini, kedua kelompok akan diberikan 

pretest sebelum melakukan perlakuan pembelajaran dan posttest seteleh 

melakukan perlakuan pembelajaran dengan model pembelajaran problem-

based learning berbantuan mobile learning dan model pembelajaran 

discovery learning berbantuan media visual. 

Tabel 3. 1 Non-equivalent Control Group Design 

Kelompok Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen 1 O1 X1 O2 

Eksperimen 2  O3 X2 O4 

Sumber: (Sugiyono, 2019) 

Keterangan 

O1 : Skor kemampuan berpikir kreatif siswa sebelum diajar dengan model 

pembelajaran problem-based learning berbantuan media mobile 

learning 
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O2 : Skor kemampuan berpikir kreatif siswa setelah diajar dengan model 

pembelajaran problem-based learning berbantuan media mobile 

learning 

O3 : Skor kemampuan berpikir kreatif siswa sebelum diajar dengan model 

pembelajaran discovery learning berbantuan media visual 

O4 : Skor kemampuan berpikir kreatif siswa setelah diajar dengan model 

pembelajaran discovery learning berbantuan media visual 

X1 :  Penerapan model pembelajaran problem-based learning berbantuan 

media mobile learning 

X2 :  Penerapan model pembelajaran discovery learning berbantuan media 

visual 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 008 Camba-camba dan SDN 

010 Palece, Kelurahan Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, 

Kabupaten Polewali Mandar pada mata pelajaran matematika tahun 

ajaran 2021/2022. 

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek yang menjadi wilayah 

penelitian yang dilakukan dengan mengamati dan meneliti dalam waktu 

yang telah ditentukan. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa 
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kelas IV SD Negeri Kelurahan Lembang-lembang yang terdiri dari 5 

sekolah dengan jumlah keseluruhan siswa adalah:  

Tabel 3. 2 Populasi Penelitian 

No Nama Sekolah Dasar Kelas Jumlah Siswa 

1 SDN 008 Camba-camba IV 29 

2 SDN 010 Palece IV 29 

3 SDN 031 Banu-banua IV 27 

4 SDN 034 Napo IV 26 

5 SDN 040 Lembang-lembang IV 28 

Jumlah 137 

 (Sumber: Data siswa kelas IV Kelurahan Lembang-lembang, 2022) 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah populasi atau yang akan 

dijadikan obyek atau subyek penelitian yang diambil dengan cara 

terntentu. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

cluster random sampling yaitu pengambilan sampel secara acak 

berdasarkan kelompok. Proses pengambilan cluster random sampling 

dengan cara pengundian dimana dalam pengundian tersebut dilakukan 

dua kali. Pengundian pertama yaitu untuk menentukan sekolah yang akan 

dipilih sebagai kelompok eksperimen 1 dan terpilihlah SDN 010 Palece. 

Pengundian yang kedua untuk menentukan sekolah yang akan dipilih 

sebagai kelompok eksperimen 2 dan terpilih SDN 008 Camba-camba. 

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 010 Palece dan 

SDN 008 Camba-camba dengan jumlah 58 orang. 
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Tabel 3. 3 Sampel Penelitian 

No Nama Sekolah Dasar Kelas 
Jumlah 
Siswa 

1 SDN 010 Palece IV 29 

4 SDN 008 Camba-camba IV 29 

Jumlah 58 

 Sumber: SDN Kelurahan Lembang-lembang, 2022 

D. Metode Pengumpulan Data  

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. 

Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data nilai 

siswa berupa angka atau skor yang diperoleh melalui alat pengumpul data 

yang diwujudkan melalui pretest dan posttest berupa pertanyaan dan 

lembar observasi berupa pernyataan  yang diberi bobot/skor. Data yang 

diambil yaitu kemampuan berpikir kreatif dan kolaborasi siswa. 

2. Sumber Data 

Sember data dalam penelitian ini terbagi atas dua yaitu data primer 

dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas IV SDN 008 Camba-camba dan siswa kelas IV SDN 010 Palece. 

Data primer dalam penelitian ini adalah tes kemampuan berpikir kreatif 

dan lembar obsevasi kemampuan kolaborasi matematika siswa kelas IV 

SDN 008 Camba-camba dan siswa kelas IV SDN 010 Palece. Sumber 

data sekunder dalam penelitian ini adalah data siswa kelas IV SDN 008 

Camba-camba dan siswa kelas IV SDN 010 Palece, artikel, jurnal dan 

literature yang terkait. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini untuk memperoleh 

data yaitu dengan melakukan: 

1. Observasi  

Dalam penelitian ini mengobservasi aktivitas siswa dan guru 

selama proses pembelajaran, mengetahui komunikasi edukatif antara 

guru dan siswa dan kemampuan kolabarasi siswa saat melakukan 

kegiatan proses pembelajaran  dengan media dan model pembelajaaran 

yang digunakan dalam proses pembelajaran. 

2. Tes  

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah  soal berbentuk 

uraian untuk mengukur dan mengetahui peningkatan kemampuan berpikir 

kreatif siswa. Berikut prosedur penelitian yang dilakukan dengan tiga 

tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan tahap akhir. 

1. Tahap Perencaan 

Langkah pada tahapan perencanaan yang dilakukan adalah: 

a. Melakukan pengamatan untuk  mengetahui masalah yang dialami 

guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran khususnya 

matematika. 

b. Merumuskan permasalahan berdasarkan dari hasil pengamatan  

c. Melakukan wawancara dengan guru kelas untuk menarik subjek 

penelitian 
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d. Menentukan sampel penelitian kepada kelompok eksperimen 1 dan 

eksperimen 2. 

e. Merancang atau membuat RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran). 

f. Menyusun kisi-kisi, soal pretest dan posttest, jawaban, dan 

penskoran. 

2. Tahap pelaksanaan 

Tahap-tahap pelaksanaan pada kelompok eksperimen1 dan 

eksperimen2 yaitu: 

a. Kelompok eksperimen 1 

1) Pemberian tes awal (pretest) untuk mengukur tingkat kemampuan 

kreatif siswa 

2) Melakukan observasi untuk memperoleh gambaran mengenai 

tingkat kemampuan kolaborasi siswa saat mengikuti pembelajaran 

dikelas  

3) Penerapan model pembelajaran problem based learing berbantuan 

mobile learning untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

4) Tes akhir (posttest) dilakukan untuk mengukur tingkat kemampuan 

kreatif siswa 

b. Kelompok eksperimen 2 

1) Pemberian tes awal (pretest) untuk mengukur tingkat kemampuan 

kreatif siswa. 



67 
 

 
 

2) Melakukan observasi untuk memperoleh gambaran mengenai 

tingkat kemampuan kolaborasi siswa saat mengikuti pembelajaran 

dikelas  

3) Penerapan model pembelajaran discovery learing berbantuan 

media visual untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

4) Pemberian tes akhir (posttest) untuk mengukur tingkat kemampuan 

kreatif siswa 

3. Tahap akhir 

Untuk mengolah data yang diperoleh dari tes kemampuan 

berpikir kreatif dan lembar obsrvasi kemampuan kolaborasi 

matematika siswa pada kelompok eksperimen 1 dan eksperimen 2 

dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial.  

E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

1. Defenisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan aktivitas yang memiliki segala 

bentuk modifikasi tertentu yang ditentukan oleh peneliti yang sedang 

dipelajari untuk ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, ada dua jenis 

variabel yakni variabel bebas/indipenden yang mempengaruhi atau 

disebut sebagai sebab dan variabel terikat/dependen yang dipengaruhi 

atau akibat dari perlakuan. Adapun defenisi operasional variabel penelitian 

adalah: 

1. Model pembelajaran problem based learning berbantuan media mobile 

learning yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembelajaran yang 
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dimulai dengan memberikan orientasi siswa tentang menemukan 

masalah melalui mobile learning, mengorganisasikan belajar untuk 

meneliti pemecahan masalah melalui mobile learning, membimbing 

penyelidikan secara inidividu dan kelompok, merumuskan, 

menentukan dan mempresentasikan hasil penyelesaian, analisis dan 

evaluasi solusi untuk masalah tersebut. Penerapan model problem-

based learning dalam penelitian ini disertai dengan media mobile 

learning dimaksudkan agar siswa lebih mudah dalam memahami dan 

mengingat suatu materi pembelajaran serta membantu siswa dalam 

mengorganisasikan atau memetakan materi secara kreatif selama 

proses pembelajaran. 

2. Model pembelajaran discovery learning berbantuan media visual yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan pembelajaran yang 

dimulai dengan penyampaian stimulus melalui media visual, identifikasi 

masalah dari media visual yang disajikan, pengumpulan dan 

pengolahan data, pembuktian dan menarik kesimpulan. Integrasi 

antara model discovery learning dengan media visual dilakukan dalam 

penelitian ini karena model ini akan membuat siswa belajar lebih aktif 

dan cepat mengerti tentang konsep yang diajarkan. 

3. Kemampuan berpikir kreatif adalah proses berpikir yang dapat 

menghasilkan sesuatu yang baru dengan mengelaborasi pengetahuan 

yang dimiliki sebelumya untuk diterapkan dalam pemecahan masalah. 

Siswa yang memiliki kemampuan berpikir kreatif adalah yaitu 
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mempuyai pendapat sendiri mampu mengunkapkannnya/tidak 

terpengaruh dengan pendapat orang lain, mengajukan pemikiran atau 

gagasan pemecahan masalah yang berbeda dengan orang lain serta 

mengembangkan atau merinci suatu gagasan  

4. Kemampuan Kolaborasi adalah proses interaksi di antara beberapa 

orang  dan saling kerja sama dalam kelompok untuk mecapai tujuan. 

Siswa memiliki kolaborasi yang baik adalah bekerjasama dan saling 

melengkapi antar teman untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan 

ide-ide, bertanggung jawab mengerjakan tugas kelompok yang 

menjadi bagiannya, dan mampu membuat keputusan dengan 

mempertimbangkan kepentingan bersama. 

2. Pengukuran Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini variabel perlakuan yaitu model pembelajaran 

problem-based learning berbantuan media mobile learning dan model 

pembelajaran discovery learning berbantuan media visual. Sedangkan 

variabel ukur dalam penelitian ini yaitu (1) Kemampuan berpikir kreatif 

diukur dengan tes urain (esay), (2) Kemampuan kolaborasi diukur dengan 

lembar observasi. 

F. Instrumen Penelitian 

1. Instrumen perangkat pembelajaran  

Instrument perangkat pembelajaran dalam penelitian ini terdiri dari: 

a) RPP model pembelajaran problem based learning. b) RPP model 
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pembelajaran discovery learning. c) Lembar kerja siswa/lembar kerja 

peserta didik. 

2. Instrumen Tes 

a. Tes Kemampuan berpikir kreatif 

Jenis tes yang digunakan tes tertulis dalam bentuk uraian 

dengan indikator kemampuan berpikir kreatif. barikut indikator dalam 

penelitian ini: 

Tabel 3. 4 Indikator Kemampuan berpikir kreatif 

Indikator Kriteria 

Kelancaran 
(Fluency)  

Memberikan ide dengan benar dan sesuai 

Keluwesan 

(Flexibility) Menyelesaikan soal lebih dari satu cara 

Keaslian 

(Originality) 
Siswa dapat memberikan jawaban yang tidak 
lazim, lain dari yang lain 

Elaborasi 

(Elaboration) 
Memperinci jawaban soal dengan benar dan 

sesuai 

 
 
3. Non tes 

a. Lembar Observasi Kemampuan kolaborasi 

Pedoman observasi untuk mengukur kemampuan kolaborasi 

siswa menggunkan empat indikator kemampuan kolaborasi. barikut 

indikator dalam penelitian ini: 

Tabel 3. 5 Indikator Kemampuan Kolaborasi 

Indikator Kriteia Pengamatan 

Bersedia berkelompok secara Siswa menerima untuk 
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heterogen masuk ke dalam kelompok 

yang telah ditentukan 

Siswa berada dalam 

kelompok selama proses 

diskusi berlansung 

Setiap anggota bekerjasama 

dan saling melengkapi antar 

teman untuk menyelesaikan 

masalah dan menghasilkan 

ide-ide 

Siswa berdiskusi dalam 

kelompok untuk 

menyelesaikan masalah 

pada LKPD 

Siswa menyampaikan 

pendapat maupun ide saat 

berdiskusi 

Siswa membantu teman saat 

mengerjakan LKPD 

Bertanggung jawab 

mengerjakan tugas kelompok 

yang menjadi bagiannya. 

Siswa memprentasikan tugas 

yang telah dikerjakan di 

depan kelas 

Siswa menanyakan tugas 

maupun materi yang belum 

dipahami  kepada kelompok 

lain 

Siswa mencari sumber 

belajar materi pecahan untuk 

meyelsaikan permasalahan 

yang ada dalam LKPD 

Siswa menyelesaikan tugas 

kelompok yang menjadi 

bagiannya tepat waktu 

Mampu membuat keputusan 

dengan mempertimbangkan 

kepentingan bersama 

Siswa memilih salah satu 

aggota dalam kelompok 

sebagai ketua 

 Siswa meminta ide dan 

pendapat kepada anggota 

kelompok dalam membuat 
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keputusan 

 

Untuk mengetahui apakah instrumen penelitian layak digunakan 

dan memenuhi syarat untuk pengumpulan data, terlebih dahulu 

melakukan uji valid dan reliabel. Apabila instrumen telah memenuhi syarat 

yang sesuai serta memadai maka instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur variabel yang diinginkan.  

1. Uji Validitas 

Peneliti menggunakan beberapa instrumen untuk mendapatkan 

data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Instrumen yang digunakan 

adalah uji validitas instrumen. Pengujian validitas instrumen salah satunya 

dapat dilakukan dengan pengujian validitas konstrak. Pengujian validitas 

konstrak yaitu uji instrumen yang dilakukan dengan menggunakan ahli 

atau biasa disebut dengan experts judgment (Sugiyono, 2019). Dalam hal 

ini setelah instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur 

dengan berlandaskan teori kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan 

kolaborasi, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli yaitu dosen 

matematika pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, yang 

mana hasil yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan data 

pretest-posttest dan lembar observasi.  

Hasil uji coba instrumen penelitian akan digunakan untuk melihat 

kelayakan sebelum digunakan. Uji coba dilaksanakan di Kelas IV SDN 
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031 Banu-Banua dengan tujuan untuk menyempurnakan instrumen 

penelitian sebelum digunakan dalam implementasi.  

Data hasil uji coba kemampuan berpikir kreatif yang diperoleh 

diolah untuk mengetahui kualitas instrumen dengan menentukan validitas, 

reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran soal. Perhitungan 

validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran soal secara 

rinci dapat dilihat pada lampiran, sedangkan secara ringkas diuraikan 

sebagai berikut. 

Pengujian validitas tes kemampuan berpikir kreatif matematika 

menggunakan rumus product moment dalam Sugiyono (2019) adalah: 

     
       (   )(   )

√*    
  (   )

 +*    
  (   )

 +

 

Keterangan: 

rxy  = Koefisien korelasi Pearson 

∑xy  = Jumlah perkalian X dan Y 

∑x  = Jumlah skor X 

∑y  = Jumlah skor Y 

∑x2  = Jumlah kuadrat skor X 

∑y2  = Jumlah kuadrat skor Y 

n  = Jumlah peserta 

Valid tidaknya soal ke-1 dengan membandingkan nilai dari     

dengan nilai         untuk   = 0,05 atau 5% dengan kriteria pengujian yaitu 

jika nilai            , soal tersebut dinyatakan valid dan apabila nilai 

           , soal dinyatakan tidak valid. 
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 Berikut ini hasil validitas butir soal kemampuan Berpikir Kreatif pada 

Tabel 4.6. 

Tabel 3. 6 Hasil Validitas Butir Soal Kemampuan Berpikir Kreatif 

No. Soal  1  2 3 4 

rxy 0,501 0,562 0,648 0,750 
Interpretasi Sedang Sedang Sedang Tinggi 

 

Berdasarkan kriteria kelayakan butir soal yang telah diuraikan, 

maka tingkat validitas dari masing-masing butir soal berada pada kategori 

sedang, dan tinggi. Sedangkan berdasarkan nilai rtabel, validitas butir soal 

kemampuan berpikir kreatif memenuhi kriteria valid. Sehingga setiap butir 

soal dikatakan valid dan layak untuk digunakan 

Berdasarkan kriteria kelayakan butir soal yang telah diuraikan, 

maka tingkat validitas dari masing-masing butir soal berada pada kategori 

sedang, dan tinggi. Sedangkan berdasarkan nilai rtabel, validitas butir soal 

kemampuan berpikir kreatif memenuhi kriteria valid. Sehingga setiap butir 

soal dikatakan valid dan layak untuk digunakan. 

2. Uji Reliabilitas 

Selanjutnya, instrumen yang akan digunakan dalam penelitian 

dicari nilai reliabilitasnya untuk dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan 

data. Hasil tes dapat dipercaya jika memberikan hasil yang sama pada tes 

yang sama untuk kelompok siswa yang berbeda. Untuk memperoleh 

reliabilitas tes menggunakan rumus Alpha Cronbach dalam Hamzah & 

Susanti (2020) yaitu: 
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Keterangan:  
r11  = Koefisien realiblitas instrumen yang dicari 
k = Banyaknya butir pernyataan atau banyaknya soal 

∑  
  = Jumlah varian skor butir ke-i 

I = 1,2,3,4…n 

  
   = Varian total 

Perhitungan nilai r membandingkan nilai        pada   = 0,05 dengan 

dk = n-2. instrumen reliabel jika                   sebaliknya instrumen 

tidak reliabel jika                 . Sedangkan untuk menentukan tingkat 

reliabilitas instrumen digunakan kategori sebagai beriku 

Tabel 3. 7 Kriteria Realibilitas 

Koefisien realibilitas Interprestasi 

r   0,20 Sangat rendah 

0,20   r   0,40 Rendah 

0,40    r   0,60 Sedang 

0,60    r   0,80 Tinggi 

0,80    r   1,00 Sangat tinggi 

 

Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas tes kemampuan berpikir 

kreatif diperoleh nilai koefisien reliabilitas soal sebesar 0,734. Sesuai 

dengan kriteria yang ditetapkan, maka dapat disimpulkan tes kemampuan 

berpikir kreatif mempunyai reliabilitas tes tinggi sehingga soal dikatakan 

reliabel dan layak untuk digunakan. 
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3. Uji Daya Pembeda 

Uji beda soal dilakukan untuk memberikan kesempatan 

mengambarkan suatu soal yang dapat memilah antara siswa yang sangat 

berbakat dan siswa yang kurang berbakat terhadap pemahaman materi 

yang diujikan. Rumus yang digunakan untuk menentukan kekuatan soal 

adalah sebagai berikut: 

    
  
  
   

  
  

 

Keterangan : 

    : Pembeda soal 
    : Banyak kelompok atas menjawab salah 

    : Banyak kelompok bawah menjawab benar 
    : Banyak siswa kelas atas 

    : Banyak siswa kelas bawah 

Secara total, kelompok atas dan kelompok bawah masing-masing 

menyumbang 50% dari sampel yang diuji. Diskriminasi yang dihasilkan 

dijelaskan oleh klasifikasi daya pembeda yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3. 8 Klasifikasi Daya Pembeda 

Daya Pembeda Interprestasi 

0.00 

0.00   DP   0.20 

0.20   DP   0.40 
0.40   DP   0.70 

0.70   DP   1.00 

Sangat Kurang 
Kurang 
Cukup 
Baik 

Sangat Baik 

 
 

 Berikut ini hasil analisis daya pembeda soal kemampuan berpikir 

kreatif pada Tabel 3.9. 
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Tabel 3. 9 Hasil Daya Pembeda Butir Soal Kemampuan Berpikir Kreatif 

No. Soal 1 2 3 4 

Dp 0,501 0,562 0,648 0,750 

Interpretasi Baik Baik Baik Sangat baik 

 
Berdasarkan hasil pada Tabel 3.9 dapat disimpulkan bahwa daya 

pembeda soal pada kedua kelompok memenuhi kriteria baik dan layak 

untuk digunakan. 

4. Uji Tingkat Kesukaran 

Kesukaran tes adalah perbedaan antara item dan apakah soal itu 

dianggap sukar, sedang, atau mudah untuk dikerjakan. Soal yang baik 

membutuhkan tingkat kesulitan yang seimbang. Rumus berikut dapat 

digunakan untuk penentuan tingkat kesukaran setiap item soal 

   
    
   

   
 

Keterangan: 
P : Tingkat Kesukaran 
    
     : Jumlah total skor peserta tes 

Sm  : Skor tertinggi 
N : Jumlah peserta 

Kriteria yang digunakan untuk menafsir tingkat kesukaran item tes 

sebagai berukut: 

Tabel 3. 10 Interprestasi Tingkat Kesukaran Item Tes 

Tingkat Kesukaran Interpresatasi 

P   0.30 
0.30   P   0.70 

P   0.70 

Sukar 
Sedang 
Mudah 
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Berikut ini disajikan hasil analisis tingkat kesukaran soal kemampuan 

berpikir kreatif pada Tabel 3.11. 

Tabel 3. 11 Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Butir Soal 

No. Soal 1 2 3 4 

Sensitivitas (S) 0,497 0,545 0,662 0,788 

Keterangan Sedang Sedang Sedang Mudah 

 

Berdasarkan uraian di atas bahwa suatu butir tes dikatakan sukar 

jika indeks sukarnya memenuhi kriteria P ≥ 0,30. Berdasarkan Tabel 3.11 

terlihat bahwa setiap butir soal tingkat kesukarannya ≥ 0,30, sehingga 

setiap butir soal dikatakan sukar terhadap pembelajaran dan layak untuk 

digunakan. 

G. Teknik Analisis Data 

Kegiatan pengolahan data dilakukan setelah data berhasil diku 

mpulkan dari seluruh responden ataupun sumber data lainnya. Dalam 

penelitian ini, pengolahan data dianalisis dengan menggunakan teknik 

analisis deskriptif dan teknik analisis inferensial.     

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif bartujuan untuk mendeskripsikan kemampuan 

berpikir kreatif dan kolaborasi matematika kelas IV SDN 010 Palece yang 

diajar dengan model pembelajaran problem based learning berbantuan 

media mobile learning dan SDN 008 Camba-camba yang diajar dengan 

model pembelajaran discovery learning berbantuan media visual terdiri 
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dari ukuran sampel, Skor ideal, Skor maksimun, Skor minimum, Rentang 

skor, Rata-rata (Mean), Median, Modus, Standar Deviasi, dan Variansi. 

Distribusi frekuensi nilai interval kemampuan berpikir kreatif siswa 

di analisis menggunakan skala lima yang ditetapkan oleh Riduwan (2020) 

yaitu sebagai beriktut: 

Tabel 3. 12 Kategorisasi Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif 

Nilai Kategorisasai 

81-100 Sangat Kreatif 

61-80 Kreatif 

41-60 Cukup Kreatif 

21-40 Kurang Kreatif 

0-20 Tidak Kreatif  

 

Distribusi frekuensi nilai interval kemampuan kolaborasi siswa di 

analisis menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) II menurut 

Prijowutato (2019):  

Tabel 3. 13 Kategorisasi Tingkat Kemampuan Kolaborasi 

Nilai Kategorisasai 

81-100 Sangat Kolaboratif 

61-80 Kolaboratif 

41-60 Cukup Kolaboratif 

20-40 Kurang Kolaboratif 

0-20 Tidak Kolaboratif 
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2. Analisis Inferensial 

Analisis statistik inferensial dilakukan beberapa pengujian yang 

akan menguji hipotesis penelitian. Untuk menguji hipotesis diujikan 

dengan menggunakan Uji manova. Sebelum pengujian hipotesis, terlebih 

dahulu dilakukan uji prasyarat yaitu: 

a. Uji Prasyarat 

1) Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Analisis data normalitas menggunakan 

bantuan SPSS dengan taraf signifikan ( ) 5%. Kriteria penentuan 

keputusan sebagi berikut: 

a) Jika nilai Sig    0,05 maka data bersidtribusi normal 

b) Jika nilai Sig.   0,05 maka data tidak berdistribusi normal 

dengan taraf signifkan    0,05 

2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dari 

beberapa varians populasi sama atau tidak. Analisis menggunakan 

levene’stest for equality variansces pada SPSS dengan taraf signifikan ( ) 

5%. Pengujian homogenitas dilakukan bersamaan dengan uji hipotesis 

dengan menggunakan Program SPSS. Kriteria penentuan keputusan 

diuraikan sebagi berikut. 

a) Jika nilai Sig.   0,05 maka data homogeny 

b) Jika nilai Sig.   0,05 maka data tidak homogen 
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3) Uji Homogenitas matrix varian-kovarian/Box M 

Uji box-M bertujuan untuk menguji apakah data pada kedua 

variable terikat memiliki matrix varian–kovarian yang sama terhadap 

variable bebas. Kriteria penentuan keputusan diuraikan sebagi berikut. 

a) Jika nilai Sig.   0,05 maka kedua variable terikat memiliki 

matrixvarian–kovarian yang sama 

b) Jika nilai Sig.   0,05 maka kedua variable terikat memiliki matrix 

4) Uji multikolinieritas 

Uji multikolinieritas merupakan uji asumsi klasik dalam regresi 

linear berganda yang digunakan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya hubungan kuat antar variabel bebas dan variabel 

independen. Pengujian menggunakan program SPSS dengan dengan 

analiyze correlate bivariate. Kriteria penentuan keputusan diuraikan 

sebagi berikut.  

Jika nilai VIF   10,00, maka tidak terjadi gejala multikolinieritas 

dalam m odel regresi, sedangkan jika nilai VIF   10,00, maka terjadi 

gejala multikolinieritas dalam model regresi. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas atau tidak terjadi 

gejala multikolinieritas. 

b. Uji Hipotesis 

Pengujian untuk menguji hipotesis penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan menggunakan Manova (Multivariate analiysist of Variance) 

dan Uji Paired Sample T Test Untuk mengetahui perbedaan kemampuan 
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berpikir kreatif dan kolaborasi matematika siswa yang diajar dengam 

model pembelajaran problem-based learning berbantuan media mobile 

learning dan yang diajar dengan model pembelajaran discovery learning 

berbantuan media visual. Kriteria penentuan keputusan diuraikan sebagai 

berikut 

1) Jika nilai Sig   0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima 

2) Jika nilai Sig   0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak 
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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini terdiri dari hasil penelitian tentang data kemampuan berpikir 

kreatif matematika siswa kelas IV SD dengan model pembelajaran 

problem-based learning berbantuan media mobile learning dan model 

pembelajaran discovery learning berbantuan media visual, data hasil 

kemampuan kolaborasi matematika siswa kelas IV SD dengan model 

pembelajaran problem-based learning berbantuan media mobile learning 

dan model pembelajaran discovery learning berbantuan media visual, dan 

perbedaan data hasil kemampuan berpikir kreatif dan kolaborasi 

matematika siswa kelas IV SD dengan model pembelajaran problem-

based learning berbantuan media mobile learning dan model 

pembelajaran discovery learning berbantuan media visual. Sedangkan 

pembahasan hasil penelitian akan disajikan lebih lanjut pada poin B. 

Oleh karena itu, berdasarkan prosedur penelitian yang telah 

dilakukan dan analisis data hasil penelitian dengan menggunakan teknik 

analisis deskriptif dan teknik analisis inferensial. Hasil analisis dari 

keduanya diuraikan sebagai berikut 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen dengan 

desain  yang digunakan adalah non-equivalent control group design yang 

melibatkan dua kelompok yaitu kelompok eksperimen 1 dan kelompok 
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eksperimen 2. Kelompok eksperimen 1 adalah Kelas IV SDN 010 Palece 

dan kelompok eksperimen 2 adalah Kelas IV SDN 008 Camba-camba. 

Data yang diperoleh pada penelitian ini adalah data kemampuan berpikir 

kreatif siswa kelas IV SD sebelum dan sesudah pemberian perlakuan atau 

pembelajaran. Berikut ini disajikan deskripsi lokasi penelitian, deskripsi 

penelitian, dan pengujian hipotesis. 

1. Deskripsi Penelitian 

Deskripsi penelitian ini terdiri atas 4 bagian yaitu (1) deskripsi 

kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan kolaborasi, (2) hasil  

penelitian kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan kolaborasi, (3) 

hasil penelitian kemampuan berpikir kreatif, dan (4) hasil penelitian 

kemampuan kolaborasi. 

1) Deskripsi kemampuan berpikir kreatif dan kolaborasi matematika 

siswa kelas IV SD Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali 

Mandar 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas IV SD Kecamatan 

Limboro, Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian dilakukan dengan 

dengan desain eksperimen untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir 

kreatif dan kolaborasi matematika siswa setelah dilakukan perlakuan.  

Berdasarkan hasil tes siswa dan ditinjau dari indikator kemampuan 

berikir kreatif yaitu Pertama, lancar (fluency) yaitu kemampuan untuk 

menghasilkan banyak gagasan. Kedua, keluwesan (fleksibility) yaitu 

kemampuan untuk mengajukan berbagai macam pendekatan dan/atau 
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jalan pemecahan terhadap masalah. Ketiga, keaslian (originality) yaitu 

kemampuan untuk melahirkan gagasan-gagasan asli sebagai hasil 

pemikiran sendiri dan tidak klise. Keempat, penguraian (elaboration) yaitu 

kemampuan untuk menguraikan sesuatu secara terperinci. Berikut ini 

dideskripsikan hasil analisis berdasarkan hasil tes siswa. 

Tingkat berpikir kreatif siswa kelas IV SD Kecamatan Limboro 

berdasarkan hasil penelitian pada kelompok eksperimen 1 memiliki 

karakteristik yang berbeda ditinjau dari indikator kelancaran (fluency), 

keluwesan (flexibility), keaslian (originality), dan elaborasi (elaboration). 

Pada kategori sangat kreatif terdapat 27 siswa dari total 29 atau 93%, 

pada kategori kreatif terdapat 2 siswa atau 7%, dan pada kategori cukup 

kreatif, kurang kreatif, dan tidak kreatif, 0 siswa. Hal ini dapat dikatakan 

bahwa komponen kelancaran berada pada kategori sangat kreatif untuk 

dapat memberikan ide dengan benar dan sesuai, keluwesan 

menyelesaikan soal lebih dari satu cara, keaslian siswa dapat 

memberikan jawaban yang tidak lazim, lain dari yang lain, serta elaborasi 

memperinci jawaban soal dengan benar dan sesuai. 

Tingkat berpikir kreatif siswa kelas IV SD Kecamatan Limboro 

berdasarkan hasil penelitian pada kelompok eksperimen 2 memiliki 

karakteristik yang berbeda ditinjau dari indikator kelancaran (fluency), 

keluwesan (flexibility), keaslian (originality), dan elaborasi (elaboration). 

Pada kategori sangat kreatif terdapat 24 siswa atau sebesar 83%, pada 

kategori kreatif terdapat 5 siswa atau sebesar 27%, dan pada kategori 
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cukup kreatif, kurang kreatif, dan tidak kreatif, 0 siswa. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa komponen kelancaran berada pada kategori sangat 

kreatif untuk dapat memberikan ide dengan benar dan sesuai, keluwesan 

menyelesaikan soal lebih dari satu cara, keaslian siswa dapat 

memberikan jawaban yang tidak lazim, lain dari yang lain, serta elaborasi 

memperinci jawaban soal dengan benar dan sesuai. 

Selanjutnya, tingkat kemampuan kolaborasi siswa kelas IV SD 

Kecamatan Limboro berdasarkan hasil penelitian pada kelompok 

eksperimen 1 menunjukkan bahwa terdapat 21 siswa memenuhi kriteria 

sangat kolaboratif atau sebesar 72%. Sedangkan kategori kolaboratif, 

terdapat 28% siswa memenuhi kriteria tersebut atau sebanyak 8 siswa. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan 

kolaboratif siswa memenuhi indikator yaitu bersedia berkelompok secara 

heterogen, setiap anggota bekerjasama dan saling melengkapi antar 

teman untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan ide-ide, 

bertanggung jawab mengerjakan tugas kelompok yang menjadi 

bagiannya, dan ampu membuat keputusan dengan mempertimbangkan 

kepentingan bersama. 

Tingkat kemampuan kolaborasi siswa kelas IV SD Kecamatan 

Limboro berdasarkan hasil penelitian pada kelompok eksperimen 2 

menunjukkan bahwa terdapat 13 dari jumalh 29 siswa memenuhi kriteria 

sangat kolaboratif atau sebesar 44%. Sedangkan kategori kolaboratif, 

terdapat 12 siswa memenuhi kriteria tersebut atau sebesar 41%. 
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Sedangkan kategori cukup kolaboratif sebesar 13% siswa memenuhi 

kriteria tersebut atau 4 siswa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

rata-rata kemampuan kolaboratif siswa memenuhi indikator yaitu bersedia 

berkelompok secara heterogen, setiap anggota bekerjasama dan saling 

melengkapi antar teman untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan 

ide-ide, bertanggung jawab mengerjakan tugas kelompok yang menjadi 

bagiannya, dan ampu membuat keputusan dengan mempertimbangkan 

kepentingan bersama.  

2) Perbedaan data hasil kemampuan berpikir kreatif dan kolaborasi 

matematika siswa kelas IV SD dengan model pembelajaran 

problem-based learning berbantuan media mobile learning dan 

model pembelajaran discovery learning berbantuan media visual 

Pada tahap ini, pengujian untuk menguji hipotesis 1 penelitian ini 

menggunakan Manova (Multivariate analiysist of Variance). Uji MANOVA 

digunakan untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kreatif dan 

kolaborasi matematika siswa yang diajar dengam model pembelajaran 

problem-based learning berbantuan media mobile learning dengan yang 

diajar model pembelajaran discovery learning berbantuan media visual. 

Kriteria penentuan keputusan diuraikan sebagai berikut. 

1) Jika nilai Sig < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima 

2) Jika nilai Sig   0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak 

Sedangkan hipotesis penelitian yaitu: 
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Ha: Terdapat perbedaan secara signifikan kemampuan berpikir kreatif dan 

kolaborasi matematika siswa kelas IV SD Kecamatan Limboro 

Kabupaten Polewali Mandar antara siswa yang diajar model 

pembelajaaran problem-based learning berbantuan media mobile 

learning dengan model pembelajaran discovery learning berbantuan 

media visual 

H0: Tidak ada perbedaan secara signifikan kemampuan berpikir kreatif 

dan kolaborasi matematika siswa kelas IV SD Kecamatan Limboro 

Kabupaten Polewali Mandar antara siswa yang diajar model 

pembelajaaran problem-based learning berbantuan media mobile 

learning dengan model pembelajaran discovery learning berbantuan 

media visual 

Perbedaan rata-rata nilai test akhir (posttest) pada kelompok 

eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 dibandingkan untuk 

menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan pada kedua kelompok 

tersebut.  

Pengujian hipotesis yang dimaksud pada bagian ini yaitu hipotesis 

pertama penelitian yang menguji ada atau tidak perbedaan kemampuan 

berpikir kreatif dan kemampuan kolaborasi pada kelompok eksperimen 1 

dan kelompok eksperimen 2.  

Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan Manova (Multivariate 

analiysist of Variance). Diperoleh hasil Tabel 4.1 Descriptive Statistics, 

rata-rata skor berdasarkan variabel dependen (Kemampuan Kreatif dan 
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Kemampuan Kolaborasi) dan Variabel Independen (Problem-Based 

Learning dan Discovery Learning. Nilai rata-rata kemampuan kreatif 

dengan perlakuan Problem-Based Learning sebesar 89,48 dan nilai rata-

rata kemampuan kreatif dengan perlakuan Discovery Learning sebesar 

85,62. Sedangkan, nilai rata-rata kemampuan kolaborasi dengan 

perlakuan Problem-Based Learning sebesar 81,28 dan nilai rata-rata 

kemampuan kolaborasi dengan perlakuan Discovery Learning sebesar 

72,86. 

Tabel 4. 1 Descriptive Statistics 

 Eksperimen Mean Std. Deviation N 

Kemampuan_Kreatif 

Problem Based Learning 89,48 6,869 29 

Discovery Learning 85,62 7,113 29 

Total 87,55 7,199 58 

Kemampuan_Kolaborasi 

Problem Based Learning 81,28 8,460 29 

Discovery Learning 72,86 9,749 29 

Total 77,07 9,993 58 

 

Selanjutnya, hasil Tabel 4.2 Multivariate Tests menunjukkan 3 

nomor memberikan nilai P value untuk empat uji multivariat yang berbeda 

yaitu P value Pillai's Trace = 0,188, P value Wilks' Lambda = 0,812, P 

value Hotelling's Trace = 0,231, dan P value Roy's Largest Root = 0,231 . 

jika 4 nilai p-value menunjukkan   0,05, maka signifikan pada level 

kepercayaan 95%”. 

Tabel 4. 2 Multivariate Test 

Effect Value F Hypothesis 

df 

Error df Sig. Noncent. 

Parameter 

Observed 

Power
c
 

Intercept 
Pillai's Trace ,994 4518,452

b
 2,000 55,000 ,000 9036,904 1,000 

Wilks' Lambda ,006 4518,452
b
 2,000 55,000 ,000 9036,904 1,000 
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Hotelling's Trace 164,307 4518,452
b
 2,000 55,000 ,000 9036,904 1,000 

Roy's Largest 

Root 

164,307 4518,452
b
 2,000 55,000 ,000 9036,904 1,000 

Eksperimen 

Pillai's Trace ,188 6,350
b
 2,000 55,000 ,003 12,699 ,884 

Wilks' Lambda ,812 6,350
b
 2,000 55,000 ,003 12,699 ,884 

Hotelling's Trace ,231 6,350
b
 2,000 55,000 ,003 12,699 ,884 

Roy's Largest 

Root 

,231 6,350
b
 2,000 55,000 ,003 12,699 ,884 

 

Hasil Tabel 4.3 Levene's Test of Equality of Error Variances 

menunjukkan nilai Sig. 0,843 di mana > 0,05 kemampuan kreatif dan nilai 

Sig. 0,636 di mana > 0,05 kemampuan kolaborasi. Jika nilai sig. > 0,05, 

maka semua variabel memiliki varian yang sama. Hasil tersebut 

menunjukkan semua variabel dependen memiliki varian yang sama sebab 

Sig. > 0,05. 

Tabel 4. 3 Levene's Test of Equality of Error Variancesa 
 F df1 df2 Sig. 

Kemampuan_Kreatif ,040 1 56 ,843 

Kemampuan_Kolaborasi ,226 1 56 ,636 

 

Sedangkan hasil output Uji Manova pada Tabel 4.4 Tests of 

Between-Subjects Effects menunjukkan bahwa semua Variabel 

independen (Problem-Based Learning, Discovery Learning dan Interaksi 

Problem-Based Learning dengan Discovery Learning secara bersama-

sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Kemampuan Kreatif dan 

Kemampuan Kolaborasi). Apabila Signifikansi (Sig.) < 0,05 (α) = 

Signifikan. Kedua nilai sig. < 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa model 

valid. 
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Tabel 4. 4 Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent 

Variable 

Type III Sum 

of Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. Noncent. 

Parameter 

Observed 

Power
c
 

Corrected 

Model 

Kemampuan

_Kreatif 

216,276
a
 1 216,276 4,423 ,040 4,423 ,543 

Kemampuan

_Kolaborasi 

1026,483
b
 1 1026,483 12,322 ,001 12,322 ,932 

Intercept 

Kemampuan

_Kreatif 

444587,655 1 444587,65

5 

9092,871 ,000 9092,871 1,000 

Kemampuan

_Kolaborasi 

344498,276 1 344498,27

6 

4135,242 ,000 4135,242 1,000 

Eksperime

n 

Kemampuan

_Kreatif 

216,276 1 216,276 4,423 ,040 4,423 ,543 

Kemampuan

_Kolaborasi 

1026,483 1 1026,483 12,322 ,001 12,322 ,932 

Error 

Kemampuan

_Kreatif 

2738,069 56 48,894     

Kemampuan

_Kolaborasi 

4665,241 56 83,308     

Total 

Kemampuan

_Kreatif 

447542,000 58      

Kemampuan

_Kolaborasi 

350190,000 58      

Corrected 

Total 

Kemampuan

_Kreatif 

2954,345 57      

Kemampuan

_Kolaborasi 

5691,724 57      

 

Selanjutnya untuk melihat apakah ada perbedaan kemampuan 

berpikir kreatif dan kolaborasi matematika siswa yang diajar dengam 

model pembelajaran Problem-based learning berbantuan media mobile 

learning dengan yang diajar model pembelajaran Discovery learning 

berbantuan media visual. Berdasarkan hasil analisis MANOVA, nilai 

signifikan kemampuan kreatif menunjukkan 0,040 di mana < 0,05 dan nilai 
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signifikan kemampuan kolaborasi menunjukkan 0,001 di mana < 0,05. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima:  

a. Kelompok eksperimen (Problem-Based Learning dan Discovery 

Learning) secara bermakna mempengaruhi kemampuan kreatif 

siswa dengan nilai P value 0,040. 

b. Kelompok eksperimen (Problem Based Learning dan Discovery 

Learning) secara bermakna mempengaruhi kemampuan 

kolaborasi siswa dengan nilai P value 0,001. 

Oleh karena itu, disimpulkan bahwa ada perbedaan kemampuan 

berpikir kreatif dan kolaborasi matematika siswa yang diajar dengam 

model pembelajaran Problem-based learning berbantuan media mobile 

learning dengan yang diajar model pembelajaran Discovery learning 

berbantuan media visual. 

3) Kemampuan berpikir kreatif matematika siswa kelas IV SD 

dengan model pembelajaran problem-based learning berbantuan 

media mobile learning dan model pembelajaran discovery 

learning berbantuan media visual 

Jenis data yang dikumpulkan dalam pelaksanaan eksperimen, yaitu 

data kemampuan berpikir kreatif. 

a. Kemampuan Berpikir Kreatif 

Data hasil eksperimen 1 dan eksperimen 2 digunakan untuk 

melihat perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematika siswa 

kelas IV SD Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar dengan 
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menggunakan model pembelajaran problem-based learning 

berbantuan media mobile learning dan model pembelajaran discovery 

learning berbantuan media visual. Kelompok eksperimen 1 

dilaksanakan di kelas IV SDN 010 Palece dan kelompok eksperimen 2 

dilaksanakan di kelas IV SDN 008 Camba-camba. Berikut ini disajikan 

hasil analisis deskriptif data kemampuan berpikir kreatif siswa 

kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 dapat dilihat 

pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.6. 

Tabel 4. 5 Data Kemampuan Berpikir Kreatif Eksperimen 1 
 

 Eksperimen 1 
(Posttest) 

Eksperimen 1 
(Pretest) 

N 
Valid 29 29 

Missing 29 29 
Mean 89,48 59,86 
Std. Error of 
Mean 

1,276 1,430 

Median 91,00 59,00 
Mode 84a 56 
Std. Deviation 6,869 7,698 
Variance 47,187 59,266 
Range 25 28 
Minimum 75 44 
Maximum 100 72 
Sum 2595 1736 

 

Tabel 4. 6 Data Kemampuan Berpikir Kreatif Eksperimen 1 
 

 Eksperimen 2 

(Posttest) 

Eksperimen 2 

(Pretest) 

N 
Valid 29 29 

Missing 29 29 

Mean 85,62 58,59 

Std. Error of Mean 1,321 1,368 

Median 84,00 59,00 
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Mode 84 56a 

Std. Deviation 7,113 7,366 

Variance 50,601 54,251 

Range 25 28 

Minimum 75 44 

Maximum 100 72 

Sum 2483 1699 

 

Berikut ini indikator penilaian untuk kemampuan berpikir kreatif 

siswa kelompok eksperimen 1 dan eksperimen 2 pada Tabel 4.7 

berikut. 

Tabel 4. 7 Indikator Kemampuan berpikir kreatif 
 

Indikator Kriteria 

Kelancaran 
(Fluency)  

Memberikan ide dengan benar dan sesuai 

Keluwesan 

(Flexibility) Menyelesaikan soal lebih dari satu cara 

Keaslian 

(Originality) 
Siswa dapat memberikan jawaban yang tidak 
lazim, lain dari yang lain 

Elaborasi 

(Elaboration) 
Memperinci jawaban soal dengan benar dan 

sesuai 

 

Data kemampuan berpikir kreatif yang diperolah berupa hasil 

belajar (pre-test dan post-test) diolah untuk mengetahui kualitas 

perangkat/instrumen tes dengan menentukan validitas, reliabilitas, 

daya pembeda, dan tingkat kesukaran (sensitivitas butir) soal. 

Perhitungan validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat 
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kesukaran (sensitivitas butir) soal secara rinci dapat dilihat pada 

lampiran dan Bab 3. 

b. Uji Hipotesis Kemampuan Berpikir Kreatif 

Data hasil kemampuan berpikir kreatif siswa kelompok 

eksperimen 1 dan kelompok ekperimen 2 diperoleh melalui 

pelaksanaan tes tertulis pretest dan posttest yang digunakan untuk 

melihat apakah ada perbedaan kemampuan berpikir kreatif 

matematika siswa kelas IV SD yang diajar model pembelajaran 

problem-based learning berbantuan media mobile learning dengan 

model pembelajaran discovery learning berbantuan media visual. 

Namun, sebelum dilakukan uji hipotesis maka terlebih dahulu 

dilakukan uji prasyarat antara lain, uji normalitas, uji homogenitas, uji 

homogenitas matrix varian-kovarian/Box M, dan Uji multikolinieritas. 

Berikut ini disajikan hasil uji prasyarat. 

a) Uji normalitas  

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah skor rata-rata hasil 

kemampuan berpikir kreatif siswa (pretest-posttest) berdistribusi 

normal. Kriteria pengujiannya adalah: 

Jika Sign  ≥ α = 0,05 maka distribusinya adalah normal. 

Jika Sign  < α = 0,05 maka distribusinya adalah tidak normal. 

Dengan menggunakan bantuan program computer dengan 

program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 22 

dengan Uji Shapiro-Wilk. Hasil analisis skor rata-rata untuk pretest 
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(Eksperimen 1) menunjukkan nilai Sign  > α yaitu 0,073 dan skor rata-

rata untuk posttest (Eksperimen 1) menunjukkan nilai Sign  > α yaitu 

0,123. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa ada perbedaan skor pretest 

dengan skor postest pada kelompok ekesperimen 1, sehingga 

disimpulkan data berdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas pada 

Tabel 4.8 

Tabel 4. 8 Tests of Normality Berpikir Kreatif Eksperimen 1 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Eksperimen 1 

(Pretest) 

,170 29 ,032 ,935 29 ,073 

Eksperimen 1 

(Posttest) 

,139 29 ,160 ,943 29 ,123 

 

Selanjutnya, hasil analisis skor rata-rata untuk pretest 

(Eksperimen 2) menunjukkan nilai Sign > α yaitu 0,061 dan skor rata-

rata untuk posttest (Eksperimen 2) menunjukkan nilai Sign  > α yaitu 

0,135. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa ada perbedaan skor pretest 

dengan skor postest pada kelompok ekesperimen 2, sehingga 

disimpulkan data berdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas pada 

Tabel 4.9. 

Tabel 4. 9 Tests of Normality Berpikir Kreatif Eksperimen 2 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Eksperimen 2 

(Pretest) 

,190 29 ,009 ,932 29 ,061 

Eksperimen 2 

(Posttest) 

,147 29 ,109 ,945 29 ,135 
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b) Uji homogenitas  

Uji ini bertujuan untuk mengetahui sama tidaknya variansi. 

Analisis menggunakan levene’stest for equality variansces pada 

SPSS dengan taraf signifikan ( ) 5%. Pengujian homogenitas 

dilakukan sebelum dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan 

Program SPSS. Kriteria penentuan keputusan diuraikan sebagi 

berikut. 

Jika nilai Sig. ≥ 0,05 maka data homogen 

Jika nilai Sig. < 0,05 maka data tidak homogen 

Berdasarkan hasil analisis skor rata-rata untuk pretest 

(Eksperimen 1 dan Eksperimen 2) menunjukkan nilai Sign  > α yaitu 

0,698. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa pretest (Eksperimen 1 dan 

Eksperimen 2) memiliki varians yang sejenis, sehingga disimpulkan 

data bersifat homogen. Berikut ini hasil uji homogenitas pada Tabel 

4.10 

Tabel 4. 10 Test of Homogeneity Pretest Eksperimen 1 dan 2 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,152 1 56 ,698 
 

Sedangkan, hasil analisis skor rata-rata untuk posttest 

(Eksperimen 1 dan Eksperimen 2) menunjukkan nilai Sign  > α yaitu 

0,843. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa posttest (Eksperimen 1 dan 

Eksperimen 2) memiliki varians yang sejenis, sehingga disimpulkan 
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data bersifat homogen. Berikut ini hasil uji homogenitas pada Tabel 

4.11 

Tabel 4. 11 Test of Homogeneity Posttest Eksperimen 1 dan 2 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,040 1 56 ,843 

 

c) Uji homogenitas matrix varian-kovarian/Box M  

berdasarkan hasil analisis program SPSS, menjelaskan bahwa 

sampel tiap kelompok berjumlah 29 sehingga dan total 58 sampel. Uji 

box-M bertujuan untuk menguji apakah data pada kedua variable 

terikat memiliki matrix varian–kovarian yang sama terhadap variable 

bebas. Pengujian box–M dilakukan dilakukan sebelum uji hipotesis 

dengan menggunakan Program SPSS. Kriteria penentuan keputusan 

diuraikan sebagi berikut. 

Jika nilai Sig.   0,05 maka kedua variabel terikat memiliki 

matrixvarian–kovarian yang sama. 

Jika nilai Sig. < 0,05 maka kedua variable terikat memiliki matrix. 

Berdasarkan hasil analisis data pretest pada Test Results nilai 

Box’s M diperoleh 0.055, dengan nilai Sig. diperoleh 0,817. Hal ini 

disimpulkan bahwa kedua variable terikat memiliki matrixvarian–

kovarian yang sama (eksperimen 1 dan eksperimen 2). Berikut ini 

hasil uji SPSS homogenitas matrix varian-kovarian/Box M pada Tabel 

4.12 
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Tabel 4. 12 Test Results nilai Box’ M Pretest Eksperimen 1 dan 2 

Test Results 

Box's M ,055 

F 

Approx. ,054 

df1 1 

df2 9408,000 

Sig. ,817 

 

Selanjutnya, hasil analisis data postest (kelompok eksperimen 1 

dan 2) menunjukan bahwa pada Test Results nilai Box’s M diperoleh 

0.034, dengan nilai Sig. diperoleh 0,855. Hal ini disimpulkan bahwa 

kedua variable terikat memiliki matrixvarian–kovarian yang sama 

(eksperimen 1 dan eksperimen 2). Berikut ini hasil uji SPSS 

homogenitas matrix varian-kovarian/Box M pada Tabel 4.13. 

Tabel 4. 13 Test Results nilai Box’ M Posttest Eksperimen 1 dan 2 

Test Results 

Box's M ,034 

F 

Approx. ,034 

df1 1 

df2 9408,000 

Sig. ,855 
 

d) Uji multikolinieritas 

Uji ini digunakan untuk menguji apakah kedua variable terikat 

linier atau tidak. Pengujian menggunakan program SPSS dengan 

dengan analiyze correlate bivariate. Kriteria penentuan keputusan 

seperti yang diuraikan pada Bab III. 
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Berdasarkan hasil analisis pada Tabel output Coefficients 

(Lampiran) pada bagian Collinearity Statistics, diperoleh nilai 

Tolerance 1,000 lebih besar dari 0,1000. Sementara nilai VIF adalah 

1,000 lebih kecil dari 10,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi. Berikut hasil uji 

multikoloneritas pada Tabel 4.14. 

Tabel 4. 14 Hasil Uji Multikoloneritas Kemampuan Berpikir Kreatif 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 74,477 15,700  4,744 ,000   

Eksperimen 

2 

,175 ,183 ,181 ,959 ,346 1,000 1,000 

 

e) Uji T-Test 

Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan kemampuan 

berpikir kreatif siswa yang diajar dengam model pembelajaran 

problem-based learning berbantuan media mobile learning dengan 

yang diajar model pembelajaran discovery learning berbantuan media 

visual. Kriteria penentuna keputusan diuraikan sebagai berikut:  

1) Jika nilai Sig < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima 

2) Jika nilai Sig   0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak 

Untuk menguji perbedaan kemampuan berpikir kreatif terhadap 

kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2, digunakan Paired-Sampel T-

Test. Berdasarkan hasil analisis SPSS, diperoleh nilai Sig = 0,028. 
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Dengan nilai p value sebesar 0.028 dimana < 0.05, karena < 0.05 maka 

H0 ditolak dan Ha diterima. Hal itu menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang bermakna/signifikan pada probabilitas 0.05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kemampuan berpikir kreatif 

matematika siswa kelas IV SD Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali 

Mandar antara siswa yang diajar model pembelajaran problem-based 

learning berbantuan media mobile learning dengan model pembelajaran 

discovery learning berbantuan media visual. 

Tabel 4. 15 Hasil Uji Paired Samples Test Kemampuan Berpikir Kreatif 

 Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

taile

d) 

Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 

Eksperimen 

1 - 

Eksperimen 

2 

3,862 8,947 1,661 ,459 7,265 2,325 28 ,028 

 

4) Kemampuan kolaborasi matematika siswa kelas IV SD dengan 

model pembelajaran problem-based learning berbantuan media 

mobile learning dan model pembelajaran discovery learning 

berbantuan media visual 

Jenis data yang dikumpulkan dalam pelaksanaan eksperimen, yaitu 

data kemampuan kolaborasi siswa pada kelompok eksperimen 1 dan 

kelompok eksperimen 2. 
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a. Kemampuan Kolaborasi 

Data hasil eksperimen 1 dan eksperimen 2 digunakan untuk 

melihat perbedaan kemampuan kolaborasi matematika siswa kelas IV 

SD Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar dengan 

menggunakan model pembelajaran problem-based learning 

berbantuan media mobile learning dan model pembelajaran discovery 

learning berbantuan media visual. Kelompok eksperimen 1 

dilaksanakan di kelas IV SDN 010 Palece dan kelompok eksperimen 2 

dilaksanakan di kelas IV SDN 008 Camba-camba. Berikut ini disajikan 

data kemampuan kolaborasi siswa kelompok eksperimen 1 dan 

kelompok eksperimen 2 dapat dilihat pada Tabel 4.16 dan Tabel 4.17. 

Tabel 4. 16 Data Kemampuan Kolaborasi Eksperimen 1 

 Eksperimen 1 

(Kondisi Akhir) 

Eksperimen 1 

(Kondisi Awal) 

N 
Valid 29 29 

Missing 29 29 

Mean 81,28 49,55 

Std. Error of Mean 1,571 1,143 

Median 87,00 55,00 

Mode 87 55 

Std. Deviation 8,460 6,156 

Variance 71,564 37,899 

Range 23 19 

Minimum 64 36 

Maximum 87 55 

Sum 2357 1437 
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Tabel 4. 17 Data Kemampuan Kolaborasi Eksperimen 2 

 Eksperimen 2 

(Kondisi Akhir) 

Eksperimen 2 

(Kondisi Awal) 

N 
Valid 29 29 

Missing 29 29 

Mean 72,86 48,21 

Std. Error of Mean 1,810 1,187 

Median 73,00 45,00 

Mode 73 45 

Std. Deviation 9,749 6,394 

Variance 95,052 40,884 

Range 27 19 

Minimum 60 36 

Maximum 87 55 

Sum 2113 1398 

 

Berikut ini indikator penilaian untuk kemampuan kolaborasi 

siswa pada kelompok eksperimen 1 dan eksperimen 2 pada Tabel 

4.18. 

Tabel 4. 18 Indikator Kemampuan Kolaborasi Siswa 

No Indikator Deskriptor 

1 Bersedia 

berkelompok secara 

heterogen 

Siswa menerima untuk masuk ke 

dalam kelompok yang telah ditentukan 

 Siswa berada dalam kelompok selama 

proses diskusi berlansung 

2 Setiap anggota 

bekerjasama dan 

saling melengkapi 

antar teman untuk 

menyelesaikan 

masalah dan 

menghasilkan ide-ide 

Siswa berdiskusi dalam kelompok 

untuk menyelesaikan masalah pada 

LKPD 

 Siswa menyampaikan pendapat 

maupun ide saat berdiskusi 

 Siswa membantu teman saat 

mengerjakan LKPD 
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No Indikator Deskriptor 

 Siswa memprentasikan tugas yang 

telah dikerjakan di depan kelas 

3 Bertanggung jawab 

mengerjakan tugas 

kelompok yang 

menjadi bagiannya. 

Siswa menanyakan tugas maupun 

materi yang belum dipahami kepada 

kelompok lain 

 Siswa mencari sumber belajar materi 

untuk meyelsaikan permasalahan 

dalam LKPD 

 Siswa menyelesaikan tugas kelompok 

yang menjadi bagiannya tepat waktu 

4 Mampu membuat 

keputusan dengan 

mempertimbangkan 

kepentingan bersama 

Siswa memilih salah satu aggota 

dalam kelompok sebagai ketua 

 Siswa meminta ide dan pendapat 

kepada anggota kelompok dalam 

membuat kesimpulan 

 

Sebelum dilakukan uji hipotesis maka terlebih dahulu dilakukan uji 

prasyarat antara lain, uji normalitas, uji homogenitas, uji homogenitas 

matrix varian-kovarian/Box M, dan Uji multikolinieritas. Berikut ini 

disajikan hasil uji prasyarat data kemampuan kolaborasi siswa. 

a) Uji normalitas  

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah skor rata-rata hasil 

kemampuan kolaborasi siswa (pretest-posttest) berdistribusi normal. 

Kriteria pengujiannya adalah: 

Jika Sign  ≥ α = 0,05 maka distribusinya adalah normal. 

Jika Sign  < α = 0,05 maka distribusinya adalah tidak normal. 
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Dengan menggunakan bantuan program computer dengan 

program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 22 

dengan Uji Shapiro-Wilk. Hasil analisis skor rata-rata untuk Kondisi-

Awal (Eksperimen 1) menunjukkan nilai Sign  > α yaitu 0,107 dan skor 

rata-rata untuk Kondisi-Akhir (Eksperimen 1) menunjukkan nilai Sign  > 

α yaitu 0,325. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa data berdistribusi 

normal.  

Tabel 4. 19 Tests of Normality Kemampuan Kolaborasi Eksperimen 1 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Kondisi_Awal ,149 29 ,098 ,941 29 ,107 

Kondisi_Akhir ,155 29 ,072 ,960 29 ,325 

 

Selanjutnya, hasil analisis skor rata-rata untuk Kondisi-Awal 

(Eksperimen 2) menunjukkan nilai Sign > α yaitu 0,119 dan skor rata-

rata untuk Kondisi-Akhir (Eksperimen 2) menunjukkan nilai Sign  > α 

yaitu 0,142. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa data kelompok 

ekesperimen 2 berdistribusi normal. 

Tabel 4. 20 Tests of Normality Kemampuan Kolaborasi Eksperimen 2 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Kondisi_Awal ,125 29 ,200* ,943 29 ,119 

Kondisi_Akhir ,137 29 ,176 ,946 29 ,142 
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b) Uji homogenitas  

Uji ini bertujuan untuk mengetahui sama tidaknya variansi. 

Analisis menggunakan levene’stest for equality variansces pada 

SPSS dengan taraf signifikan ( ) 5%. Pengujian homogenitas 

dilakukan sebelum dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan 

Program SPSS. Kriteria penentuan keputusan diuraikan sebagi 

berikut. 

Jika nilai Sig.    0,05 maka data homogen 

Jika nilai Sig. < 0,05 maka data tidak homogen 

Berdasarkan hasil analisis skor rata-rata untuk Kondisi-Awal 

(Eksperimen 1 dan Eksperimen 2) menunjukkan nilai Sign  > α yaitu 

0,129. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa Kondisi-Awal (Eksperimen 1 

dan Eksperimen 2) memiliki varians yang sejenis, sehingga 

disimpulkan data bersifat homogen.  

Tabel 4. 21 Test of Homogeneity Kodisi Awal Eksperimen 1 dan 2 

 Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

Kemampuan 

Kolaborasi 

Based on Mean 2,368 1 56 ,129 

Based on Median 2,089 1 56 ,154 

Based on Median 

and with adjusted df 

2,089 1 55,24

2 

,154 

Based on trimmed 

mean 

2,399 1 56 ,127 

 

Sedangkan, hasil analisis skor rata-rata untuk Kondisi-Akhir 

(Eksperimen 1 dan Eksperimen 2) menunjukkan nilai Sign  > α yaitu 

0,661. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa Kondisi-Akhir (Eksperimen 
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1 dan Eksperimen 2) memiliki varians yang sejenis, sehingga 

disimpulkan data bersifat homogen. 

Tabel 4. 22 Test of Homogeneity Kodisi Akhir Eksperimen 1 dan 2 

 Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

Kemampuan 

Kolaborasi 

Based on Mean ,194 1 56 ,661 

Based on Median ,084 1 56 ,774 

Based on Median and 

with adjusted df 

,084 1 55,873 ,774 

Based on trimmed 

mean 

,225 1 56 ,637 

 

c) Uji homogenitas matrix varian-kovarian/Box M,  

berdasarkan hasil analisis program SPSS, menjelaskan bahwa 

sampel tiap kelompok berjumlah 29 sehingga dan total 58 sampel. Uji 

box-M bertujuan untuk menguji apakah data pada kedua variable 

terikat memiliki matrix varian–kovarian yang sama terhadap variable 

bebas. Pengujian box–M dilakukan dilakukan sebelum uji hipotesis 

dengan menggunakan Program SPSS. Kriteria penentuan keputusan 

diuraikan sebagi berikut. 

Jika nilai Sig.    0,05 maka kedua variabel terikat memiliki 

matrixvarian–kovarian yang sama. 

Jika nilai Sig. < 0,05 maka kedua variable terikat memiliki matrix. 

Berdasarkan hasil analisis data Kondisi-Awal pada Test Results 

nilai Box’s M diperoleh 1.445, dengan nilai Sig. diperoleh 0,234. Hal ini 

disimpulkan bahwa kedua variable terikat memiliki matrixvarian–

kovarian yang sama (eksperimen 1 dan eksperimen 2). 
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Tabel 4. 23 Test Results nilai Box’s M Kodisi Awal 

Eksperimen 1 dan 2 

Test Results 

Box's M 1,445 

F 

Approx. 1,419 

df1 1 

df2 9408,000 

Sig. ,234 

 

Selanjutnya, hasil analisis data Kondisi-Akhir (kelompok 

eksperimen 1 dan 2) menunjukan bahwa pada Test Results nilai Box’s 

M diperoleh 0.051, dengan nilai Sig. diperoleh 0,823. Hal ini 

disimpulkan bahwa kedua variable terikat memiliki matrixvarian–

kovarian yang sama (eksperimen 1 dan eksperimen 2). 

Tabel 4. 24 Test Results nilai Box’s M Kodisi Akhir  

Eksperimen 1 dan 2 

Test Results 

Box's M ,051 

F 

Approx. ,050 

df1 1 

df2 9408,000 

Sig. ,823 
 

d) Uji multikolinieritas 

Uji ini digunakan untuk menguji apakah kedua variable terikat 

linier atau tidak. Pengujian menggunakan program SPSS dengan 

dengan analiyze correlate bivariate. Kriteria penentuan keputusan 

seperti yang diuraikan pada Bab III. 
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Berdasarkan hasil analisis pada Tabel output Coefficients 

(Lampiran) pada bagian Collinearity Statistics, diperoleh nilai 

Tolerance 1,000 lebih besar dari 0,1000. Sementara nilai VIF adalah 

1,000 lebih kecil dari 10,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi. 

Tabel 4. 25 Hasil Uji Multikolinieritas Kemampuan Kolaborasi 

Coefficientsa 

Model Unstandardize

d Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toler

ance 

VIF 

1 

(Constant) 
65,54

7 

14,443  4,538 ,000   

Kondisi 

Akhir 

,153 ,199 ,147 ,771 ,447 1,000 1,000 

 

e) Uji Hipotesis Kemampuan Kolaborasi 

Untuk mengetahui perbedaan kemampuan kolaborasi siswa yang 

diajar dengam model pembelajaran problem-based learning 

berbantuan media mobile learning dengan yang diajar model 

pembelajaran discovery learning berbantuan media visual. Kriteria 

penentuan keputusan diuraikan sebagai berikut:  

Jika nilai Sig < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima 

Jika nilai Sig   0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak 

Untuk menguji perbedaan kemampuan kolaborasi terhadap 

kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2, digunakan Paired-

Sampel T-Test. Berdasarkan hasil analisis SPSS, diperoleh nilai Sig = 
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0,001. Dengan nilai p value sebesar 0.001 dimana < 0.05, karena < 

0.05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hal itu menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan yang bermakna/signifikan pada probabilitas 0.05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kemampuan 

kolaborasi matematika siswa kelas IV SD Kecamatan Limboro 

Kabupaten Polewali Mandar antara siswa yang diajar model 

pembelajaran problem-based learning berbantuan media mobile 

learning dengan model pembelajaran discovery learning berbantuan 

media visual. Berikut hasil uji-T kemampuan kolaborasi pada Tabel 

4.26 

Tabel 4. 26 Hasil Uji Paired Samples Test kemampuan kolaborasi 

 Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed

) 
Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lowe

r 

Upper 

Pair 

1 

Eksperimen 

1 - 

Eksperimen 

2 

8,414 11,996 2,228 3,851 12,977 3,777 28 ,001 

 

B. Pembahasan 

Bardasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bagian A, 

maka pada bagian B ini akan diuraikan pembahasan hasil penelitian yang 

meliputi pembahasan hasil analisis statistika deskriptif serta pembahasan 

hasil analisis statistika inferensial. 
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Sebelum dibahas terlalu jauh hasil analisis sebelumnya, maka pada 

bagian ini disajikan  

1. Pembahasan Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Pembahasan hasil analisis statistik deskriptif tentang (1) Hasil 

kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan kolaborasi siswa, (2) Aktifitas 

siswa dalam pembelajaran melalui model Problem-Based Learning dan 

Discovery Learning, serta (3) Aktifitas guru dalam pembelajaran melalui 

model Problem-Based Learning dan Discovery Learning. Ketiga aspek 

tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Hasil kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan kolaborasi 

siswa sebelum diterapkan model pembelajaran 

Hasil analisis data kemampuan berpikir kreatif siswa sebelum 

diterapkan model Problem Based Learning menunjukkan bahwa terdapat 

29 orang siswa dari 29 jumlah keseluruhan siswa, yang memenuhi kriteria 

kreatif dan cukup kreatif, dengan rata-rata skor pretest yaitu 59,86. 

Sedangkan hasil analisis data kemampuan kolaborasi siswa sebelum 

diterapkan model Problem Based Learning menunjukkan bahwa terdapat 

29 orang siswa dari 29 jumlah keseluruhan siswa, yang memenuhi kriteria 

cukup kolaboratif dan kurang kolaboratif, dengan rata-rata skor kondisi 

awal yaitu 49,55. 

Selanjutnya, hasil analisis data kemampuan berpikir kreatif siswa 

sebelum diterapkan model Discovery Learning menunjukkan bahwa 

terdapat 29 orang siswa dari 29 jumlah keseluruhan siswa, yang 
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memenuhi kriteria kreatif dan cukup kreatif, dengan rata-rata skor pretest 

yaitu 58,59. Sedangkan hasil analisis data kemampuan kolaborasi siswa 

sebelum diterapkan model Discovery Learning menunjukkan bahwa 

terdapat 29 orang siswa dari 29 jumlah keseluruhan siswa, yang 

memenuhi kriteria cukup kolaboratif dan kurang kolaboratif, dengan rata-

rata skor kondisi awal yaitu 48,21. 

Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa ada perbedaan yang 

tidak signifikan rata-rata skor awal kemampuan berpikir kreatif dan 

kemampuan kolaborasi siswa. 

b. Hasil kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan kolaborasi 

siswa setelah diterapkan model pembelajaran 

Hasil analisis data kemampuan berpikir kreatif siswa setelah 

diterapkan model Problem Based Learning menunjukkan bahwa terdapat 

29 orang siswa yang memenuhi kriteria sangat kreatif, dengan rata-rata 

skor posttest yaitu 89,48. Sedangkan hasil analisis data kemampuan 

kolaborasi siswa setelah diterapkan model Problem Based Learning 

menunjukkan bahwa terdapat 29 orang siswa yang memenuhi kriteria 

sangat kolaboratif dan kolaboratif, dengan rata-rata skor kondisi akhir 

yaitu 81,28. 

Selanjutnya, hasil analisis data kemampuan berpikir kreatif siswa 

setelah diterapkan model Discovery Learning menunjukkan bahwa 

terdapat 29 siswa yang memenuhi kriteria kreatif dan sangat kreatif, 

dengan rata-rata skor posttest yaitu 85,62. Sedangkan hasil analisis data 
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kemampuan kolaborasi siswa setelah diterapkan model Discovery 

Learning menunjukkan bahwa terdapat 29 siswa yang memenuhi kriteria 

kolaboratif dan sangat kolaboratif, dengan rata-rata skor kondisi akhir 

yaitu 72,86. 

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan rata-rata skor kemampuan berpikir kreatif dan 

kemampuan kolaborasi siswa setelah dilakukan treatment/perlakuan. 

Keberhasilan yang dicapai tercipta karena hubungan antar anggota 

kelompok yang saling mendukung, saling membantu, dan suasana belajar 

yang menyenangkan. Siswa yang lemah mendapat masukan dari siswa 

yang berkemampuan tinggi, sehingga menumbuhkan motivasi belajarnya. 

Motivasi inilah yang berdampak positif terhadap hasil belajar. Siswa 

belajar lebih banyak dari teman mereka dalam belajar kelompok daripada 

guru. Proses pembelajaran seperti ini menekankan keterlibatan siswa 

untuk aktif berinteraksi sehingga mereka dapat mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri. 

Model Problem Based Learning berupaya mengaktifkan siswa 

belajar dengan mengupayakan timbulnya interaksi yang harmonis antar 

siswa di dalam suasana kelas yang menyenangkan. Tanggung jawab 

individual bermakna bahwa suksesnya kelompok tergantung pada belajar 

individual semua anggota kelompok. Tanggung jawab ini terfokus dalam 

usaha untuk membantu yang lain dalam menguasai materi yang diberikan.  
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c. Aktivitas Siswa 

Hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui 

model Problem Based Learning dan model Discovery Learning pada 

kedua kelompok eksperimen menunjukkan bahwa sudah memenuhi 

kriteria aktif, walaupun sebagian siswa sudah aktif dalam mengikuti 

pembelajaran. Tapi sesuai dengan indikator aktivitas siswa bahwa 

aktivitas siswa dikatakan berhasil/efektif jika sekurang-kurangnya berada 

pada rentang aktivitas yang baik. Dari hasil analisis data observasi 

aktivitas siswa rata-rata persentase frekuensi aktivitas siswa dengan 

pembelajaran melalui model Problem Based Learning dan Discovery 

Learning yaitu terletak pada rentang aktivitas yang baik. Dalam 

pembelajaran dengan model Problem Based Learning dan Discovery 

Learning proses pembelajaran dapat efektif, karena dengan perangkat 

pembelajaran yang dirancang, guru tidak lagi menjadi sumber informasi 

sebanyak-banyaknya bagi siswa. Tugas guru adalah mengungkap apa 

yang telah dimiliki siswa dan dengan penalarannya dapat bertanya secara 

tepat pada saat yang tepat pula sehingga siswa mampu membangun 

pengetahuannya melalui penalaran berdasar pengetahuan awal yang 

dimiliki siswa tersebut. 

2. Pembahasan Hasil Analisis Statistik Inferensial 

 

Hasil analisis statistik inferensial yang dimaksudkan adalah 

pembahasan terhadap hasil pengujian prasyarat dan hipotesis yang telah 

dirumuskan sebelumnya. 
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Data pretest dan data posttest (kemampuan berpikir kreatif siswa) 

pada kelompok eksperimen 1 dan 2 menunjukkan berdistribusi normal 

pada taraf signifikan 5 % (α = 0,05). Dengan nilai α pretest pada kelompok 

eksperimen 1 dan 2 secara berturut-turut yaitu 0,073 dan 0,061, 

sedangkan nilai α posttest pada kelompok eksperimen 1 dan 2 secara 

berturut-turut yaitu 0,123 dan 0,135. Selanjutnya dilakukan uji 

homogenitas terhadap data yang diperoleh dengan hasil uji homogenitas 

dan yang digunakan adalah Levene’s test for equality variances pada taraf 

signifikan 5 % (α = 0,05) yaitu nilai Levene-test pretest pada kelompok 

eksperimen 1 dan 2 yaitu 0,698 dan nilai Levene-test posttest pada 

kelompok eksperimen 1 dan 2 yaitu 0,843. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa data nilai kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan kolaborasi 

siswa (pretest dan posttest) pada kelompok eksperimen 1 dan 2 adalah 

homogen pada taraf signifikan 5 % (α = 0,05).  

Selain itu, dilakukan uji prasyarat sebelum dilakukan uji hipotesis 

yaitu uji homogenitas matrix varian-kovarian atau Box M. Hasil analisis 

data pretest menunjukkan bahwa kedua variable terikat memiliki matrix 

varian–kovarian yang sama (eksperimen 1 dan eksperimen 2). Nilai 

Box’s M yang diperoleh yaitu 0.055, dengan nilai Sig. diperoleh 0,817. 

Sedangkan, hasil analisis data postest (kelompok eksperimen 1 dan 2) 

menunjukan bahwa nilai Box’s M yang diperoleh yaitu 0.034, dengan nilai 

Sig. diperoleh 0,855. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kedua variable 
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terikat memiliki matrix varian–kovarian yang sama (eksperimen 1 dan 

eksperimen 2).  

Selanjutnya, dilakukan uji multikolinieritas untuk menguji apakah 

kedua variable terikat linier atau tidak. Berdasarkan uji statistik 

menunjukkan bahwa kedua variabel terikat tidak terjadi gejala 

multikolinieritas dalam model regresi. Nilai yang diperoleh yaitu 

tolerance 1,000 lebih besar dari 0,1000. Sementara nilai VIF adalah 1,000 

lebih kecil dari 10,000. 

Uji hipotesis penelitian pertama menggunakan Manova 

(Multivariate analiysist of Variance). Uji tersebut digunakan untuk 

mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kreatif dan kolaborasi 

matematika siswa pada kelompok eksperimen 1 dan kelompok 

eksperimen 2. Berdasarkan hasil analisis MANOVA, nilai signifikan 

kemampuan berpikir kreatif menunjukkan 0,040 di mana < 0,05 dan nilai 

signifikan kemampuan kolaborasi menunjukkan 0,001 di mana < 0,05. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. 

Oleh karena itu, disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan 

berpikir kreatif dan kolaborasi matematika siswa yang diajar dengam 

model pembelajaran Problem-based learning berbantuan media mobile 

learning dengan yang diajar model pembelajaran Discovery learning 

berbantuan media visual. 

Pengujian hipotesis kedua dengan tujuan untuk mengetahui ada 

tidak perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematika siswa kelas IV 
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SD dengan model pembelajaran problem-based learning berbantuan 

media mobile learning dan model pembelajaran discovery learning 

berbantuan media visual. Berdasarkan hasil analisis data dengan uji 

statistik Paired Sampel T-Test, menunjukkan bahwa nilai signifikan atau 

p value sebesar 0,028. Dengan nilai p value sebesar 0.028 dimana < 0.05, 

karena p value < 0.05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hal itu 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna/signifikan pada 

probabilitas taraf 5 % (0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematika siswa kelas IV SD 

dengan model pembelajaran problem-based learning berbantuan media 

mobile learning dan model pembelajaran discovery learning berbantuan 

media visual. 

Selanjutnya, untuk menguji hipotesis ketiga yaitu ada tidak 

perbedaan kemampuan kolaborasi terhadap kelas eksperimen 1 dan 

kelas eksperimen 2. Berdasarkan hasil analisis data dengan uji statistik 

Paired Sampel T-Test, menunjukkan bahwa nilai signifikan atau p value 

sebesar 0,001. Dengan nilai p value sebesar 0.001 dimana < 0.05, karena 

p value < 0.05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hal itu menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan yang bermakna/signifikan pada probabilitas 

taraf 5% (0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

kemampuan kolaborasi siswa kelas IV SD dengan model pembelajaran 

problem-based learning berbantuan media mobile learning dan model 

pembelajaran discovery learning berbantuan media visual. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan diskusi hasil penelitian pada 

uraian sebelumnya serta untuk menjawab pertanyaan penelitian pada Bab 

I, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa kelas IV SD Kecamatan 

Limboro Kabupaten Polewali Mandar memenuhi rata-rata kriteria 

sangat kreatif, sedangkan tingkat kemampuan kolaborasi siswa 

memenuhi rata-rata kriteria kolaboratif. 

2. Terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kreatif dan 

kolaborasi matematika siswa kelas IV SD Kecamatan Limboro 

Kabupaten Polewali Mandar antara siswa yang diajar model 

pembelajaran problem-based learning berbantuan media mobile 

learning dengan model pembelajaran discovery learning berbantuan 

media visual. Berdasarkan hasil analisis MANOVA, nilai signifikan 

kemampuan berpikir kreatif menunjukkan 0,040 dimana lebih kecil dari 

pada taraf signifikan 0,05 dan nilai signifikan kemampuan kolaborasi 

menunjukkan 0,001 dimana lebih kecil dari pada taraf signifikan 0,05. 

Oleh karena itu, disimpulkan bahwa ada perbedaan kemampuan 

berpikir kreatif dan kolaborasi matematika siswa 

3. Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematika siswa 

kelas IV SD Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar antara 
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siswa yang diajar model pembelajaran problem-based learning 

berbantuan media mobile learning dengan model pembelajaran 

discovery learning berbantuan media visual. Hal ini ditunjukkan 

berdasarkan hasil analisis Uji Paired-Sampel T-Test, diperoleh nilai Sig 

= 0,028. Dengan nilai p value sebesar 0.028. Jadi nilai signifikan lebih 

kecil dari pada taraf signifikans 0.05. Sehingga disimpulkan bahwa ada 

perbedaan yang bermakna/signifikan pada probabilitas 0.05. 

4. Terdapat perbedaan kemampuan kolaborasi matematika siswa kelas 

IV SD Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar antara siswa 

yang diajar model pembelajaran problem-based learning berbantuan 

media mobile learning dengan model pembelajaran discovery learning 

berbantuan media visual. Hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil analisis 

Uji Paired-Sampel T-Test, diperoleh nilai Sig = 0,001. Dengan nilai p 

value sebesar 0.001. Jadi nilai signifikans lebih kecil dari pada taraf 

signifikans 0.05. Sehingga disimpulkan bahwa ada perbedaan yang 

bermakna/signifikan pada probabilitas 0.05. 

B. Saran 

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 

penulis menyarankan bahwa:  

1. Bagi guru, model pembelajaran Problem-Based Learning dan 

Discovery Learning menjadi alternatif yang dapat digunakan untuk 

pembelajaran yang aktif pada materi-materi matematika yang lain agar 

dapat membentuk keterampilan yang dibutuhkan era saat ini, 
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khususnya kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan kolaborasi 

siswa. 

2. Bagi peneliti, selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan 

melakukan uji coba di beberapa sekolah yang memiliki karakteristik 

yang berbeda untuk menunjukkan bahwa model pembelajaran 

Problem-Based Learning dan Discovery Learning efektif dalam 

mengaktifkan siswa untuk berpikir kreatif dan mampu berkolaborasi 

dalam menyelesaikan masalah matematika. 
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RPP, Materi Ajar dan LKPD 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP)  

Satuan Pendidikan 

Kelas / Semester 

Mata Pelajaran 

Pertemuan 

Alokasi waktu 

: 

: 

: 

: 

: 

SD Negeri 010 Palece 

IV/1  

Matematika 

1 (Satu) 

2 x 35 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 

melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR 

4.2 Mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan (biasa, campuran, desimal, 

dan persen) dan hubungan diantaranya 

C. INDIKATOR 

4.2.1 

4.2.2 

Menyelesaikan masalah penjumlahan pecahan berpenyebut yang sama  

Menyelesaikan masalah penjumlahan pecahan berpenyebut yang 

berbeda 
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D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui kegiatan mengamati menggunakan mobile learning, siswa mampu 

menyelesaikan masalah berkaitan dengan penjumlahan pecahan 

berpenyebut yang sama  

2. Melalui kegiatan mengamati menggunakan mobile learning, siswa mampu 

menyelesaikan masalah berkaitan dengan penjumlahan pecahan 

berpenyebut yang berbeda 

 

E. MATERI 

Penjumlahan pecahan  

F. PENDEKATAN & METODE 

Pendekatan 

Model  

Metode  

: 

: 

: 

Scientific  

Problem Based Learning  

Diskusi, penugasan, pengamatan, tanya jawab dan ceramah 

G. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan Pra Kegiatan 

1. Salam pembuka 

2. Guru meminta salah satu siswa memimpin berdoa 

sebelum memulai pembelajaran (Religius)  

3. Siswa diajak bersama-sama menyanyikan lagu 

Indonesia Raya yang dilanjutkan salam dan tepuk 

PPK, 

(Disiplin, Nasionalisme)  

Apresiasi 

4. Guru melakukan presensi kehadiran siswa 

5. Guru memberikan apersepsi dengan menampilkan 

 10 Menit 
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gambar tentang pecahan dan mengarahkan peserta 

didik untuk bertanya dan mengemukakan 

pendapatnya (Menanya) 

6. Siswa menyimak penjelasan guru terkait tujuan 

pembelajaran, manfaat dan aktivitas aktivitas 

pembelajaaran yang akan dilaksanakan  

(Comunication) 

7. Guru memberi motivasi kepada siswa agar 

semangat mengikuti pelajaran 

Inti Tahap 1 

(Orientasi siswa pada masalah) 

1. Siswa mengamati gambar permasalahan tentang  

penjumlahan  pecahan berpeyebut sama dan yang 

berpeyebut berbeda melalui mobile learning 

(mengamati) 

2. Siswa menyimak penjelasan dari guru tentang tata 

cara melakukan operasi hitung penjumlahan 

berpenyebut sama dan berpenyebut berbeda yang 

berhubungan dengan gambar yang telah diamati. 

3. Siswa diarahkan untuk mengemukakan pendapat 

atau bertanya berkaitan dengan apa yang 

disampaikan guru jika ada hal yang belum 

dipahami. (Menanya) 

Tahap 2 

(Mengorganisasi siswa untuk belajar) 

4. Siswa mengerjakan LKPD secara kelompok melalui 

mobile learning serta mendapatkan pengarahan dari 

guru tentang permasalahan yang harus diselesaikan 

bersama kelompok yang akan dibentuk yakni : 

a. Siswa diarahkan bahwa hasil pengamatan dan 

analisis akan didiskusikan bersama 

50 Menit 
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kelompoknya dan dituangkan dalam LKPD 

(communication) 

b. Siswa diarahkan bahwa nanti perwakilan 

kelompok akan mempresentasikan tugas hasil 

diskusi kelompok 

c. Siswa berdiskusi membagi tugas untuk 

pengumpulan data penyelesaian permasalahan 

dan mengajukan pertanyaan atas bentuk tugas 

yang belum dipahami.(communication 

,menanya) 

Tahap 3 

(Membimbing penyelidikan individu atau 

kelompok) 

5. Siswa dalam kelompoknya dibimbing untuk 

menggali data dan penyelidikan data serta sumber 

untuk penyelesaian permasalahan pembelajaran. 

(menggali informasi) 

6. Siswa sesuai tugasnya melaksanakan pengumpulan 

dan penyelidikan data untuk bahan penyelesaian 

permasalahan yang akan didiskusikan bersama 

kelompoknya. (Communication, Creativity and 

Innovation, collaboration, problem solving) 

7. Siswa dipantau guru dalam kegiatan penyelidikan 

dan pengumpulan data dan guru juga melakukan 

penguatan serta bimbingan terhadap tugas 

pengumpulan dan penyelidikan data penyelesaian 

masalah pembelajaran. (Communication) 

8. Siswa melanjutkan menggali data penyelesaian 

masalah yang akan didiskusikan dan menyelesaikan 

tugas sesuai arahan dan penguatan dari guru tentang 

proses penyelesaian tugas.(Communication, 
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Creativity and Innovation, collaboration) 

Tahap 4 

(Mengembangkan dan menyajikan hasil karya ) 

9. Siswa berdiskusi menganalisis dan menyimpulkan 

penyelesaian permasalahan dan dituangkan dalam 

LKPD serta mempersiapkan hasil tugas yang 

tertuang dalam LKPD untuk dipresentasikan 

(Communication, Creativity and Innovation, 

collaboration) 

Tahap 5 

(Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah) 

10. Perwakilan setiap kelompok presentasi 

menyampaikan hasil tugasnya di depan kelas dan 

kelompok lain mengklarifikasi dan mengapresiasi.  

(Mengomunisasikan, Creativity and Innovation, 

collaboration). 

11. Sebagai fasilitator guru membimbing siswa yang 

kesulitan saat presentasi. 

12. Setelah semua kelompok menyelesaikan presentasi 

serta saling memberi apresiasi, dan dilanjutkan 

dengan merangkum serta menyimpulkan 

13. Siswa diberikan penghargaan serta masukan dan 

penguatan terhadap hasil tugas semua kelompok.  

(memotivasi) 

Penutup 1. Siswa bersama guru merefleksikan pembelajaran 

hari ini. 

2. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi). 

3. Melakukan penilaian hasil belajar dengan tes 

evaluasi tertulis. 
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4. Siswa diberikan rencana tindak lanjut (RTL) 

dengan berupa informasi materi pemgurangan 

pecahan dan tugas di rumah.  

5. Siswa mendapatkan pesan moral yang bisa diambil 

dari pembelajaran ini. 

6. Salah satu siswa diminta untuk memimpin do’a 

bersama kemudian guru menutup pembelajaran dan 

memberi salam (Religius) 

 

H. MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Media 

a. Mobile Learning 

b. Gambar penjumlahan pecahan 

2. Alat 

a. Handphone 

3. Sumber 

a. Buku Pedoaman Guru Matematika Kurikulum 2013, Jakarta: 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018) 

b. Buku Siswa Matematika Kurikulum 2013, Jakarta: Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2018) 

c. Internet 

d. Modul lain yang relevan 

I. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian  

a. Penilaian Sikap 

1) Prosedur : Selama proses pembelajaran dan di luar proses 

pembelajaran 

2) Teknik : Non tes 

3) Bentuk : Observasi 

4) Instrument : Lembar jurnal sikap  



134 
 

 
 

b. Penilaian Pengetahuan 

1) Prosedur : Akhir pembelajaran 

2) Teknik : Tes 

3) Bentuk : Isian dan uraia 

4) Instrument : Kisi-kisi soal, soal, kunci jawaban, penskoran 

 

c. Penilaian Keterampilan 

1) Prosedur : Dalam proses pembelajaran 

2) Teknik : Non tes 

3) Bentuk : Observasi 

4) Instrument : Rubrik dan kunci rubrik  

2. Instrument Penilaian 

a. Lembar Pengamatan sikap  

b. Lembar Pengamatan  

c. Lembar Evaluasi 

3. Tindak lanjut penilaian 

 

 

 

Guru Kelas IV 

 

Dahlia Kaging, S.Pd 

NIP. 19631231 198411 2 141  

 

 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

Hj. Nurhaedah, S.Pd        

NIP. 19661101 198411 2 00 2 

 

 Polewali, Mei  2022 

Mahasiswa 

 

Mardawati 

NIM. 105.06.11.048.20 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP)  

Satuan Pendidikan 

Kelas / Semester 

Mata Pelajaran 

Pertemuan 

Alokasi waktu 

: 

: 

: 

: 

: 

SD Negeri 010 Palece 

IV/I 

Matematika  

2 (Dua) 

2 x 35 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 

melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR 

4.2 Mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan (biasa, campuran, desimal, dan 

persen) dan hubungan diantaranya 

C. INDIKATOR 

4.2.1 

4.2.2 

Menyelesaikan masalah pengurangan pecahan berpenyebut yang sama  

Menyelesaikan masalah pengurangan pecahan berpenyebut yang 
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berbeda 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui kegiatan mengamati menggunakan mobile learning, siswa mampu 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengurangan pecahan 

berpenyebut yang sama  

2. Melalui kegiatan mengamati menggunakan mobile learning, siswa mampu 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengurangan pecahan 

berpenyebut yang berbeda 

E. MATERI 

Pengurangan pecahan  

F. PENDEKATAN & METODE 

Pendekatan 

Model  

Metode  

: 

: 

: 

Scientific  

Problem Based Learning  

Diskusi, penugasan, pengamatan, tanya jawab dan ceramah 

G. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan Pra Kegiatan 

1.  Salam pembuka 

2. Guru meminta salah satu siswa memimpin berdoa 

sebelum memulai pembelajaran (Religius)  

3. Siswa diajak bersama-sama menyanyikan lagu 

Indonesia Raya yang dilanjutkan salam dan tepuk 

PPK, (Disiplin, Nasionalisme)  

Apresiasi 

4. Guru melakukan presensi kehadiran siswa 

5. Guru memberikan apersepsi dengan bertanya 

jawab terkait materi sebelumnya dan mengarahkan 

siswa untuk bertanya dan mengemukakan 

 10 Menit 
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pendapatnya (Menanya) 

6. Siswa menyimak penjelasan guru terkait tujuan 

pembelajaran, manfaat dan aktivitas pembelajaaran 

yang akan dilaksanakan (Comunication) 

7. Guru memberi motivasi kepada siswa agar 

semangat mengikuti pelajaran 

Inti Tahap 1 

(Orientasi siswa pada masalah) 

1. Siswa mengamati gambar permasalahan tentang 

pengurangan pecahan berpeyebut sama dan 

berpeyebut berbeda melalui mobile learning 

(mengamati) 

2. Siswa menyimak penjelasan dari guru tentang tata 

cara melakukan operasi hitung penjumlahan 

berpenyebut sama dan berpenyebut berbeda  

3. Siswa diarahkan untuk mengemukakan pendapat 

atau bertanya berkaitan dengan apa yang 

disampaikan guru jika ada hal yang belum 

dipahami. (Menanya) 

Tahap 2 

(Mengorganisasi peserta didik untuk belajar) 

4. Siswa mengerjakan LKPD secara kelompok 

melalui mobile learning serta mendapatkan 

pengarahan dari guru tentang permasalahan yang 

harus diselesaikan bersama kelompok yang akan 

dibentuk yakni : 

a. Siswa diarahkan bahwa hasil pengamatan dan 

analisis akan didiskusikan bersama 

kelompoknya dan dituangkan dalam LKPD 

(communication) 

b. Siswa diarahkan bahwa nanti perwakilan 

50 Menit 
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kelompok akan mempresentasikan tugas hasil 

diskusi kelompok 

c. Siswa berdiskusi membagi tugas untuk 

pengumpulan data penyelesaian permasalahan 

dan mengajukan pertanyaan atas bentuk tugas 

yang belum dipahami.(communication 

,menanya) 

Tahap 3 

(Membimbing Penyelidikan individu atau 

kelompok) 

5. Siswa dalam kelompoknya dibimbing untuk 

menggali data dan penyelidikan data serta sumber 

untuk penyelesaian permasalahan pembelajaran. 

(menggali informasi) 

6. Siswa sesuai tugasnya melaksanakan pengumpulan 

dan penyelidikan data untuk bahan penyelesaian 

permasalahan yang akan didiskusikan bersama 

kelompoknya. (Communication, Creativity and 

Innovation, collaboration, problem solving) 

7. Siswa dipantau guru dalam kegiatan penyelidikan 

dan pengumpulan data dan guru juga melakukan 

penguatan serta bimbingan terhadap tugas 

pengumpulan dan penyelidikan data penyelesaian 

masalah pembelajaran. (Communication) 

8. Siswa melanjutkan menggali data penyelesaian 

masalah yang akan didiskusikan dan 

menyelesaikan tugas sesuai arahan dan penguatan 

dari guru tentang proses penyelesaian 

tugas.(Communication, Creativity and 

Innovation, collaboration) 
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Tahap 4 

(Mengembangkan dan menyajikan hasil karya) 

9. Siswa berdiskusi menganalisis dan menyimpulkan 

penyelesaian permasalahan dan dituangkan dalam 

LKPD serta mempersiapkan hasil tugas yang 

tertuang dalam LKPD untuk dipresentasikan 

(Communication, Creativity and Innovation, 

collaboration) 

Tahap 5 

(Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah) 

10. Perwakilan setiap kelompok presentasi 

menyampaikan hasil tugasnya di depan kelas dan 

kelompok lain mengklarifikasi danmengapresiasi.  

(Mengomunisasikan, Creativity and Innovation, 

collaboration) 

11. Sebagai fasilitator guru membimbing siswa yang 

kesulitan saat presentasi. 

12. Setelah semua kelompok menyelesaikan presentasi 

serta saling memberi apresiasi, dan dilanjutkan 

dengan merangkum serta menyimpulkan 

13. Siswa diberikan penghargaan serta masukan dan 

penguatan terhadap hasil tugas semua kelompok.  

(memotivasi) 

Penutup 1. Siswa bersama guru merefleksikan pembelajaran 

hari ini. 

2. Bertanya jawab tentang materi yang telah 

dipelajari (untuk mengetahui hasil ketercapaian 

materi). 

3. Melakukan penilaian hasil belajar dengan tes 

evaluasi tertulis. 

i. e

n

i

t 
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4. Siswa diberikan tugas di rumah.  

5. Siswa mendapatkan pesan moral yang bisa diambil 

dari pembelajaran ini. 

6. Salah satu siswa diminta untuk memimpin do’a 

bersama kemudian guru menutup pembelajaran 

dan memberi salam (Religius) 

 

H. MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Media 

a. Mobile Learning 

b. Gambar pengurangan pecahan  

2. Alat 

a. Handphone 

3. Sumber 

a. Buku Pedoaman Guru Matematika Kurikulum 2013, Jakarta: 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018) 

b. Buku Siswa Matematika Kurikulum 2013, Jakarta: Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2018) 

c. Internet 

d. Modul lain yang relevan 

I. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian  

a. Penilaian Sikap 

1) Prosedur : Selama proses pembelajaran dan di luar proses 

pembelajaran 

2) Teknik : Non tes 

3) Bentuk : Observasi 

4) Instrument : Lembar jurnal sikap  

b. Penilaian Pengetahuan 

1) Prosedur : Akhir pembelajaran 

2) Teknik : Tes 
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3) Bentuk : Isian dan uraian 

4) Instrument : Kisi-kisi soal, soal, kunci jawaban, penskoran  

c. Penilaian Keterampilan 

1) Prosedur : Dalam proses pembelajaran 

2) Teknik : Non tes 

3) Bentuk : Observasi 

4) Instrument : Rubrik dan kunci rubrik  

2. Instrument Penilaian 

a. Lembar Pengamatan sikap  

b. Lembar Pengamatan Keterampilan  

c. Lembar Evaluasi  

3. Tindak lanjut penilaian 

 

 

 

 

 

 

Guru Kelas IV 

 

Dahlia Kaging, S.Pd 

NIP. 19631231 198411 2 141  

 

 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

Hj. Nurhaedah, S.Pd        

NIP. 19661101 198411 2 00 2 

 

 Polewali, Mei  2022 

Mahasiswa 

 

Mardawati 

NIM. 105.06.11.048.20 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP)  

Satua Pendidikan 

Kelas / Semester 

Mata Pelajaran 

Pertemuan 

Alokasi waktu 

: 

: 

: 

: 

: 

SD Negeri 008 Camba-camba 

IV/I 

Matematika  

1 (Satu) 

2 x 35 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 

melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR 

4.2 

 

Mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan (biasa, campuran, desimal, dan 

persen) dan hubungan diantaranya 

C. INDIKATOR 

4.2.1 Menyelesaikan masalah penjumlahan pecahan berpenyebut  yang sama  

4.2.2 Menyelesaikan masalah penjumlahan pecahan berpenyebuy berbeda 
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D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan penjumlahan 

pecahan berpenyebut yang sama  

2. Siswa mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan penjumlahan 

pecahan berpenyebut yang berbeda 

E. MATERI 

Penjumlahan pecahan  

F. PENDEKATAN & METODE 

Pendekatan 

Model  

Metode  

: 

: 

: 

Scientific  

Discovery Learning  

Diskusi, penugasan, pengamatan, tanya jawab dan ceramah 

G. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan Pra Kegiatan 

1. Salam pembuka 

2. Guru meminta salah satu siswa memimpin 

berdoa sebelum memulai pembelajaran 

(Religius)  

3. Siswa diajak bersama-sama menyanyikan lagu 

Indonesia Raya yang dilanjutkan salam dan 

tepuk PPK, 

(Disiplin, Nasionalisme)  

Apresiasi 

4. Guru melakukan presensi kehadiran siswa 

5. Guru memberikan apersepsi dengan 

menampilkan gambar tentang pecahan dan 

mengarahkan peserta didik untuk bertanya dan 

 10 Menit 
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mengemukakan pendapatnya (Menanya) 

6. Siswa menyimak penjelasan guru terkait tujuan 

pembelajaran, manfaat dan aktivitas aktivitas 

pembelajaaran yang akan dilaksanakan  

(Communication) 

7. Guru memberi motivasi kepada siswa agar 

semangat mengikuti pelajaran 

Inti Tahap 1 

Stimulation/pemberian rangsang 

1. Siswa mengamati gambar tentang penjumlahan 

pecahan berpenyebut sama dan yang 

berpenyebut berbeda yang ditampilkan oleh 

guru dan mencatat hal-hal penting atau yang 

ingin ditanyakan (mengamati) 

Tahap 2 

Identifikasi masalah 

2. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengidentifikasi pertanyaan yang berkaitan 

dengan gambar yang disajikan (menanya) 

3. Guru memberikan penjelasan tentang tata cara 

melakukan operasi hitung penjumlahan 

berpenyebut sama dan yang berpenyebut 

berbeda  

Tahap 3 

Pengumpulan data 

4. Siswa menjawab LKPD tentang cara 

menghitung penjumlahan pecahan berpenyebut 

sama dan berpenyeut berbeda yang dibagikan 

secara berkelompok 

5. Siswa mencari informasi yang diperlukan 

melalui berbagai bahan yang relevan. 

50 Menit 
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Tahap 4 

Pengolahan data 

6. Setiap kelompok menganalisis materi yang telah 

mereka dapatkan baik dari guru maupun dari 

media lain kemudian menafsirkannya (menalar) 

Tahap 5 

Pembuktian  

7. Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya di depan kelas (communication) 

8. Kelompok lain memberi tanggapan (negosiasi) 

Tahap 6 

Menarik kesimpulan 

9. Siswa diberi kesempatan bertanya materi yang 

belum dipahami (menanya) 

10. Guru membimbing siswa mengambil 

kesimpulan dari hasil diskusi 

Penutup 1. Siswa bersama guru merefleksikan 

pembelajaran hari ini. 

2. Bertanya jawab tentang materi yang telah 

dipelajari (untuk mengetahui hasil ketercapaian 

materi). 

3. Melakukan penilaian tes evaluasi tertulis. 

4. Siswa diberikan rencana tindak lanjut (RTL) 

dengan berupa informasi materi pengurangan 

pecahan dan tugas di rumah.  

5. Siswa mendapatkan pesan moral yang bisa 

diambil dari pembelajaran ini. 

6. Salah satu siswa diminta untuk memimpin do’a 

bersama kemudian guru menutup pembelajaran 

dan memberi salam (Religius) 
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H. MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Media 

a. Gambar penjumlahan pecahan 

2. Alat 

a. Laptop 

b. LCD Proyektor 

3. Sumber 

a. Buku Pedoaman Guru Matematika Kurikulum 2013, Jakarta: 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018) 

b. Buku Siswa Matematika Kurikulum 2013, Jakarta: Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2018) 

c. Internet 

d. Modul lain yang relevan 

I. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian  

a. Penilaian Sikap 

1) Prosedur : Selama proses pembelajaran dan di luar proses 

pembelajaran 

2) Teknik : Non tes 

3) Bentuk : Observasi 

4) Instrument : Lembar jurnal sikap  

b. Penilaian Pengetahuan 

1) Prosedur : Akhir pembelajaran 

2) Teknik : Tes 

3) Bentuk : Isian dan uraia 

4) Instrument : Kisi-kisi soal, soal, kunci jawaban, penskoran 

c. Penilaian Keterampilan 

1) Prosedur : Dalam proses pembelajaran 

2) Teknik : Non tes 

3) Bentuk : Observasi 
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4) Instrument : Rubrik dan kunci rubrik  

2. Instrument Penilaian 

a. Lembar Pengamatan sikap 

b. Lembar Pengamatan Keterampilan  

c. Lembar Evaluasi  

3. Tindak lanjut penilaian  

 

 

 

 

Guru Kelas IV 

 

 

Darmawati, S.Pd 

NIP. 198606102010012035 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

 

Sinar, S.Pd 

NIP. 19711210 199103 2 009 

 

 

 

 

 Polewali, Mei 2022 

Mahasiswa 

 

 

Mardawati 

NIM. 105061104820 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP)  

Satuan Pendidikan 

Kelas / Semester 

Mata Pelajaran 

Pertemuan 

Alokasi waktu 

: 

: 

: 

: 

: 

SD Negeri 008 Camba-camba 

IV/I 

Matematika  

2 (Dua) 

2 x 35 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 

melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR 

4.2 Mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan (biasa, campuran, desimal, dan 

persen) dan hubungan diantaranya 

C. INDIKATOR 

4.2.1 

4.2.2 

Menyelesaikan masalah pengurangan pecahan berpenyebut  yang sama  

Menyelesaikan masalah pengurangan pecahan berpenyebut yang 

berbeda 
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D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan pengurangan 

pecahan berpenyebut yang sama  

2. Siswa mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan pengurangan 

pecahan berpenyebut yang berbeda  

 

E. MATERI 

Pengurang pecahan  

F. PENDEKATAN & METODE 

Pendekatan 

Model  

Metode  

: 

: 

: 

Scientific  

Discovery Learning  

Diskusi, penugasan, pengamatan, tanya jawab dan ceramah 

G. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan Pra Kegiatan 

1. Salam pembuka 

2. Guru meminta salah satu siswa memimpin 

berdoa sebelum memulai pembelajaran 

(Religius)  

3. Siswa diajak bersama-sama menyanyikan lagu 

Indonesia Raya yang dilanjutkan salam dan 

tepuk PPK, (Disiplin, Nasionalisme)  

Apresiasi 

4. Guru melakukan presensi kehadiran siswa 

5. Guru memberikan apersepsi dengan bertanya 

jawab terkait materi sebelumnya dan 

mengarahkan siswa untuk bertanya dan 

 10 Menit 



150 
 

 
 

mengemukakan pendapatnya (Menanya) 

6. Siswa menyimak penjelasan guru terkait tujuan 

pembelajaran, manfaat dan aktivitas 

pembelajaaran yang akan dilaksanakan 

(Communication) 

7. Guru memberi motivasi kepada siswa agar 

semangat mengikuti pelajaran 

Inti Tahap 1 

Stimulation/pemberian rangsang 

1. Siswa mengamati gambar tentang pengurangan 

pecahan berpenyebut sama dan yang 

berpenyebut berbeda yang ditampilkan oleh guru 

dan mencatat hal-hal penting atau yang ingin 

ditanyakan (mengamati) 

Tahap 2 

Identifikasi masalah 

2. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengidentifikasi pertanyaan yang berkaitan 

dengan gambar yang disajikan (menanya) 

3. Guru memberikan penjelasan tentang tata cara 

melakukan operasi hitung pengurangan 

berpenyebut sama dan yang berpenyebut berbeda  

Tahap 3 

Pengumpulan data 

4. Siswa menjawab LKPD tentang cara menghitung 

pengurangan pecahan berpenyebut sama dan 

berpenyeut berbeda yang dibagikan secara 

berkelompok 

5. Siswa mencari informasi yang diperlukan 

melalui berbagai bahan yang relevan. 

Tahap 4 

50 Menit 



151 
 

 
 

Pengolahan data 

6. Setiap kelompok menganalisis materi yang telah 

mereka dapatkan baik dari guru maupun dari 

media lain kemudian menafsirkannya (menalar) 

Tahap 5 

Pembuktian  

7. Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya di depan kelas (communication) 

8. Kelompok lain memberi tanggapan (negosiasi) 

Tahap 6 

Menarik kesimpulan 

9. Siswa diberi kesempatan bertanya materi yang 

belum dipahami (menanya) 

10. Guru membimbing siswa mengambil kesimpulan 

dari hasil diskusi 

Penutup 1. Siswa bersama guru merefleksikan pembelajaran 

hari ini. 

2. Bertanya jawab tentang materi yang telah 

dipelajari (untuk mengetahui hasil ketercapaian 

materi). 

3. Melakukan penilaian hasil belajar dengan tes 

evaluasi tertulis. 

4. Siswa diberikan tugas di rumah tentang materi 

pengurangan pecahan.  

5. Siswa mendapatkan pesan moral yang bisa 

diambil dari pembelajaran ini. 

6. Salah satu siswa diminta untuk memimpin do’a 

bersama kemudian guru menutup pembelajaran 

dan memberi salam (Religius) 

10 Menit 
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H. MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Media 

a. Gambar pegurangan pecahan 

2. Alat 

a. Laptop 

b. LCD Proyektor 

3. Sumber 

a. Buku Pedoaman Guru Matematika Kurikulum 2013, Jakarta: 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018) 

b. Buku Siswa Matematika Kurikulum 2013, Jakarta: Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2018) 

c. Internet 

d. Modul lain yang relevan 

I. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian  

a. Penilaian Sikap 

1) Prosedur : Selama proses pembelajaran dan di luar proses 

pembelajaran 

2) Teknik : Non tes 

3) Bentuk : Observasi 

4) Instrument : Lembar jurnal sikap  

b. Penilaian Pengetahuan 

1) Prosedur : Akhir pembelajaran 

2) Teknik : Tes 

3) Bentuk : Isian dan uraian 

4) Instrument : Kisi-kisi soal, soal, kunci jawaban, penskoran  

c. Penilaian Keterampilan 

1) Prosedur : Dalam proses pembelajaran 

2) Teknik : Non tes 

3) Bentuk : Observasi 

4) Instrument : Rubrik dan kunci rubrik (terlampir) 
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2. Instrument Penilaian 

a. Lembar Pengamatan sikap : terlampir 

b. Lembar Pengamatan Keterampilan : terlampir 

c. Lembar Evaluasi : terlampir 

3. Tindak lanjut penilaian  

 

 

 

 

 

Guru Kelas IV 

 

 

Darmawati, S.Pd 

NIP. 198606102010012035 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

 

Sinar, S.Pd 

NIP. 19711210 199103 2 009 

 

 

 

 

 Polewali, Mei 2022 

Mahasiswa 

 

 

Mardawati 

NIM. 105061104820 
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MATEMATIKA PECAHAN 

 

 

Perhatikan gambar di bawah ini. 

 
 

 

 

 

 

  Pengertian Pecahan  A 
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  Penjumlahan Pecahan  B 

+ = 
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Catatan : 

5) Penjumlahan pada bilangan pecahan dengan penyebut yang sama, untuk 

menjumlahkan dua bilangan pecahan dengan penyebut yang sama maka dapat 

langsung dijumlahkan, yang dijumlahkan hanyalah pembilangnya saja, sedangkan 

penyebutnya tidak dijumlahkan.  

 Contoh: 
 

 
 
 

 
 
   

 
 
 

 
   

6) Penjumlahan pecahan dengan penyebut yang tidak sama dapat dilakukan dengan 

dua cara yaitu :  

 Kedua penyebut dikali silang  

Contoh : 
 

 
  

 

 
 
(   ) (   )
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 Menyamakan penyebut dengan menggunakan konsep KPK dari penyebut-

penyebut pecahan itu.  

Contoh : 
 

 
 
 

 
 = ….. KPK dari 4 dan 6 

Penyelesaian : 
 

 
 
 

 
 
     

    
 
     

     
  

  

  
 
  

  
 
  

  
 

 

 

 

  Pengurangan Pecahan  C 

- = 
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Catatan : 

7) Pengurangan pecahan yang berpenyebut sama dapat dilakukan dengan 

mengurangkan pembilang-pembilangnya. Sedangkan penyebutnya tidak 

dikurangkan. Contoh: 
 

 
 
 

 
 =  

Penyelesaian 
 

 
 
 

 
  

 

 
 
 

 
  

8) Pengurangan pecahan yang berbeda penyebutnya dapat dilakukan:  

 Menyamakan penyebut dengan KPK kedua bilangan (mencari bentuk 

pecahan yang senilai) 
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 Kurangkan pecahann baru seperti pada pengurangan pecahan berpenyebut 

sama. Contoh : 
 

 
 
 

 
     

 

 
 
 

 
  

Penyelesaian : 

3. Penyebut kedua pecahan adalah 9 dan 3 dengan KPK 9 

 
 

 
 
 

 
 
     

    
 
 

 
 
 

 
 

  Jadi, 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

4. Penyebut kedua pecahan adalah 6 dan 4 dengan KPK 12  

 
 

 
 
 

 
 
(   ) (   )

  
 
    

  
 

 

  
   Jadi, 
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Nama Anggota Kelompok  : 

1.   3 

2.    4  

 

 

 

 

 

 

 

1. Awali dengan membaca basmalah. 

2. Bacalah soal dengan benar dan teliti. 

3. Pahami semua soal berikut dan selesaikan dengan tepat dan benar. 

4. Jika ada yang keliru tanyakan kepada guru yang bersangkutan. 

 

 
Ibu mempunyai sebuah semangka kemudian dipotong menjadai 12 bagian. Ibu 

memberikan semangka kepada kakak sebanyak   bagian semangka. 

Kakak mempunyai 
 

  
 bagian semangka. Tentukan berapa saja bagian 

semangka yang jika dijumlahkan hasilnya 
 

  
 bagian semangka ? 

 Jawablah pertanyaan di atas minimal dengan menggunakan 3 alternatif jawaban 

 

 

 

LEMBAR KEGIATAN PESERTA  DIDIK 

Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan penjumlahan pecahan 

berpenyebut yang sama  

2. Siswa mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan penjumlahan pecahan 

berpenyebut yang berbeda 

Petunjuk ! 



161 
 

 
 

Lembar Jawaban LKS 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

Kesimpulannya : 

 

 

 

 

 

 

 

Ibu Gibran pergi kepasar membeli 
 

 
 kg buah rambutan dan 

 

 
 kg buah salad. 

Berapa kilogram berat seluruh buah yang dibeli ibu Gibran ? Jawablah pertanyaan dengan 

menggunakan berbagai cara penyelesaian 
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Nama Anggota Kelompok  : 

1.   3 

2.    4  

 

 

 

 

 

 

 

1. Awali dengan membaca basmalah. 

2. Bacalah soal dengan benar dan teliti. 

3. Pahami semua soal berikut dan selesaikan dengan tepat dan benar. 

4. Jika ada yang keliru tanyakan kepada guru yang bersangkutan. 

 

 
Kakak membeli kue bolu di toko bakery, kemudian sesampainya dirumah kakak memberikan  

kue bolu kepada nenek,  sehingga kue bolu tersebut tersisa 

menjadi 
 

  
 bagian. Tentukan berapa saja bagian kue bolu yang jika 

dikurangkan hasilnya 
 

  
 bagian kue bolu? 

 Jawablah pertanyaan di atas minimal dengan menggunakan 3 alternatif jawaban 

 

  

 

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 

Petunjuk ! 

Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengurangan pecahan 

berpenyebut yang sama  

2. Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengurangan pecahan 

berpenyebut yang berbeda 
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Lembar Jawaban LKS 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

Kesimpulannya : 

 

 

 

 

 

 

   

 

Aldos membeli apel 
 

 
 kg. Sebanyak 

 

 
 kg diberikan kepada ranti. Berapa kilogram apel 

Aldos sekarang ? Jawablah pertanyaan dengan menggunakan berbagai cara penyelesaian 
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LAMPIRAN B 

Soal Pre_Post Tes & Lembar 

Observasi Kolaborasi siswa 
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Soal Tes Kemampuan Berpikir Kreatif (Pretes) 

Nama : ……………............... 

Kelas : ……………………… 

 
Petunjuk! 
 Awali dengan membaca Bismillah 
 Selesaikan soal di bawah ini dengan benar 

 
1. Ibu membeli  sebuah pizza yang dipotong menjadi 6 bagian sama besar, kemudian 

diberikan kepada kakak sebanyak 4 bagian. Kakak mempunyai 
 

 
 

bagian pizza dari ibu. Tentukan berapa saja bagian pizza yang jika 

dijumlahkan hasilnya 
 

 
 bagian pizza?  jawablah dengan minimal 

menggunakan 3 alternatif jawaban  

2. Ibu memiliki persedian mentega sebanyak 
 

 
 kg, ibu membeli lagi 

 

 
 kg mentega. 

Berapa kilogram mentega yang dimiliki ibu sekarang? jawablah dengan berbagai cara 

penyelesaian. 

3. Ayah membeli martabak yang berisi 9 bagian, sesampainya di rumah ayah 

memberikan martabak kepada anaknya, sehingga martabak tersebut 

tersisa menjadi 
 

 
 bagian martabak. Tentukan berapa saja bagian 

martabak yang jika dikurangkan hasilnya 
 

 
 bagian martabak ? 

4. Rifat mempunyai 
 

 
 kg kopi. Kopi yang ia gunakan untuk membuat minuman 

 

 
 kg. 

Berapa sisa kopi yang dimiliki rifat sekarang ? jawablah dengan berbagai cara 

penyelesaian. 
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Soal Tes Kemampuan Berpikir Kreatif (Posttes) 

Nama : ……………............... 

Kelas : ……………………… 

 
Petunjuk! 
 Awali dengan membaca Bismillah 
 Selesaikan soal di bawah ini dengan benar  
 Bacalah soal dengan baik dan teliti. 
 Pahami setiap soal dan selesaikan soal dibawah ini dengan 

tepat dan benar.  
 

1. Ibu membeli 1 kotak pizza yang dipotong menjadi 8 bagian sama 

besar, 5 bagian diberikan kepada kakak sehingga kakak mempunyai 
 

 
 

bagian pizza. Tentukan penjumlahan yang menghasilkan pecahan 
 

 
 ? jawablah 

dengan minimal menggunakan 3 alternatif jawaban 

2. Ibu memiliki persedian beras 
 

 
 kg, pulang kerja ayah membawa beras 

 

 
 kg untuk diberikan 

kepada ibu. berapa kilogram beras yang ibu miliki sekarang? jawablah dengan berbagai 

cara penyelesaian. 

3. Ayah membeli terang bulan yang berisi 10 bagian, kemudian 

sesampainya dirumah ayah memberikan 6 bagian terang bulan kepada 

anaknya, sehingga terang bulan tersebut tersisa menjadi 
 

  
 bagian 

terang bulan. Tentukan pengurangan yang menghasilkan pecahan 
 

  
? jawablah dengan 

minimal menggunakan 3 alternatif jawaban 

4. Rini mempunyai 
 

 
 kg tepung terigu. Kemudain, ia gunakan 

 

 
 kg tepung terigu untuk 

menggoreng tempe. Berapa kilogram sisa tepung terigu yang dimilki Rini sekarang ? 

jawablah dengan berbagai cara penyelesaian. 
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Kunci Jawaban Pretest 

1. Dik:   Kakak mempunyai 
 

 
 bagian pizza 

Dit: Berapa saja bagian pizza yang jika dijumlahkan hasilnya 
 

 
 bagian pizza 

Jawab : 

a. 
 

 
 
 

 
 = 
 

 
 

b. 
 

 
 
 

 
 = 
 

 
 

c. 
 

 
 
 

 
  

 

 
 = 
 

 
 

d. 
 

 
 
 

 
  

 

 
  

 

 
 = 
 

 
 

Jadi, penjumlahan  yang menghasilkan 
 

 
 bagian pizza adalah : 

 

 
 
 

 
 = 

 

 
  
 

 
 
 

 
 = 
 

 
 , 
 

 
 
 

 
  

 

 
 = 
 

 
  dan 

 

 
 
 

 
  

 

 
  

 

 
 = 
 

 
 

2. Dik: Ibu memiliki mentega  
 

 
 kg  

      Ibu membeli lagi mentega 
 

 
 kg  

Dit : berapa kilogram mentega yang dimiliki ibu sekarang ? 

Jawab: 

Cara 1  

 

 
 + 
 

 
 = 
 

 
 + 
 

 
  

        = 
 

 
 

Cara 2 

 

 
  

 

 
 = 
    

  
 

   = 
  

  
  

    = 
 

 
 

3. Dik : Martabak ayah 
 

 
 bagian 

Dit : berapa saja bagian martabak yang jika dikurangkan hasilnya 
 

 
 bagian martabak  

Jawab : 

 

 
Kelancaran 

 
Kebaruan 

 
Elaborasi

si 

 

Fleksibilitas 
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a. 
 

 
 
 

 
 = 
 

 
 

b. 
 

 
 
 

 
 = 
 

 
 

c. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

d.  
 

 
 
 

 
 
 

 
  

 

 
 
 

 
 

Jadi, pengurangan  yang menghasilkan 
 

 
  bagian martabak adalah : 

 

 
 
 

 
 = 
 

 
 , 

 

 
 
 

 
 = 
 

 
 , 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 dan  

 

 
 
 

 
 
 

 
  

 

 
 
 

 
 

4. Dik : Rifat mempunyai kopi 
 

 
 kg 

        Kopi yang Rifat gunakan untuk membuat minuman 
 

 
 kg 

Dit : Berapa sisa kopi yang dimiliki Rifat sekarang ? 

Jawab : 

Cara 1  

 

 
 - 
 

 
 = 
 

 
 - 
 

 
  

        = 
 

 
 

Cara 2 

 

 
 + 
 

 
 = 
    

  
 

         = 
  

  
  

         = 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fleksibilitas 

 

 
Kebaruan 

Kelancaran 

Elaborasi 
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Kunci Jawaban Posttest 

1. Dik:   Kakak mempunyai 
 

 
 bagian pizza 

Dit: Berapa saja  bagian pizza yang jika dijumlahkan hasilnya 
 

 
 bagian pizza 

Jawab : 

a. 
 

 
 
 

 
 = 
 

 
 

b. 
 

 
 
 

 
 = 
 

 
 

c. 
 

 
 
 

 
  

 

 
 = 
 

 
 

d. 
 

 
 
 

 
  

 

 
  

 

 
 = 
 

 
 

Jadi, penjumlahan  yang menghasilkan 
 

 
 bagian pizza adalah : 

 

 
 
 

 
 = 

 

 
  
 

 
 
 

 
 = 
 

 
  
 

 
 
 

 
  

 

 
 = 
 

 
     

 

 
 
 

 
  

 

 
  

 

 
 = 
 

 
 

2. Dik: Ibu memiliki  beras 
 

 
 kg  

      Ayah membawa beras untuk ibu 
 

 
 kg  

Dit : berapa kilogram beras yang dimiliki ibu sekarang ? 

Jawab: 

Cara 1  

 

 
 + 
 

 
 = 
 

 
 + 
 

 
  

        = 
 

 
 

Cara 2 

 

 
 + 
 

 
 = 
   

 
 

 = 
  

 
  

  = 
 

 
 

3. Dik : Terang bulan ayah 
 

  
 bagian 

Dit : berapa saja bagian terang bulan jika dikurangkan hasilnya 
 

  
 bagian martabak  

Jawab 

 

 
Kelancaran 

 
Kebaruan 

 
Elaborasi

si 

 

Fleksibilitas 



170 
 

 
 

a. 
 

  
 

 

  
 = 

 

  
 

b. 
 

  
 

 

  
 = 

 

  
 

c. 
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

d.  
 

  
 

 

  
 

 

  
  

 

  
 

 

  
 

Jadi, pengurangan yang menghasilkan 
 

  
 bagian terang bulan adalah : 

 

  
 

 

  
 

= 
 

  
  
 

  
 

 

  
 = 

 

  
  
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
     

 

  
 

 

  
 

 

  
  

 

  
 

 

  
 

4. Dik : Rini mempunyai tepung terigu 
 

 
 kg 

        Tepung terigu yang digunakan untuk menggoreng tempe 
 

 
 kg 

Dit : Berapa sisa tepung terigu yang dimiliki Rini sekarang ? 

Jawab : 

Cara 1  

 

 
 - 
 

 
 = 
 

 
 - 
 

 
  

        = 
 

 
 

Cara 2 

 

 
 - 
 

 
 = 
     

  
 

    = 
 

  
  

     = 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kebaruan 

Kelancaran 

Elaborasi 
 

 Fleksibilitas 
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Kisi-kisi Soal Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa 

Kompotensi Dasar Indikator 
Aspek berpikir 

kreatif 

Indikator 

berpikir kreatif 
Mengidentifikasi 
berbagai bentuk pecahan 
(biasa, campuran, 
desimal, dan persen) dan 
hubungan diantaranya 

1. Menyelesaikan 
masalah penjumlahan 
pecahan berpenyebut 
yang sama  

2. Menyelesaikan 
masalah penjumlahan 
pecahan berpenyebut 
yang berbeda 

3. Menyelesaikan 
masalah pengurangan 
pecahan berpenyebut 
yang sama  

4. Menyelesaikan 
masalah 
penguranganan 
pecahan berpenyebut 
yang berbeda 

Memberikan jawaban 
yang tidak terpikirkan 
oleh orang lain 

Kebaruan 

Memberikan ide dengan 
benar dan sesuai 

Kelancaran 

Menyelesaikan soal lebih 
dari satu cara  

Keluwesan 

Memperinci jawaban 
soal dengan benar dan 
sesuai 

Elaborasi 

 

Pedoaman Penskoran Tes Kemampuan Berpikir Kreatif 

Indikator Kriteria Indikator Skor 

Kebaruan Tidak menjawab atau memberikan jawaban yang salah 0 

Memberikan jawaban dengan cara sendiri tapi tidak dapat 
dipahami  

1 

Memberikan jawaban dengan cara sendiri, proses perhitungan 
sudah terarah tetapi tidak selesai.  

2 

Memberikan jawaban dengan cara sendiri, tetapi terdapat 
kekeliruan dalam proses perhitungan sehingga hasilnya salah 

3 

Memberikan jawaban  yang tidak terpikirkan oleh orang lain, 
proses perhitungan dan hasilnya benar 

4 

Kelancaran Tidak menjawab atau memberikan jawaban yang salah 0 

Memberikan ide tetapi masih belum benar 1 

Memberikan ide dengan benar tetapi belum sesuai 2 

Memberikan lebih dari satu ide tapi jawabannya masih salah 3 

Memberikan lebih dari satu ide dengan benar dan sesuai 4 

Fleksibilitas Tidak menjawab atau memberikan jawaban yang salah  0 

Menyelesaikan soal dengan satu cara dan proses 
perhitugannya benar 

1 

Menyelesaikan soal lebih daru satu cara, cara yang satu 
benar tetapi cara yang lain belum tepat 

2 
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Menyelesaikan soal lebih dari satu cara tetapi hasil 
perhitungannya berbeda 

3 

Menyelesaikan soal lebih dari satu cara, proses perhitungan 
dan hasilnya benar. 

4 

Elaborasi Tidak menjawab atau memberikan jawaban yang salah 0 

Terdapat kesalahan dalam jawaban dan tidak disertai 
perincian. 

1 

Terdapat kesalahan dalam jawaban tetapi disertai perincian 
yang kurang detail 

2 

Terdapat kesalahan dalam jawaban tetapi disertai perincian 
yang detil 

3 

Memperinci penyelesaian soal dengan benar dan sesuai 4 

 

    
 

  
     % 

Keterangan :  

NP  : Nilai persen yang dicari atau yang diharapkan 

R  : Skor yang diperoleh siswa 

SM  : Skor maksimun ideal dari tes kemampuan berpikir kreatif 
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Lembar Observasi Kemampuan Kolaborasi Siswa  
 
 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tanda centang  ( ) pada kriteria A sampai dengan K jika muncul 

perilaku yang sesuai dengan deskriptor! 

Subjek  
Nilai 

Total 
Deskriptor 

Nilai Kriteria 

A B C D E F G H I J K    

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14                

15               

16               

17               

18               

19               

20               

21               

22               

23               

24               

25               

26                

27               

28               

29               
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Pedoman Penilaian :  

Total Deskriptor = Jumlah tanda centang  ( ) yang diperoleh dari 

kode descriptor A sampai K 

Nilai = 
                               

                  
      

 

        Polewali,  
        Pengamat 
 
 
  
 
        Mardawati 
        NIM.105061104820 
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Lembar Observasi Kemampuan Kolaborasi Siswa  
 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tanda centang  ( ) pada kriteria A sampai dengan K jika muncul 

perilaku yang sesuai dengan deskriptor! 

No Nama 
Nilai 

Total 
Deskriptor 

Nilai Kriteria 

A B C D E F G H I J K    

Kelompok 1 

1                

2                

3                

4                

Kelompok 2 

5                

6                

7                

8                

9                

Kelompok 3 

10                

11                

12                

13                

14                

Pedoman Penilaian : 

Total Deskriptor = Jumlah tanda centang  ( ) yang diperoleh dari 
kode descriptor A sampai K 

Nilai = 
                               

                  
      

         Polewali, 
         Pengamat 
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No Nama 
Nilai 

Total 
Deskriptor 

Nilai Kriteria 

A B C D E F G H I J K    

Kelompok 4 

1                

2                

3                

4                

5                

Kelompok 5 

6                

7                

8                

9                

10                

Kelompok 6 

11                

12                

13                

14                

15                

Pedoman Penilaian : 

Total Deskriptor = Jumlah tanda centang  ( ) yang diperoleh dari 
kode descriptor A sampai K 

Nilai = 
                               

                  
      

         Polewali, 
         Pengamat 
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Kisi-kisi Observasi Kemampuan Kolaborasi Siswa  

Indikator Deskriptor Kode 

Bersedia berkelompok secara 

heterogen 

Siswa menerima untuk masuk ke dalam 

kelompok yang telah ditentukan 
A 

Siswa berada dalam kelompok selama proses 

diskusi berlansung 
B 

Setiap anggota bekerjasama 

dan saling melengkapi antar 

teman untuk menyelesaikan 

masalah dan menghasilkan 

ide-ide 

Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk 

menyelesaikan masalah pada LKPD 
C 

Siswa menyampaikan pendapat maupun ide 

saat berdiskusi 
D 

Siswa membantu teman saat mengerjakan 

LKPD 
E 

Siswa memprentasikan tugas yang telah 

dikerjakan di depan kelas 
F 

Bertanggung jawab 

mengerjakan tugas kelompok 

yang menjadi bagiannya. 

Siswa menanyakan tugas maupun materi yang 

belum dipahami  kepada kelompok lain 
G 

Siswa mencari sumber belajar materi untuk 

meyelsaikan permasalahan dalam LKPD 
H 

Siswa menyelesaikan tugas kelompok yang 

menjadi bagiannya tepat waktu 
I 

Mampu membuat keputusan 

dengan mempertimbangkan 

kepentingan bersama 

Siswa memilih salah satu aggota dalam 

kelompok sebagai ketua 
J 

Siswa meminta ide dan pendapat kepada 

anggota kelompok dalam membuat kesimpulan 
K 
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LAMPIRAN C  

Contoh Jawaban Soal & 

Obsevasi Siswa  
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Contoh Jawaban Pre Tes Kelompok Eksperimen 1 
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Contoh Jawaban Post Tes Kelompok Eksperimen 1 
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Contoh Jawaban Pre Tes Kelompok Eksperimen 2 
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Contoh Jawaban Post Tes Kelompok Eksperimen 2 
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Hasil Observasi Kolaborasi Kelompok Eksperimen 1 
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188 
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Hasil Observasi Kolaborasi Kelompok Eksperimen 2 
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LAMPIRAN D  

Daftar Nilai  Siswa  
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Data Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Kelas IV SDN 010 Palece  
(Kelas Eksperimen 1) 

No Nama 
Nilai  

Ket. 
Pre Test Post Test 

1 Ahmad Assawi 56  87   

2 Ilham 59 94  

3 Naufal Akbar Zaky 47 84  

4 Muhammad Gilang 66  97  

5 Muhammad Rendi 63 84  

6 Muhammad Fauzan  56 81  

7 Muhammad Ihram 47 78  

8 Zul Pahmi 72 97  

9 Muhammad Salman Alfarisi 66 91  

10 Muhammad Ibnu Atiah 44  84  

11 Rizqa Amaliyah Ramadhani 66 100  

 12 Alifia Ramadhani 56  75  

13 Aliyatalattaf 56 87  

14 Naura Faqiah Indra 72 100  

15 Nurul Mutmainnah. R 63 97  

16 Karunia 56 87  

17 Mulkarima 66 91  

18 Putri Nabila Anindita. M 63 94  

19 Syakirah Aura Kirana 59  91  

 20 Nuriya Fiddah 63 97  

 21 St. Khalifah Bahra   72 94  

22 Ruanaita 59 87  

23 Aisyahrani 56 84  

 24 Saskia 72 97  

 25 Sukma 63  97    

26 Asrah Rahman 56 84  

27 Nur Padila 56 81  

28 Andi Dynah Salsabylah 47 84  

 29 Naurah Kartini 59 91  

Rata-rata 59,86 89,48  

  

        Polewali, Mei 2020 
        Peneliti, 
 
 
 
 
        Mardawati 
        NIM.105061104820 
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Data Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Kelas IV SDN 008 Camba-
camba 

(Kelas Eksperimen 2) 

No Nama 
Nilai  

Ket. 
Pre Test Post Test 

1 Aksan 44 81  

2 Muhammad Nizam Habibi 56 84  

 3 Muhammad Ubai Abdillah 56  78  

4 Ahmad Fauzan 63 87  

5 Fahruddin 63 94  

6 Arif Saputra 69 84   

7 Mursalim 63 84  

8 Muhammad Arjidan 56 81  

9 Muhammad Naesar 63 97  

10 Muhammad Alfin 56 87  

 11 Abdul Rahman 63 100  

12 Ahmad Fahrisiq 59 91  

13 Muhammad Reza 56 84  

14 Muhammad Yusuf 59 84  

15 Amisya Putri  69 97  

16 Amalia Salsabila 47 75  

17 Citra 63 78  

 18 Febrianti 59 87  

19 Fitriani S 66 94  

20 Lath ifah Kamila 59 81  

21 Marwah Fadilah 56 87  

22 Melisa Zalzabila 47 75  

23 Napia Nurhiday 63  78  

24 Nurmadina 59 91  

25 Syifa Cahya 72 87  

26 Nur Lathifa 66 97  

27 Reski Zalsabila 56 84  

28 Rahma Fauziah 47  81  

29 Zahra Mutiara 44  75  

Rata-rata 58,59 85,62  

          

        Polewali, Mei 2020 
        Peneliti, 
 
 
 
 
        Mardawati 
        NIM.105061104820 
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Data Kemampuan Kolaborasi Siswa Kelas IV SDN 010 Palece 
(Kelas Eksperimen 1) 

No Nama 
Kondisi 

Awal 
Pertemuan Kondisi 

Akhir I II 

1 Ahmad Assawi 45 64 82 73 

2 Ilham 55 82 91 87 

3 Naufal Akbar Zaky 45 82 91 87 

4 Muhammad Gilang 45 82 91 87 

5 Muhammad Rendi 36 64 82 73 

6 Muhammad Fauzan  55 55 82 69 

7 Muhammad Ihram 55 82 91 87 

8 Zul Pahmi 55 82 91 87 

9 Muhammad Salman Alfarisi 45 82 91 87 

10 Muhammad Ibnu Atiah 55 64 64 64 

11 Rizqa Amaliyah Ramadhani 55 82 91 87 

 12 Alifia Ramadhani 36 55 82 69 

13 Aliyatalattaf 45 82 91 87 

14 Naura Faqiah Indra 55 82 91 87 

15 Nurul Mutmainnah. R 55 82 91 87 

16 Karunia 55 64 82 73 

17 Mulkarima 45 82 91 87 

18 Putri Nabila Anindita. M 45 82 91 87 

19 Syakirah Aura Kirana 55 82 91 87 

 20 Nuriya Fiddah 55 82 91 87 

 21 St. Khalifah Bahra   45 82 82 82 

22 Ruanaita 45 64 64 64 

23 Aisyahrani 45 82 91 87 

 24 Saskia 55 82 91 87 

 25 Sukma 55 82 91 87 

26 Asrah Rahman 45 82 82 82 

27 Nur Padila 45 64 64 64 

28 Andi Dynah Salsabylah 55 64 91 78 

 29 Naurah Kartini 55 82 91 87 
Rata-rata 49,55   81,28 

  

        Polewali, Mei 2020 
        Peneliti, 
 
 
 
        Mardawati 
        NIM.105061104820 
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Data Kemampuan Kolaborasi Siswa Kelas IV SDN 008 Camba-camba 
(Kelas Eksperimen 2) 

No Nama 
Kondisi 

Awal 
Pertemuan Kondisi 

Akhir I II 

1 Aksan 36 55 64 60 

2 Muhammad Nizam Habibi 45 82 91 64 

3 Muhammad Ubai Abdillah 45 64 82 73 

4 Ahmad Fauzan 45 82 82 82 

5 Fahruddin 55 64 64 87 

6 Arif Saputra 45 64 82 73 

7 Mursalim 45 64 64 64 

8 Muhammad Arjidan 55 64 64 64 

9 Muhammad Naesar 45 82 91 87 

10 Muhammad Alfin 55 64 82 73 

 11 Abdul Rahman 55 82 91 87 

12 Ahmad Fahrisiq 55 64 82 73 

13 Muhammad Reza 45 64 64 64 

14 Muhammad Yusuf 45 64 82 73 

15 Amisya Putri  55 82 91 87 

16 Amalia Salsabila 55 64 64 64 

17 Citra 36 55 64 60 

 18 Febrianti 55 82 82 82 

19 Fitriani S 55 64 82 87 

20 Lathifah Kamila 45 64 64 64 

21 Marwah Fadilah 45 64 82 73 

22 Melisa Zalzabila 36 55 64 60 

23 Napia Nurhiday 45 64 64 64 

24 Nurmadina 55 64 82 73 

25 Syifa Cahya 45 82 82 82 

26 Nur Lathifa 55 82 91 87 

27 Reski Zalsabila 55 64 82 73 

28 Rahma Fauziah 45 82 91 73 

29 Zahra Mutiara 45 55 64 60 

Rata-rata 48,43  72,86 

 

Polewali, Mei 2020 
        Peneliti, 
 
 
 
 
        Mardawati 
        NIM.105061104820 
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LAMPIRAN E 

Hasil Pengolahan Statistika  
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1. Analisis Deskriptif 

a. Kemampuan Berpikir Kreatif  

 
Statistics   

 Eksperimen 1 

(Posttest) 

Eksperimen 1 

(Pretest) 
Eksperimen 2 

(Posttest) 

Eksperimen 2 

(Pretest) 

N 
Valid 29 

29 29 
 

Missing 29 
29 29 

 

Mean 89,48 59,86 
85,62 58,59 

Std. Error of Mean 1,276 1,430 
1,321 1,368 

Median 91,00 59,00 
84,00 59,00 

Mode 84
a
 56 

84 56
a
 

Std. Deviation 6,869 7,698 
7,113 7,366 

Variance 47,187 59,266 
50,601 54,251 

Range 25 28 
25 28 

Minimum 75 44 
75 44 

Maximum 100 72 
100 72 

Sum 2595 1736 
2483 1699 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown   

b. Kemampuan Kolaborasi  

Statistics   

 Eksperimen 1 

(Kondisi Akhir 

Eksperimen 1 

(Kondisi Awal) 

Eksperimen 1 

(Kondisi Akhir) 

Eksperimen 1 

(Kondisi Awal) 

N 
Valid 29 29 29  

Missing 29 29 29  

Mean 81,28 49,55 72,86 48,21 

Std. Error of Mean 1,571 1,143 1,810 1,187 

Median 87,00 55,00 73,00 45,00 

Mode 87 55 73 45 

Std. Deviation 8,460 6,156 9,749 6,394 

Variance 71,564 37,899 95,052 40,884 

Range 23 19 27 19 

Minimum 64 36 60 36 

Maximum 87 55 87 55 

Sum 2357 1437 2113 1398 
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2. Analisis Inferensial 

a. Uji Prasyarat  

1) Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Eksperimen 1 (Pretest) ,170 29 ,032 ,935 29 ,073 

Eksperimen 1 (Posttest) ,139 29 ,160 ,943 29 ,123 

Eksperimen 2 (Pretest) 

Eksperimen 2 (Posttest) 

 ,190 29 ,009 ,932 29 ,061 

,147 29 ,109 ,945 29 ,135 

Eksperimen 1 Kondisi_Awal 

Eksperimen 1Kondisi_Akhir 

,149 29 ,098 ,941 29 ,107 

,155 29 ,072 ,960 29 ,325 

Eksperimen 2 Kondisi_Awal 

Eksperimen 2 Kondisi_Akhir 

,125 29 ,200
*
 ,943 29 ,119 

,137 29 ,176 ,946 29 ,142 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

2) Uji Homogenitas  

 Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Posttest (Eksperimen 1 dan 2)   ,152 1 56 ,698 

Pretest (Eksperimen 1 dan 2)   ,040 1 56 ,843 

 

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Kemampuan Kolaborasi 

Kondisi Awal (Keolmpok 

eksperimen 1 & 2) 

Based on Mean 2,368 1 56 ,129 

Based on Median 2,089 1 56 ,154 

Based on Median and with 

adjusted df 

2,089 1 55,242 ,154 

Based on trimmed mean 2,399 1 56 ,127 

Kemampuan Kolaborasi 

Kondisi Akhir (Keolmpok 

eksperimen 1 & 2) 

Based on Mean ,194 1 56 ,661 

Based on Median ,084 1 56 ,774 

Based on Median and with 

adjusted df 

,084 1 55,873 ,774 

Based on trimmed mean ,225 1 56 ,637 
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3) Uji homogenitas matrix varian-kovarian/Box M 

 Test Results 

 
 
Pretest 
(Eksperimen 1dan 2) 

 

Box's M ,055 

F 

Approx. ,054 

df1 1 

df2 9408,000 

Sig. ,817 

 
 
Posttest 
(Eksperimen 1dan 2) 
 

Box's M ,034 

F 

Approx. ,034 

df1 1 

df2 9408,000 

Sig. ,855 

 
 
Kondisi Awal 

(Eksperimen 1dan 2) 
 

Box's M 1,445 

F 

Approx. 1,419 

df1 1 

df2 9408,000 

Sig. ,234 

 

 

Kondisi Akhir 

(Eksperimen 1dan 2) 
 

Box's M ,051 

F 

Approx. ,050 

df1 1 

df2 9408,000 

Sig. ,823 

Tests null hypothesis of equal population covariance matrices. 

 

4) Uji multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 
(Constant) 74,477 15,700  4,744 ,000   

Eksperimen 2 ,175 ,183 ,181 ,959 ,346 1,000 1,000 

a.  Dependent Variable: Eksperimen 1 

1 
(Constant) 65,547 14,443  4,538 ,000  

 

Kondisi Akhir ,153 ,199 ,147 ,771 ,447 1,000 
1,000 
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a. Dependent Variable: Kondisi Akhir 

 

b. Uji Hipotesis 

1) Uji T 

Uji T-Test (Kemampuan Kreatif) Eksperimen 1 dan 2 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig.  

(2-tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Eksperimen 

1 - 

Eksperimen 

2 

3,862 8,947 1,661 ,459 7,265 2,325 28 ,028 

 

Uji T-Test (Kemampuan Kolaborasi) Eksperimen 1 dan 2 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig.  

(2-tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Eksperimen 

1 - 

Eksperimen 

2 

8,414 11,996 2,228 3,851 12,977 3,777 28 ,001 

 

2) Uji MANOVA 

Descriptive Statistics 

 Eksperimen Mean Std. Deviation N 

Kemampuan_Kreatif 

(Eksperimen 1 dan 2) 

Problem Based Learning 89,48 6,869 29 

Discovery Learning 85,62 7,113 29 

Total 87,55 7,199 58 

Kemampuan_Kolaborasi 

(Eksperimen 1 dan 2) 

Problem Based Learning 81,28 8,460 29 

Discovery Learning 72,86 9,749 29 

Total 77,07 9,993 58 
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Dari tabel di atas, kita bisa menilai rata-rata skor berdasarkan variabel dependen 

(Kemampuan Berpikir Kreatif dan Kemampuan Kolaborasi) dan Variabel 

Independen (Problem Based Learning dan Discovery Learning. Nilai rata-rata 

kemampuan Berpikir kreatif dengan perlakuan Problem Based Learning sebesar 

89,48 dan nilai rata-rata kemampuan Berpikir kreatif dengan perlakuan Discovery 

Learning sebesar 85,62. Sedangkan, nilai rata-rata kemampuan kolaborasi 

dengan perlakuan Problem Based Learning sebesar 81,28 dan nilai rata-rata 

kemampuan kolaborasi dengan perlakuan Discovery Learning sebesar 72,86. 

a) Output Multivariat ANOVA (MANOVA) 

Multivariate Tests
a
 

Effect Value F Hypothesis 

df 

Error 

df 

Sig. Noncent. 

Parameter 

Observed 

Power
c 

Intercept 

Pillai's Trace ,994 4518,452
b
 2,000 55,000 ,000 9036,904 1,000 

Wilks' Lambda ,006 4518,452
b
 2,000 55,000 ,000 9036,904 1,000 

Hotelling's Trace 164,307 4518,452
b
 2,000 55,000 ,000 9036,904 1,000 

Roy's Largest Root 164,307 4518,452
b
 2,000 55,000 ,000 9036,904 1,000 

Eksperimen 

Pillai's Trace ,188 6,350
b
 2,000 55,000 ,003 12,699 ,884 

Wilks' Lambda ,812 6,350
b
 2,000 55,000 ,003 12,699 ,884 

Hotelling's Trace ,231 6,350
b
 2,000 55,000 ,003 12,699 ,884 

Roy's Largest Root ,231 6,350
b
 2,000 55,000 ,003 12,699 ,884 

a. Design: Intercept + Eksperimen 
b. Exact statistic 
c. Computed using alpha = ,05 

Pada tabel di atas menunjukkan 3 nomor memberikan nilai P value untuk empat 

uji multivariat yang berbeda yaitu P value Pillai's Trace = 0,188, P value Wilks' 

Lambda = 0,812, P value Hotelling's Trace = 0,231, dan P value Roy's Largest Root 

= 0,231 . jika 4 nilai p-value menunjukkan < 0,05, maka signifikan pada level 

kepercayaan 95%”.  

b) Asumsi Homogenitas:  

Berikut Di bawah ini adalah Tabel Levene’s Test. Digunakan untuk menilai 

homogenitas tiap variabel. 

Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

 F df1 df2 Sig. 

Kemampuan_Kreatif ,040 1 56 ,843 

Kemampuan_Kolaborasi ,226 1 56 ,636 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is 
equal across groups. 
a. Design: Intercept + Eksperimen 
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Tabel di atas menunjukkan nilai Sig. 0,843 di mana > 0,05 kemampuan kreatif 

dan nilai Sig. 0,636 di mana > 0,05 kemampuan kolaborasi. Jika nilai sig. > 0,05, 

maka semua variabel memiliki varian yang sama. Hasil di atas menunjukkan 

semua variabel dependen memiliki varian yang sama sebab Sig. > 0,05. 

c) Output Uji MANOVA 
Tabel di bawah ini menunjukkan hasil dari uji Two Way Manova 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent 

Variable 

Type III Sum 

of Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. Noncent. 

Parameter 

Observed 

Power
c
 

Corrected 

Model 

Kemampuan_

Kreatif 

216,276
a
 1 216,276 4,423 ,040 4,423 ,543 

Kemampuan_

Kolaborasi 

1026,483
b
 1 1026,483 12,322 ,001 12,322 ,932 

Intercept 

Kemampuan_

Kreatif 

444587,655 1 444587,655 9092,871 ,000 9092,871 1,000 

Kemampuan_

Kolaborasi 

344498,276 1 344498,276 4135,242 ,000 4135,242 1,000 

Eksperimen 

Kemampuan_

Kreatif 

216,276 1 216,276 4,423 ,040 4,423 ,543 

Kemampuan_

Kolaborasi 

1026,483 1 1026,483 12,322 ,001 12,322 ,932 

Error 

Kemampuan_

Kreatif 

2738,069 56 48,894     

Kemampuan_

Kolaborasi 

4665,241 56 83,308     

Total 

Kemampuan_

Kreatif 

447542,000 58      

Kemampuan_

Kolaborasi 

350190,000 58      

Corrected 

Total 

Kemampuan_

Kreatif 

2954,345 57      

Kemampuan_

Kolaborasi 

5691,724 57      

a. R Squared = ,073 (Adjusted R Squared = ,057) 

b. R Squared = ,180 (Adjusted R Squared = ,166) 

c. Computed using alpha = ,05 
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Corrected Model:  

Pengaruh Semua Variabel independen (Problem-Based Learning, Discovery 

Learning dan Interaksi Problrm-Based Learning dengan Discovery Learning secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen (Kemampuan Kreatif dan 

Kemampuan Kolaborasi). Apabila Signifikansi (Sig.) < 0,05 (Alfa) = Signifikan. 

Ketiga nilai sig. di atas < 0,05 berarti model valid. 

Pada baris Eksperimen ada 2 baris, yaitu “Kemampuan Berpikir Kreatif”dan 

“Kemampuan Kolaborasi”. Maksud dari hal tersebut adalah tiap baris 

menunjukkan hasil uji pengaruh satu variabel independen yaitu kelompok 

eksperimen terhadap masing-masing variabel dependen. Dari hasil di atas, lihat 

nilai pada kolom “Sig.”. Dikatakan Signifikan apabila nilai Sig. < 0,05. Berdasarkan 

Tabel di atas kedua nilai signifikan kemampuan kreatif menunjukkan 0,040 di 

mana < 0,05 dan nilai signifikan kemampuan kolaborasi menunjukkan 0,001 di 

mana < 0,05.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kelompok eksperimen (Problem Based Learning dan Discovery Learning) 

secara bermakna mempengaruhi kemampuan kreatif siswa dengan nilai P 

value 0,040. 

2. Kelompok eksperimen (Problem Based Learning dan Discovery Learning) 

secara bermakna mempengaruhi kemampuan kolaborasi siswa dengan 

nilai P value 0,001. 

 

3. Hasil Observasi Pembelajaran 

a. Hasil Observasi Aktivitas Guru dengan Pembelajaran Problem Based Learning 

No Aspek dan Kriteria yang Dinilai 

Penilaian Pengamat 

Pertemuan ke- 

1 2 

Aspek 1 : Pendahuluan 

1 Aktivitas guru membuka pembelajaran 3 4 

2 
Aktivitas guru mengorganisasikan ke dalam 

kelompok-kelompok belajar 
4 4 

3 
Aktivitas guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
3 3 

Aspek 2 : Kegiatan Inti 

4 

Aktivitas guru memberikan masalah 

kontekstual dan mengaitkan materi dengan 

konteks kehidupan sehari-hari siswa  

4 4 
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No Aspek dan Kriteria yang Dinilai 

Penilaian Pengamat 

Pertemuan ke- 

1 2 

5 
Aktivitas guru memberikan arahan dalam 

mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS) 
3 4 

6 
Aktivitas guru memberikan bimbingan pada 

kelompok yang mengalami kesulitan 
3 3 

7 
Aktivitas guru memimpin diskusi kelas ketika 

siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka 
4 4 

8 
Aktivitas guru membimbing siswa membuat 

kesimpulan 
4 3 

Aspek 3 : Kegiatan Penutup 

9 Aktivitas guru menutup pembelajaran 3 4 

10 Aktivitas guru mengelola waktu siswa 4 4 

Jumlah 35 37 

Nilai Rata-Rata 3.5 3.7 

Nilai Rata-Rata Keseluruhan 3.55 

 

b. Hasil Observasi Aktivitas Guru dengan Pembelajaran Discovery Learning 

No Aspek dan Kriteria yang Dinilai 

Penilaian Pengamat (P) 

Pertemuan ke- 

1 2 

Aspek 1 : Pendahuluan 

1 Aktivitas guru membuka pembelajaran 4 4 

2 
Aktivitas guru mengorganisasikan ke dalam 

kelompok-kelompok belajar 
3 4 

3 
Aktivitas guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
3 3 

Aspek 2 : Kegiatan Inti 

4 

Aktivitas guru memberikan masalah 

kontekstual dan mengaitkan materi dengan 

konteks kehidupan sehari-hari siswa  

4 4 
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No Aspek dan Kriteria yang Dinilai 

Penilaian Pengamat (P) 

Pertemuan ke- 

1 2 

5 
Aktivitas guru memberikan arahan dalam 

mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS) 
4 4 

6 
Aktivitas guru memberikan bimbingan pada 

kelompok yang mengalami kesulitan 
4 3 

7 

Aktivitas guru memimpin diskusi kelas 

ketika siswa mempresentasikan hasil diskusi 

mereka 

3 3 

8 
Aktivitas guru membimbing siswa membuat 

kesimpulan 
3 4 

Aspek 3 : Kegiatan Penutup 

9 Aktivitas guru menutup pembelajaran 3 4 

10 Aktivitas guru mengelola waktu siswa 3 3 

Jumlah 34 36 

Nilai Rata-Rata 3.4 3.6 

Nilai Rata-Rata Keseluruhan 3.5 

 

c. Hasil Observasi Aktivitas Siswa dengan Pembelajaran Problem Based Learning 

Kategori Aktivitas Siswa 

Persentase 

Aktivitas Siswa 

Dalam 

Pembelajaran (%) 

Interval Toleransi (%) 

RPP I RPP II  

1. Memperhatikan penjelasan 

guru dan menjawab 

pertanyaan. 

5 % 5 % 4,5 % ≤ P ≤ 5,5 % 

2. Membaca masalah dalam 

LKS 
10 % 10 % 9,0 % ≤ P ≤ 11,0 % 

3. Menyelesaikan masalah 

kontekstual secara 

individual 

25 % 26,25 % 22,5 % ≤ P ≤ 27,5 % 

4. Berdiskusi untuk 

menyelesaikan masalah 

dalam LKS 

10 % 10 % 9,0 % ≤ P ≤ 11,0 % 

5. Mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok, 

memperhatikan dan saling 

32,5 % 32,50 % 27 % ≤ P ≤ 33 % 



207 
 

 
 

menanggapi saat teman 

melakukan presentasi 

6. Merangkum atau menarik 

kesimpulan tentang materi 

dengan bimbingan guru. 

12,5 % 11,25 % 11,0 % ≤ P ≤ 13,0 % 

7. Melakukan sesuatu yang 

tidak relevan dengan 

pembelajaran 

5 % 5 % 4,5 % ≤ P ≤ 5,5 % 

 

d. Hasil Observasi Aktivitas Siswa dengan Pembelajaran Discovery Learning 

Kategori Aktivitas Siswa 

Persentase Aktivitas 

Siswa Dalam 

Pembelajaran (%) 
Interval Toleransi 

(%) 

RPP I RPP II 

1. Memperhatikan penjelasan 

guru dan menjawab 

pertanyaan. 

5 % 5 % 4,5 % ≤ P ≤ 5,5 % 

2. Membaca masalah dalam LKS 10 % 10 % 9,0 % ≤ P ≤ 11,0 % 

3. Menyelesaikan masalah 

kontekstual secara individual 
26,25 % 25 % 22,5 % ≤ P ≤ 27,5 % 

4. Berdiskusi untuk 

menyelesaikan masalah dalam 

LKS 

10 % 10 % 9,0 % ≤ P ≤ 11,0 % 

5. Mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok, 

memperhatikan dan saling 

menanggapi saat teman 

melakukan presentasi 

32,50 % 32,5 % 27 % ≤ P ≤ 33 % 

6. Merangkum atau menarik 

kesimpulan tentang materi 

dengan bimbingan guru. 

11,25 % 12,5 % 11,0 % ≤ P ≤ 13,0 % 

7. Melakukan sesuatu yang tidak 

relevan dengan pembelajaran 
5 % 5 % 4,5 % ≤ P ≤ 5,5 % 
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LAMPIRAN F 

Hasil Validasi Instrumen  
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Uji Validasi 
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Uji Validitas Butir Soal Kemampuan Berpikir Kreatif 

Correlations 

 Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Skor_Total 

Item_1 

Pearson Correlation 1 -,143 ,485
**
 ,092 ,501

**
 

Sig. (2-tailed)  ,459 ,008 ,636 ,006 

N 27 27 27 27 27 

Item_2 

Pearson Correlation -,143 1 ,033 ,379
*
 ,562

**
 

Sig. (2-tailed) ,459  ,864 ,042 ,002 

N 27 27 27 27 27 

Item_3 

Pearson Correlation ,485
**
 ,033 1 ,221 ,648

**
 

Sig. (2-tailed) ,008 ,864  ,249 ,000 

N 27 27 27 27 27 

Item_4 

Pearson Correlation ,092 ,379
*
 ,221 1 ,750

**
 

Sig. (2-tailed) ,636 ,042 ,249  ,000 

N 27 27 27 27 27 

Skor_Total 

Pearson Correlation ,501
**
 ,562

**
 ,648

**
 ,750

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,006 ,002 ,000 ,000  

N 27 27 27 27 27 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Uji Reliabilitas Instrumen Kemampuan Berpikir Kreatif 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,734 5 

 

 
Soal 1 Soal 2 Soal 3 Soal 4 

 
97 38 123 30 

Max-Min 5 4 8 4 

N(Max-Min) 145 116 232 116 

Sensitivitas 0.668966 0.327586 0.530172 0.258621 
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LAMPIRAN G  

DOKUMENTASI 
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Pre test Kelompok Ekperimen 1 

 

Post Test Kelompok Eksperimen 1 
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Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning  
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Pre Test Kelompok Ekperimen 2 

 

Post test Kelompok Ekperimen 2 
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Penerapan Model Pembelajaran Discovary Learning  
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LAMPIRAN H 

PERSURATAN 
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