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Abstrak 
 

 Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa 

pembelajaran Matematika di SMP masih didominasi oleh aktivitas klasikal dengan 

dominasi pada peran guru. Akibatnya, suasana kelas monoton, pasif, dan 

membosankan. Hal tersebut nampak dari kreativitas belajar siswa yang rendah, yang 

pada akhirnya hasil belajar pun juga rendah. Untuk mengatasi hal tersebut peneliti 

ingin memberikan alternatif pembelajaran yang tepat, salah satunya adalah model 

Pebelajaran Treffinger dengan berbantuan alat peraga terhadap kreativitas siswa. 

Seorang guru dituntut untuk memiliki kemampuan mengembangkan pendekatan dan 

memilih model yang efektif. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui bagaimanakah proses pembelajaran 

model pembelajaran Treffinger berbantuan alat peraga terhadap kreativitas belajar 

matematika siswa pada materi segiempat siswa kelas VII SMPN 2 Kediri. (2) 

Mengetahui adakah pengaruh model pembelajaran Treffinger berbantuan alat peraga 

terhadap kreativitas belajar matematika siswa pada materi segiempat siswa kelas VII 

SMPN 2 Kediri. 

Penelitian ini menggunakan penelitian Kuantitatif dengan subyek penelitian siswa 

kelas VII H berjumlah 32 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas VII G berjumlah 

32 siswa sebagai kelas kontrol di SMPN 2 Kediri. Penelitian dilaksanakan dalam tiga 

siklus, menggunakan instrumen berupa RPP, pretest, posttest, lembar kerja siswa, dan 

lembar observasi siswa.  

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Proses pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran Treffinger berbantuan alat peraga terhadap kreativitas belajar 

matematika siswa yang tidak berbeda jauh antara pertemuan I, II, dan III antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yaitu sebesar 61,67% dan 56,67%  dan keduanya 

memiliki kategori cukup baik. (2) Ada pengaruh model Treffinger terhadap kreativitas 

belajar yang dapat diketahui dari analisis data post test dengan uji ANOVA satu jalan 

(klasifikasi tunggal) dengan taraf signifikan 5% menunjukan bahwa nilai Fhitung > Ftabel, 

yaitu 10,654 > 3,995887 artinya ada pengaruh model pembelajaran Treffinger 

berbantuan alat peraga terhadap kreativitas belajar matematika siswa. 

 

KATA KUNCI  : Treffinger, Kreativitas belajar matematika 

 

I. LATAR BELAKANG 

Seiring dengan berkembangnya ilmu 

pengetahuan dan tekhnologi yang 

cepat dan pesat di era globalisasi ini, 

ternyata membawa pengaruh yang 

cukup signifikan dalam dunia 
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pendidikan. Berbagai upaya untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan 

terus dilakukan seperti pembaharuan 

kurikulum dan peningkatan mutu 

pembelajaran baik di sekolah formal 

maupun nonformal. Salah satunya 

dengan mengembangkan berbagai 

macam model pembelajaran untuk 

memajukan pendidikan. Mata 

pelajaran matematika perlu diberikan 

kepada peserta didik mulai dari 

pendidikan dasar untuk membekali 

peserta didik dengan kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, 

kritis, dan kreatif, serta kemampuan 

bekerja sama. Dalam hal ini, guru 

harus inovatif dan kreatif sehingga 

dapat meningkatkan keaktifan 

peserta didik serta mengembangkan 

daya nalar dan ktreatifitas peserta 

didik. Untuk mengatasi hal tersebut 

peneliti ingin memberikan alternatif 

pembelajaran yang tepat, salah 

satunya adalah model Pebelajaran 

Treffinger dengan berbantuan alat 

peraga terhadap kreativitas siswa. 

Seorang guru dituntut untuk 

memiliki kemampuan 

mengembangkan pendekatan dan 

memilih model yang efektif. Hal ini 

sangat penting terutama untuk 

menciptakan iklim pembelajaran 

yang kondusif dan menyenangkan. 

Ada banyak model yang dapat 

dipergunakan guru daam proses 

pembelajarannya, salah satu model 

yang dapat digunakan adalah model 

Treffinger. Model Treffinger untuk 

mendorong belajar kreatif 

merupakan salah satu dari sedikit 

model yang menangani masalah 

kreativitas secara langsung dan 

memberikan saran-saran praktis 

bagaimana mencapai keterpaduan. 

II. METODE 

Rancangan penelitian ini 

menggunakan “Pretest posttest 

Control Group Design”. Menurut 

Sugiyono (2008:113) Dalam design 

ini terdapat dua kelompok yang 

dipilih secara random, yaitu 

kelompok eksperimen melakukan 

pembelajaran matematika melalui 

model pembelajaran Treffinger dan 

kelompok kontrol melakukan 

pembelajaran secara konvensional. 

Kedua kelompok diberikan pre-test 

dan post-test, dengan menggunakan 

instrumen tes yang setara. Kemudian 

diberi pretest untuk mengetahui 

keadaan awal adakah perbedaan 

antara kelompok eksperiment dan 

kelompok kontrol. Hasil pretest yang 

baik bila nilai kelas eksperiment 

tidak berbeda secara signifikan. 
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Pengaruh perlakuan adalah (O2-O1) - 

(O4-O3). (Sugiyono 2008:112) 

Adapun yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas VII SMPN 2 Kediri. 

Pengambilan sampel didalam 

penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik Random 

Sampling. Digunakan teknik ini 

karena kondisi semua kelas di 

sekolah ini mempunyai kondisi yang 

sama, dan dianggap bisa mewakili 

seluruh kondisi siswa pada 

umumnya. Dalam hal ini peneliti 

mengambil kelas VII-H sebagai 

sampel penelitian kelas instrument 

dan kelas VII-G sebagai kelas 

kontrol. 

Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian kuantitatif dilakukan 

dengan tahap sebagai berikut : 1. 

Observasi untuk membantu aktivitas 

siswa, 2. Tes tulis (Hasil Posttest) 

untuk mengukur kreativitas.  

Instrumen dan perangkat 

pembelajaran dalam skripsi ini 

adalah : 1. Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), 2. Lembar 

Megiatan Siswa (LKS). 

Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 1. Validitas, 2. Reliabilitas, 

3. Uji hipotesis (Uji Normalitas, Uji 

Homogenitas, dan Uji anova satu 

jalur) 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Proses pembelajaran dengan 

menggunakan model 

pembelajaran Treffinger 

berbantuan alat peraga terhadap 

kreativitas belajar matematika 

sisws pada materi segiempat 

siswa kelas VII SMPN 2 Kediri 

yang tidak berbeda jauh antara 

pertemuan I, II, dan III antara 

kelas eksperimen dan kelas 

kontrol yaitu sebesar 61,67% dan 

56,67% dan keduanya memiliki 

kategori cukuip baik. 

Selanjutnya, hasil belajar siswa  

pada kelas eksperimen memiliki 

rata-rata kelas eksperimen 

sebesar 90,56 dan rata-rata kelas 

kontrol sebesar 81,68. Rata-rata 

tersebut dapat dikategorikan 

kedalam kategori baik. Ini 

menunjukan bahwa rata-rata 

hasil belajar siswa sesudah 

pembelajaran kelas eksperimen 

lebih baik daripada kelas kontrol 

ditinjau dari peningkatan dari 

hasil belajar sebelum 

pembelajaran. Penelitian dengan 

model pembelajaran treffinger 

dilakukan dalam beberapa 
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tahapan, tahap pertama, siswa 

diminta untuk berkelompok dan 

melakukan demonstrasi, 

kemudian siswa diminta untuk 

mengidentifikasi permasalahan. 

Tahapan ini siswa kreatif terlihat 

tertarik dan termotivasi untuk 

mempelajari pembiasan, namun 

metode yang dilakukan belum 

optimal. Tahap kedua, siswa 

melakukan diskusi dan berfikir 

secara terbuka untuk menemukan 

gagasan. Pada tahapan ini, 

peserta didik diberi pertanyaan 

yang mengarahkan siswa pada 

materi yang disampaikan, siswa 

membangun pengetahuan sendiri 

berdasarkan kreativitasnya 

sedangkan guru mengawasi dan 

memfasilitasi siswa ketika 

kurang mengerti. Tahap ketiga, 

siswa melakukan eksperimen 

untuk mendapatkan penjelasan 

mengenai demonstrasi dan 

permasalahan yang 

diidentifikasi, pada tahapan ini 

peserta didik sudah menikmati 

proses pembelajaran, terlihat dari 

keaktifan dan antusias siswa 

dalam melakukan eksperimen, 

siswa berusaha menemukan 

konsep dengan teman 

sekelompok. Tahap keempat, 

siswa diminta untuk 

menyampaikan kesimpulan dan 

diberikan permasalahan yang 

lebih menantang dalam bentuk 

soal objektif. Penyampaian 

kesimpulan dan pemberian soal 

tersebut dilakukan untuk 

memastikan apakah peserta didik 

memahami materi yang telah 

diterima. 

2. Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis analisis data yang 

diperoleh adalah Fhitung = 10,654 

dan Ftabel = 3,995887 . Dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Fhitung lebih besar dari 

Ftabel artinya Ha diterima  H0 

ditolak. Maka antara kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol 

yang berarti ada pengaruh model 

pembelajaran Treffinger 

berbantuan alat peraga terhadap 

kreativitas belajar matematika 

siswa pada materi segiempat 

siswa kelas VII SMPN 2 Kediri. 

Berdasarkan deskripsi di atas, 

langkah-langkah metode 

pembelajaran treffinger menuntut 

peserta didik untuk menemukan 

konsep berdasarkan pengalaman 

langsung, sehingga peserta didik 

lebih aktif dan kreatif serta dapat 

menyelesaikan permasalahan 
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yang lebih kompleks. Penelitian 

pada kelas kontrol diajarkan 

menggunakan metode 

pembelajaran eksperimen. Kelas 

kontrol dan kelas eksperimen 

diberikan post test bentuk soal 

objektif dengan soal yang sama. 

Hasil post test menunjukkan 

bahwa hasil belajar peserta didik 

menggunakan model 

pembelajaran treffinger lebih 

tinggi daripada peserta didik 

yang menggunakan metode 

pembelajaran eksperimen 

(percobaan) pada materi 

segiempat. Hasil yang didapat 

dari penelitian dengan model 

pembelajaran Treffinger dapat 

menumbuhkan kreativitas siswa 

dalam menyelesaikan masalah 

dan hasil yang diperoleh melalui 

proses kreatif siswa dimana kelas 

yang diberikan model Treffinger 

tersebut. Nisa (2011:42). 

Sehingga ada pengaruh dengan 

menggunakan model 

pembelajaran Treffinger 

berbantuan alat peraga terhadap 

kreativitas belajar matematika 

siswa pada materi segiempat 

siswa kelas VII SMPN 2 Kediri. 
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