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BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG
Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern karena peran pentingnya dalam berbagai disiplin ilmu yang mengembangkan daya pikir manusia. Bagi dunia keilmuan, matematika memiliki peran sebagai bahasa simbolik yang memungkinkan terwujudnya komunikasi secara cermat dan tepat. Dapat dikatakan bahwa perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika. Penguasaan matematika yang kuat sejak dini diperlukan siswa untuk menguasai dan menciptakan teknologi di masa depan. Oleh karena itu, mata pelajaran matematika perlu diberikan di sekolah untuk membekali siswa dengan mengembangkan kemampuan menggunakan bahasa matematika dalam mengkomunikasikan ide atau gagasan untuk memperjelas keadaan atau masalah (Hari Suderadjat, 2004: 52; Abdul Halim Fathani, 2005). 
Di sekolah, terdapat keterkaitan yang erat antara guru, siswa, kurikulum, sarana dan prasarana untuk membekali siswa tersebut dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Guru mempunyai tugas untuk memilih model dan media pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi yang disampaikan demi tercapainya tujuan pembelajaran.
Tujuan pembelajaran matematika di jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah adalah untuk mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan di dalam kehidupan dan di dunia yang selalu berkembang melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efisien, dan efektif. Di samping itu, siswa diharapkan dapat menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan (Erman Suherman, dkk, 2003: 58).
Sedangkan pembelajaran matematika, yang dirumuskan oleh National Council of Teachers of Matematics atau NCTM (2008) dalam http://www.pedulimatematika.org/news.php?item.11 menggariskan, bahwa siswa harus mempelajari matematika melalui pemahaman dan aktif membangun pengetahuan baru dari pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa tujuan pembelajaran matematika tidak sekedar siswa menguasai mata pelajaran matematika secara teoritis. Akan tetapi, siswa dituntut agar mampu menerapkan matematika untuk memecahkan berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan tersebut merupakan tanggung jawab dunia pendidikan, sehubungan dengan tugasnya dalam rangka menyiapkan bangsa Indonesia agar sanggup bersaing dengan bangsa lain. Hal yang dapat dilakukan pendidik, hanyalah mengembangkan sikap dan kemampuan peserta didik untuk menghadapi suatu permasalahan secara kreatif (S. C. Utami Munandar, 2002: 13). 
Menurut Suyanto dan Djihad Hisyam, serta S. C. Utami Munandar (1992: 46) pemikiran kreatif perlu dilatihkan pada siswa, karena pemikiran kreatif dapat membuat seorang menjadi lancar, luwes (fleksibel) dalam berfikir dan mampu melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Seseorang perlu memiliki kemampuan dan kesenangan untuk menggabungkan elemen-elemen suatu konsep secara unik untuk menghasilkan pemikiran dengan banyak alternatif. Pemikiran kreatif dapat menjadikan seseorang sukses dalam kehidupannya. Kemampuan inilah yang digunakan seseorang untuk mengatasi masalah ketika mereka menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu dan menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari. 
Untuk mewujudkan hal itu, yang dilakukan pendidik adalah menyampaikan materi sesuai dengan tuntutan standar kurikulum dan menetapkan model pembelajaran yang efektif. Pada dasarnya ruang lingkup pembelajaran merupakan hasil sinergi dari tiga komponen pembelajaran utama, yakni siswa, kompetensi guru, dan fasilitas pembelajaran. Ketiga komponen tersebut pada akhirnya bertumpu pada proses dan model pembelajaran. Model pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran matematika antara lain memiliki nilai relevansi dengan pencapaian daya matematika dan memberi peluang untuk bangkitnya kreativitas guru dan siswa. Kemudian berpotensi mengembangkan suasana belajar mandiri selain dapat menarik perhatian siswa dan memanfaatkan kemajuan teknologi (http://www.pedulimatematika.org/news.php?item.11).
Menurut Kemp (1994: 156), ada keunggulan jika pembelajaran di kelas dilakukan dengan belajar mandiri. Keunggulan tersebut misalnya, siswa yang lamban maupun cepat dapat menyelesaikan pelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Dalam program belajar mandiri dapat dimungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri dan tanggung jawab. Di samping itu, ada pula kelemahan dari program belajar mandiri. Kelemahan tersebut misalnya, tidak terjadi interaksi antara siswa atau antara guru dan siswa. Apabila dalam pembelajaran hanya dipakai program belajar mandiri, kegiatan belajar bisa membosankan. Oleh sebab itu, di samping kerja mandiri diperlukan variasi kegiatan belajar mengajar yaitu kerja kelompok sehingga mejadikan siswa tertarik terhadap pembelajaran.
Pada kerja kelompok, siswa dapat mengecek pemahaman mereka tentang konsep dan asas yang telah diperoleh sebelumnya (Kemp, 1994: 167). Di samping itu, siswa dapat berdiskusi dengan teman sebangkunya atau berdiskusi dalam kelompok dengan beberapa temannya. Dalam diskusi, siswa berinteraksi satu dengan lainnya, bertukar pemikiran dan pengalaman dalam rangka mengkonstruk pengetahuan secara individu. Dalam http://mbeproject.net/mbe131.html kerja kelompok adalah kegiatan siswa untuk berdiskusi memecahkan masalah dengan formasi duduk berkelompok. Menurut Hadi Suwono dalam http://mbeproject.net/ga83.html, kerja kelompok dilakukan sebagai pendekatan pembelajaran, karena melatih siswa bekerja dalam kelompok (teamwork), melatih keterampilan berkomunikasi, pembagian kerja, melatih kemampuan bertanggung jawab, dan melatih keterampilan sosial (kepemimpinan, sikap positif). 
Terdapat beberapa kelemahan dalam kerja kelompok seperti adanya sifat-sifat pribadi yang ingin menonjolkan diri, atau sebaliknya yang lemah merasa rendah diri dan selalu tergantung kepada orang lain. Selain itu, jika kecakapan tiap anggota tidak seimbang maka akan menghambat kelancaran tugas, atau didominasi oleh seseorang. Di samping terdapat kelemahan, kerja kelompok juga memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan dari kerja kelompok di antaranya adalah dapat memupuk rasa kerjasama, suatu tugas yang luas dapat segera diselesaikan, dan adanya persaingan yang sehat (http://www.mambaussholihin com/forum/forum3.php). Menurut Slavin (2007: 244), pembelajaran yang menekankan adanya kerjasama antar siswa dalam suatu kelompok adalah pembelajaran kooperatif.
Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar secara aktif. Model pembelajaran ini memaksimalkan kegiatan belajar dengan cara mengelompokkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil dan saling belajar bersama. Siswa tidak hanya mendengarkan, melainkan turut serta dalam semua proses pembelajaran, sehingga informasi atau pengetahuan yang didapat, tidak cepat dilupakan. Dalam pembelajaran ini, setelah guru menyampaikan materi pelajaran, para siswa membentuk kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi dan menyelesaikan soal latihan bersama, sehingga siswa yang kurang memahami materi atau bingung tentang cara penyelesaian soal latihan dapat bertanya kepada teman sekelompoknya. 
Menurut Erman Suherman, dkk. (2003: 262), pada pembelajaran kooperatif, siswa akan terlibat konflik-konflik verbal yang berkenaan dengan perbedaan pendapat anggota-anggota kelompoknya. Kemudian mereka akan terbiasa terhadap konflik-konflik itu, karena mereka menyadari konflik semacam itu akan meningkatkan pemahamannya terhadap materi yang dihadapi atau didiskusikan. Sehingga nantinya akan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. Lebih lanjut, Erman Suherman, dkk. (2003: 259) mengungkapkan bahwa jika pembelajaran kooperatif dilaksanakan di kelas, pengaruh teman sebaya dapat digunakan untuk tujuan-tujuan positif dalam pembelajaran matematika. Dorongan teman untuk mencapai prestasi akademik yang baik adalah salah satu faktor penting dalam pembelajaran kooperatif. 
Ada berbagai macam tipe pembelajaran kooperatif, salah satu di antaranya adalah pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Square). Pada struktur model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Square) ini, siswa dapat saling berdiskusi untuk mengungkapkan idenya. Jika salah satu pasangan mengalami kesulitan, maka pasangan lain dapat membantu untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Mereka dapat menyatukan jawaban antar pasangan dan membuat kesimpulan dari diskusi yang dilakukan dalam kelompok (http://www.wcer.edu/archieve/dl/cl/doingcl/thinksq.htm).
Pada pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Square), siswa dapat bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain. Keunggulan lain dari tipe ini adalah optimalisasi partisipasi siswa (Anita Lie, 2008: 57). Pembelajaran kooperatif dengan tipe ini siswa dapat mengembangkan kreativitas, pengetahuan, dan pemahamannya dalam proses pembelajaran tersebut. 
Berdasarkan wawancara dengan guru matematika kelas X di SMA N 1 Depok, beberapa hal yang diungkapkan oleh guru adalah kreativitas beberapa siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika masih kurang. Kurangnya kemampuan siswa dalam menggabungkan elemen-elemen suatu konsep secara unik untuk menghasilkan pemikiran dengan banyak alternatif. Kurangnya kemampuan siswa dalam mengubah soal cerita menjadi bentuk matematika. Beberapa siswa juga kurang aktif dan kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran matematika. Banyak siswa dalam memberikan alasan rasional terhadap suatu pernyataan juga masih kurang. Mereka cenderung menerima apa yang disampaikan oleh guru. Tentu saja hal ini berpengaruh pada hasil belajar matematika. Harapan Guru adalah siswa-siswa tersebut mampu memberikan alasan rasional terhadap suatu pernyataan, mampu menggabungkan elemen-elemen suatu konsep secara unik untuk menghasilkan pemikiran dengan banyak alternatif, dan mampu mengubah soal cerita menjadi bentuk matematika. Selain itu, guru juga berharap semua siswa aktif dan bersemangat dalam pembelajaran, tidak malas mengerjakan, aktif bertanya pada saat menemukan kesulitan serta mereka memiliki kreativitas sendiri dalam menyelesaikan soal-soal. Sehingga dengan kreativitas yang dimiliki, mereka berkembang sesuai dengan kemampuannya. 
Berdasarkan kondisi yang berada di SMA N 1 Depok, berarti ada permasalahan tentang kreativitas dalam pembelajaran matematika. Untuk itu, perlu pembinaan tentang kreativitas siswa dalam belajar matematika. Salah satu cara untuk mengatasai permasalahan tersebut adalah pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Square). Pembelajaran kooperatif tipe TPS(Think-Pair-Square) ini belum pernah diterapkan di SMA N 1 Depok. Oleh sebab itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Square) untuk mengembangkan kreativitas siswa kelas X SMA N 1 Depok dalam pembelajaran matematika.
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
	Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran matematika yang dapat meningkatkan kreativitas siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Square) di SMA N 1 Depok?

Bagaimanakah peningkatkan kreativitas siswa kelas X SMA N 1 Depok dalam pembelajaran matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Square)? 

 TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk :
	Mengetahui pelaksanaan pembelajaran matematika yang dapat meningkatkan kreativitas siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Square) di SMA N 1 Depok

Mengetahui peningkatan kreativitas siswa kelas X SMA N 1 Depok dalam pembelajaran matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Square).

MANFAAT PENELITIAN
Bagi Peneliti
Manfaat bagi peneliti adalah menambah pengetahuan, sebagai bekal mengajar dan sebagai pertimbangan dalam melaksanakan pembelajaran
Bagi  Siswa 
Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas siswa SMA N 1 Depok dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan idenya
Bagi Guru
Manfaat penelitian bagi guru adalah sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan pembelajaran matematika. Model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Square) dapat menjadi alternatif bagi guru matematika dalam mengatasi permasalahan yang muncul dalam pembelajaran matematika. Selain itu, guru dan siswa sama-sama aktif dalam proses pembelajaran sesuai dengan perannya masing-masing.












BAB II
KAJIAN PUSTAKA

 DISKRIPSI TEORI
Matematika 
Pengertian matematika menurut Depdiknas dalam (http://www.koto tangah.com/pendidikan) adalah suatu bahan kajian yang memiliki objek abstrak dan dibangun melalui proses penalaran deduktif, yaitu kebenaran suatu konsep diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya sudah diterima, sehingga keterkaitan konsep dalam matematika bersifat sangat jelas. Menurut Soedjadi (1999: 13), karakteristik matematika adalah memiliki objek abstrak, bertumpu pada kesepakatan, berpola pikir deduktif, memiliki simbol, memperhatikan semesta pembicaraan, dan konsisten pada sistemya.
Berdasarkan etimologis, Erman Suherman (2003: 16), menyatakan bahwa  matematika adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan bernalar. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam matematika lebih menekankan aktivitas dalam dunia rasio (penalaran). Di samping itu, matematika terbentuk sebagai hasil pemikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses dan penalaran. Matematika juga terbentuk dari pengalaman manusia dalam dunianya secara empiris. Karena matematika sebagai aktivitas manusia, pengalaman itu diproses dalam dunia rasio, diolah secara analisis dan sintetis dengan penalaran di dalam struktur kognitif, sehingga sampailah pada suatu kesimpulan berupa konsep-konsep matematika. 
Herman Hudojo (1988: 3), menyatakan bahwa  matematika berkenaan dengan ide-ide (gagasan-gagasan), struktur-struktur dan hubungan-hubungannya yang diatur secara logik sehingga matematika itu berkaitan dengan konsep-konsep abstrak. Sujono (1998: 4), menyatakan bahwa matematika sebagai ilmu pengetahuan tentang benda-benda abstrak dan masalah-masalah yang berhubungan dengan bilangan, mempunyai arti penting dalam kehidupan sehari-hari. 
Berdasarkan pendapat-pendapat tentang matematika tersebut, dapat disimpulkan bahwa matematika merupakan ilmu pengetahuan tentang yang diperoleh dari penalaran deduktif, berhubungan dengan ide-ide (gagasan-gagasan), struktur-struktur, dan berkaitan dengan konsep-konsep yang abstrak. 
Belajar
Morgan (Ngalim Purwanto, 2002: 84), menyatakan bahwa belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Menurut Moh. Surya yang dikutip oleh Sri Rumini (1995: 59) dan Slameto (1995: 2), belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan dengan hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Belajar menurut Oemar Hamalik (2005: 37) adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan.
Sardiman (1996: 22) menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. Belajar menurut Anita Lie (2008: 5) adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh siswa, bukan sesuatu yang dilakukan terhadap siswa. Siswa tidak menerima pengetahuan dari guru atau kurikulum secara pasif. Akan tetapi mengaktifkan struktur kognitif mereka dan membangun struktur-struktur baru untuk mengakomodasi masukan-masukan pengetahuan yang  baru.  
Belajar menurut Johnson, Johnson dan Smith (Anita Lie, 2008: 5) adalah suatu proses pribadi, tetapi juga proses sosial yang terjadi yang terjadi ketika masing-masing orang berhubungan dengan yang lain, membangun pengertian dan pengetahuan bersama. Vogostsky (Muslimin Ibrahim, 2000: 18) mengemukakan tenatang hakikat sosial dari belajar yaitu bahwa siswa dapat belajar dan membangun pengetahuannya dengan bantuan orang-orang sekitar. Interaksi sosial dengan guru maupun teman lain memacu terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual siswa.
Berdasarkan pendapat-pendapat tentang belajar tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang relatif menetap (permanent) dan baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan misalnya guru, maupun teman lain. Guru berperan untuk membimbing, mengarahkan dan memacu terbentuknya ide baru untuk perkembangan intelektual siswa.
Belajar Matematika
Berdasarkan simpulan dari pendapat-pendapat tentang belajar dan matematika yang dikemukakan sebelumnya, dapat dirumuskan tentang belajar matematika. Belajar matematika adalah suatu perubahan tingkah laku yang relatif menetap (permanent) dan baru secara keseluruhan sebagai hasil dari penalaran deduktif, berkenaan dengan ide-ide (gagasan-gagasan), struktur-struktur, serta berkaitan dengan konsep-konsep yang abstrak dalam interaksinya dengan lingkungan misalnya guru, maupun teman lain.
Kreativitas
Kreativitas merupakan suatu bidang kajian kompleks, yang menimbulkan berbagai perbedaan pandangan. Perbedaan definisi kreativitas yang dikemukakan oleh banyak ahli merupakan definisi yang saling melengkapi. Sudut pandang para ahli terhadap kreativitas menjadi dasar perbedaan dari definisi kreativitas. Definisi sederhana menurut Desmita (2005: 175) yang sering digunakan secara luas tentang kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sedangkan Sukmadinata (2003:104) mengemukakan pendapat yang lebih luas tentang kreativitas yaitu bahwa kreativitas merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menemukan dan menciptakan sesuatu hal yang baru, cara-cara baru, model baru yang berguna bagi masyarakat. 
Sedangkan Rhodes dalam (http://one.indoskripsi.com) kreativitas didefinisikan ke dalam empat jenis dimensi sebagai Four P’s Creativity, yaitu dimensi Person, Process, Press dan Product sebagai berikut:
	Definisi kreativitas dalam dimensi Person 

Kreativitas berfokus pada individu atau person dari individu yang dapat disebut kreatif. Guilford menerangkan bahwa kreativitas merupakan kemampuan atau kecakapan yang ada dalam diri seseorang. Hal ini erat kaitannya dengan bakat. Sedangkan Hulbeck menerangkan bahwa tindakan kreatif muncul dari keunikan keseluruhan kepribadian dalam interaksi dengan lingkungannya. Definisi kreativitas dari dua pakar diatas lebih berfokus pada segi pribadi.
	Definisi kreativitas dalam dimensi Process 

Kreativitas berfokus pada proses berpikir sehingga memunculkan ide-ide unik atau kreatif. Utami Munandar menerangkan bahwa kreativitas adalah sebuah proses atau kemampuan yang mencerminkan kelancaran (fluency), keluwesan (fleksibilitas), dan orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi (mengembangkan, memperkaya, memperinci) suatu gagasan. Kelancaran (fluency) merupakan kemampuan mengemukakan ide-ide yang serupa untuk memecahkan masalah. Keluwesan (fleksibilitas) merupakan kemampuan menemukan atau menghasilkan berbagai macam ide. Orisinal merupakan kemampuan memberikan respons yang unik atau luar biasa. Elaborasi merupakan kemampuan menyatukan pengarahan ide-ide secara terperinci. Pada definisi ini lebih menekankan pada aspek proses perubahan (inovasi dan variasi). 
Hogarth dalam (http://elearn.pplsp-eg5.go.id/) menyatakan bahwa kemampuan berpikir yang luas, luwes, elaboratif dan asli merupakan ciri-ciri berpikir kreatif. Kemampuan tersebut apabila disertai dengan sifat-sifat kepribadian tertentu akan memungkinkan seseorang dapat menghasilkan suatu produk yang bernilai kreatif. Produk inilah yang pada umumnya dijadikan ukuran empirik bagi kemampuan kreativitas.
	Definisi Kreativitas dalam dimensi Press 

Kreativitas menekankan faktor press atau dorongan, baik dorongan internal diri sendiri berupa keinginan dan hasrat untuk mencipta atau bersibuk diri secara kreatif, maupun dorongan eksternal dari lingkungan sosial dan psikologis.
	Definisi Kreativitas dalam dimensi Product 

Kreativitas berfokus pada produk atau apa yang dihasilkan oleh individu baik sesuatu yang baru (original) atau sebuah elaborasi (penggabungan) yang inovatif. 
Menurut Utomo (2002: 58) pengertian kreativitas dalam kaitannya dengan berfikir logis atau berfikir divergen adalah kemampuan untuk menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah berdasarkan data atau informasi yang tersedia, yang penekanannya adalah pada kuantitas, ketepatgunaan, dan keragaman jawaban. Makin banyak jawaban yang dapat diberikan tehadap suatu masalah, berarti semakin kreatiflah seseorang. Tentu saja jawaban itu harus sesuai dengan masalahnya. Jadi, tidak semata-mata banyaknya jawaban yang dapat diberikan seseorang, menentukan bahwa seseorang itu kreatif, tetapi juga kualitas atau mutu dari jawaban yang diberikan.
Menurut Robert J Sternberg dalam (http://www.jambiekspres.co.id/)  seorang siswa dikatakan memiliki kreatifitas di kelas manakala mereka senantiasa
	merasa penasaran dan memiliki rasa ingin tahu, mempertanyakan dan menantang serta tidak terpaku dengan kaidah-kaidah yang ada

memiliki kemampuan berfikir lateral 
melihat berbagai kemungkinan, bertanya ‘apa jika seandainya’ dan melihat sesuatu dengan pandangan yang berbeda, 
mengeksplorasi berbagai pemikiran dan pilihan, memainkan idenya, mencoba alternatif melalui pendekatan lain, memberikan penilaian secara terbuka dan memodifikasi pemikirannya untuk memperoleh hasil yang kreatif, 
merefleksikan secara kritis atas setiap gagasan, tindakan dan hasil meninjau ulang kemajuan yang telah dicapai, mengundang dan memanfaatkan umpan balik, mengeritik secara konstruktif dan dapat melakukan pengamatan secara cerdas.
Dari beberapa uraian tentang kreativitas yang dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kreativitas adalah proses konstruksi ide yang mencerminkan kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility), keaslian (originality), penguraian (elaboration), dan perumusan kembali (redefinition) terhadap suatu masalah dalam interaksinya dengan lingkungan.


Kreativitas Belajar Matematika
Berdasarkan pengertian kreativitas dan belajar matematika yang dikemukakan di atas, dapat dirumuskan tentang kreativitas belajar matematika. Kreativitas belajar matematika adalah suatu upaya memahami konsep-konsep, struktur-struktur matematika, serta hubungan-hubungan dari simbol-simbol, kemudian menerapkannya ke dalam situasi nyata (pemecahan masalah matematika) yang mecerminkan kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility), keaslian (originality), penguraian (elaboration), dan perumusan kembali (redefinition). Atau secara lebih operasional, kreativitas belajar matematika adalah kemampuan untuk menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah matematika berdasarkan data atau informasi yang tersedia, yang penekanannya adalah pada kuantitas, ketepatgunaan, dan keragaman jawaban.
Pembelajaran 
Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar (UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 20). Moh. Uzer Usman (2002: 4) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses yang memuat serangkaian kegiatan perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini berarti bahwa pada pembelajaran ada suatu interaksi antara guru dan siswa yang memuat interaksi edukatif. Pada proses pembelajaran tidak hanya terjadi penyampaian pesan berupa materi pelajaran, melainkan penanaman sikap dan nilai pada diri siswa.
Erman Suherman (2003: 7) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan upaya penataan lingkungan yang memberi nuansa agar program belajar tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan demikian proses belajar bersifat internal dan unik dalam diri individu siswa. Sedangkan proses pembelajaran bersifat eksternal yang sengaja dirancang oleh guru.
Menurut Oemar Hamalik (2007: 162) pembelajaran adalah suatu proses terjadinya interaksi antara pelajar dan pengajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran, yang berlangsung dalam suatu lokasi tertentu dan jangka waktu tertentu pula. Proses pembelajaran berlangsung melalui tahap-tahap persiapan, pelaksanaan, yang melibatkan guru, siswa, dan berlangsung di dalam kelas dan luar kelas dalam satuan waktu dengan upaya mencapai tujuan kompetensi, selanjutnya dirumuskan dalam bentuk tujuan-tujuan pembelajaran.
Berdasarkan pendapat-pendapat tentang pembelajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi antara siswa, guru dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar agar proses belajar tumbuh dan berkembang secara optimal untuk mencapai tujuan tertentu.






Pembelajaran Kooperatif
Model pembelajaran kooperatif didasari oleh falsafah homo homini socius yang menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kerjasama merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup. Tanpa kerjasama, tidak akan ada individu, keluarga, organisasi atau sekolah. Bahkan tanpa ada kerjasama kehidupan ini pasti akan punah (Anita Lie, 2008: 28). Erman Suherman (2003: 260) menyebutkan bahwa cooperative learning mencakup suatu kelompok kecil siswa yang bekerja sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan suatu masalah, menyelesaikan suatu tugas, atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama lainnya. Slavin (1992: 2) menyatakan bahwa: “cooperative learning refers to a variety of teaching methods in which students work in small to help one another learn academic content”. 
Dalam (www.co-operation.org/pages/cl.html) dituliskan bahwa “Cooperative learning is the instructional use of small groups so that students work together to maximize their own and each other’s learning.”
Menurut Roger T. Johnson dan David W. Johnson dalam (http://www.co_operation.org) 
"Cooperative learning is a relationship in a group of students that requires positive interdependence (a sense of sink or swim together), individual accountability (each of us has to contribute and learn), interpersonal skills (communication, fruit, leadership, decision making, and conflict resolution), face to face promotive interaction and processing (reflection on how well the team is functioning and how to function even better.”

Dari pendapat-pendapat tentang pembelajaran kooperatif tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan adalah model pembelajaran yang sistematis dengan mengelompokkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil dengan aturan-aturan tertentu untuk melakukan pembelajaran yang efektif agar siswa dapat memaksimalkan kegiatan belajar, dimana keberhasilan individu diorientasikan dalam keberhasilan kelompok.
Variasi Model Pembelajaran Kooperatif
Menurut Arends (2004: 363-367), model pembelajaran kooperatif mempunyai 5 (lima) variasi: STAD, Jigsaw, Group Investigation, Teams-Games-Tournament, dan Structural Aproach.
	STAD (Student-Teams-Achievement-Divisions)

Pada model pembelajaran STAD, siswa dikelompokkan dengan tingkat prestasi, jenis kelamin, dan suku yang berbeda. Guru menyajikan pelajaran kemudian siswa bekerja dalam kelompok mereka untuk memastikan anggota kelompok telah menguasai materi. Akhirnya seluruh siswa diberi kuis dengan materi tersebut. Saat kuis berlangsung, mereka tidak dapat saling membantu. Poin diberikan kepada siswa berdasarkan seberapa jauh siswa menguasai atau melampaui prestasi sebelumnya. Poin dari setiap anggota kelompok dijumlahkan untuk mendapatkan skor kelompok. Kelompok yang mencapai kriteria tertentu diberi penghargaan. 
Jigsaw
Dalam pembelajaran ini, siswa dikelompokkan dalam kelompok kecil yang heterogen dengan menggunakan pola “kelompok asal” dan “kelompok ahli”. Setiap anggota kelompok asal diberi tugas untuk mempelajari bagian tertentu yang berbeda dari bahan yang diberikan. Setiap siswa yang mempelajari topik sama saling bertemu dalam kelompok ahli untuk bertukar pendapat dan informasi. Setelah itu mereka kembali ke kelompok asal untuk menyampaikan informasi yang diperoleh. Akhirnya setiap siswa dikenai kuis secara individu (Arends, 2004: 363).
Group investigations (GI)
Group investigations adalah model pembelajaran kooperatif dimana setiap siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelidiki topik tertentu yang mereka dipilih. Karakteristik model pembelajaran ini adalah siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok memilih topik yang diberikan guru. Setelah memilih topik, setiap kelompok membuat rencana kegiatan pembelajaran dan kemudian melaksanakannya. Akhirnya setiap kelompok mempresentasikan hasilnya. Dalam model ini hadiah tidak diberikan (Arends, 2004: 364)
Teams-Games-Tournaments (TGT)
Setelah guru menyajikan pelajaran, setiap kelompok mengerjakan lembar kerja siswa, saling mengajukan pertanyaan dan belajar bersama untuk persiapan menghadapi suatu pertandingan yang biasanya diadakan sekali dalam sepekan.
	Pendekatan Struktural (Strucktural aproach)

Menurut Arends (2004: 365-367) ada dua pendekatan struktural yang dikembangkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
Think-Pair-Share (Pembelajaran Berpasangan)
Think-Pair-Share merupakan suatu pembelajaran yang bertujuan untuk memberi siswa lebih banyak waktu untuk berfikir, menjawab, dan saling membantu sama lain. Pembelajaran ini mempunyai tiga tahapan penting, yaitu berfikir (thinking), berpasangan (pairing), dan berbagi (share). Dalam pelaksanaannya ada variasi lain yaitu Think-Pair-Square. Perbedaannya pada diskusi dalam kelompok berempat (square). Setelah didiskusikan dengan pasangannya kemudian didiskusikan lagi dengan pasangan yang lain dalam satu kelompok.
Numbered-Head-Together (NHT)
Numbered-Head-Together adalah model pembelajaran yang melibatkan banyak siswa dalam menelaah materi pelajaran. Pembelajaran ini bertujuan untuk mengecek pemahaman mereka terhadap inti pelajaran. Pembelajaran ini terdiri dari empat tahapan yaitu (1) siswa dikelompokkan, setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Setiap anggota kelompok diberi nomor 1, 2, 3, dan 4. (2) Guru menyampaikan pertanyaan. (3) Siswa berdiskusi secara kelompok. (4) Guru menyebutkan nomor kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi.
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think-Pair-Square)
      	Model Pembelajaran Kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Square) merupakan variasi dari pembelajaran Think-Pair-Share. Pada pembelajaran ini siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dua pasang siswa. Prosedur dalam melaksanakan TPS (Think-Pair-Square) adalah sebagai berikut.

	Berpikir (Thinking)
Guru memberikan masalah kemudian siswa diberi waktu untuk memahami sendiri masalah tersebut.
	Berpasangan (Pairing)

Guru meminta siswa berpasangan dengan siswa lain untuk mendiskusikan apa yang telah dipikirkan pada tahap pertama. 
	Kelompok Berempat (Square)

Pasangan yang terdiri dari dua orang siswa bergabung ke dalam pasangan siswa lain. Pada tahap akhir, guru meminta kepada pasangan empat orang siswa untuk berbagi dengan seluruh kelas tentang apa yang telah mereka bicarakan.  
Dalam (http://www.mpbl.edu.my/math/pkooperatif/tpsquare.htm) pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Square) dapat di lihat dari Gambar 1 berikut.
Gambar 1. Kegiatan Pembelajaran Tipe TPS (Think-Pair-Square)
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Pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Square) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
	Berpikir (Thinking)
Guru memberikan masalah kepada seluruh siswa, kemudian siswa memahami sendiri masalah tersebut dalam waktu yang telah ditentukan.
	Berpasangan (Pairing)

Setelah siswa memahami permasalahan, guru meminta siswa berpasangan dengan siswa lain untuk mendiskusikan apa yang telah dipikirkan.
	Kelompok Berempat (Square)

Guru meminta pasangan yang terdiri dari dua orang siswa bergabung ke dalam pasangan siswa lain untuk mendiskusikan hasilnya. Pada tahap akhir, guru meminta kepada pasangan empat orang siswa untuk berbagi dengan seluruh kelas tentang hasil diskusinya.

Penelitian yang Relevan
Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain: 
Hasil penelitian yang relevan yang dilakukan oleh Djainab Tuara dengan judul “Meningkatkan Kemampuan Inkuiri Siswa SMP Melalui Pembelajaran Kooperatif Think-Pair-Square pada Konsep Fungsi Alat Tubuh Tumbuhan” menyatakan bahwa kemampuan akhir inkuiri siswa melalui pembelajaran kooperatif Think-Pair-Square, tergolong baik pada tindakan I dan sangat baik pada tindakan II baik.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ening Yuningsih dengan judul “Efektivitas Penerapan Teknik Berpikir Berpasangan Berempat dalam Pembelajaran Kooperatif STAD pada Pembelajaran IPA FISIKA” menyatakan bahwa penerapan teknik berpikir berpasangan berempat dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD pada pembelajaran IPA fisika efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa dan dapat meningkatkan keterampilan kooperatif siswa lebih baik dibandingkan dengan siswa yang tidak menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD teknik berpikir berpasangan berempat.

Kerangka Berpikir 
Pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Square) memiliki prosedur: (1) berfikir, (2) berpasangan (kelompok dua orang), (3) kelompok berempat (kelompok 4 orang), serta (4) presentasi kelas merupakan strategi pembelajaran yang dapat melibatkan keaktifan, kerja sama dan interaksi siswa karena pembelajaran kooperatif tipe ini didasarkan atas kerja sama kelompok dimana masing-masing individu memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencapai tujuan kelompoknya.
Pada tahap pertama, masing-masing siswa berfikir yakni memikirkan dan memahami permasalahan yang dikemukakan oleh guru dalam waktu yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, memungkinkan munculnya kreativitas siswa dalam penyelesaian masalah. Tahap kedua, siswa berpasangan dengan teman sebangku untuk mengutarakan hasil pemikirannya. Masing-masing siswa dapat melihat hasil pekerjaan siswa lain, saling memberi masukan dan dapat mengetahui kekreatifan siswa lain dalam penyelesaian masalah yang dikemukakan oleh guru. Selanjutnya, pasangan yang terdiri dari dua orang siswa tersebut bergabung ke dalam pasangan siswa lain. Siswa dituntut untuk aktif mengungkapkan pendapat, menanggapi pendapat pasangannya, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dan saling bertanya pada pasangannya sebelum bertanya kepada guru. Pada tahap ini siswa diberi kesempatan untuk merenungkan dan mengembangkan ide-ide, menyelesaikan soal dengan cara yang berbeda dengan memilih cara yang dianggap paling mudah. Dengan demikian kreativitas siswa dapat berkembang. Pada tahap terakhir, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pemikiran kelompoknya. 
Dari pemikiran-pemikiran di atas, memungkinkan suasana pembelajaran di kelas menjadi lebih kondusif untuk meningkatkan kreativitas siswa. Hal ini dikarenakan ide-ide siswa yang saling berinteraksi dapat memunculkan kreativitas siswa. Oleh karena itu, pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Square) diduga dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam belajar matematika.
Hipotesis Tindakan
Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah:  proses pembelajaran matematika dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think-Pair-Square) dapat meningkatkan kreativitas belajar matematika siswa kelas X di SMA N 1 Depok.


BAB III
METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian
         Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini dilaksanakan secara kolaboratif dan partisipatif. Kolaboratif artinya peneliti berkolaborasi atau bekerja sama dengan guru matematika kelas X SMA N 1 Depok, sedangkan partisipatif artinya peneliti dibantu oleh mitra peneliti terlibat secara langsung dalam penelitian. Pelaksana tindakan dalam penelitian ini adalah guru matematika kelas X SMA N 1 Depok.

Subjek dan Objek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XF SMA Negeri 1 Depok. Jumlah siswa kelas XF adalah 36 siswa. Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan menyesuaikan antara karakteristik model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Square) dan karakteristik siswa. Penentuan subjek dilakukan setelah peneliti berkonsultasi dengan guru matematika kelas X.         
Objek penelitian ini adalah keseluruhan proses dan hasil pembelajaran matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Square)   sebagai upaya meningkatkan kreativitas belajar matematika siswa kelas XF SMA Negeri 1 Depok. 


Tempat dan Waktu Penelitian
         Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Depok yang beralamat di Babarsari, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, pada tanggal 8 April 2009-18 April 2009.

Rancangan Penelitian
         Penelitian ini dirancang berdasarkan Model Kemmis&Mc. Taggart. Tahapan penelitian tindakan kelas yang dikembangkan, yaitu: perencanaan (planning), tindakan (action), pengamatan (observation), dan refleksi (reflection). Keempat elemen ini dipandang sebagai suatu siklus dalam sebuah PTK, digambarkan dengan sebuah spiral PTK seperti ditunjukkan dalam Gambar 2. 
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Gambar 2. Spiral Penelitian
Tindakan Kelas Model Kemmis & Mc Taggart
(Pardjono dkk, 2007: 22)


                                              


Prosedur Penelitian
Penelitian ini direncanakan dalam dua siklus, akan tetapi apabila hasil yang diperoleh belum memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, maka ditambahkan siklus berikutnya. Penjabaran kegiatan setiap siklus sebagai berikut:
SIKLUS I
Tahap Perencanaan
Pada tahap perencanaan, peneliti membuat rencana tindakan yang akan dilakukan dalam penelitian, yaitu menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan model  pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Square), Lembar Kerja Siswa (LKS), lembar observasi kreativitas siswa selama mengikuti pembelajaran, lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran, angket respon siswa terhadap pembelajaran kooperatif tipe  TPS (Think-Pair-Square) yang diikuti, dan pedoman wawancara dengan siswa. Instrumen yang telah disusun kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. 
	Pelaksanaan Tindakan
Setelah dilakukan perencanaan secara memadai, segera dilaksanakan tindakan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Square) dalam pembelajaran matematika. Pembelajaran terdiri atas 3 tahap kegiatan, yaitu:
	Kegiatan awal

Kegiatan awal pembelajaran meliputi kegiatan guru dalam memotivasi siswa untuk belajar dengan cara memberikan masalah, diikuti dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, dan memberikan apersepsi.
	Kegiatan inti

Kegiatan inti pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Squar) (1) berfikir, (2) berpasangan (kelompok dua orang), (3) kelompok berempat (kelompok 4 orang), serta (4) presentasi kelas. Pada tahap awal, guru memberikan permasalahan kepada siswa. Siswa memikirkan dan memahami permasalahan sendiri tanpa bantuan teman lain, dalam waktu yang telah ditetapkan. Kemudian siswa berpasangan dengan teman sebangku untuk mengutarakan hasil pemikirannya. Masing-masing siswa dapat melihat hasil pekerjaan siswa lain, saling memberi masukan dan dapat mengetahui kekreatifan siswa lain dalam penyelesaian masalah yang dikemukakan oleh guru. Guru memonitor dan menjaga jalannya diskusi, peneliti juga ikut membantu mengawasi sekaligus membuat catatan lapangan selama pembelajaran. Selanjutnya, pasangan yang terdiri dari dua orang siswa tersebut bergabung ke dalam pasangan siswa lain dalam kelompok berempat. Siswa dituntut untuk aktif mengungkapkan pendapat, menanggapi pendapat pasangannya, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dan saling bertanya pada pasangannya sebelum bertanya kepada guru. Pada tahap ini siswa diberi kesempatan untuk merenungkan dan mengembangkan ide-ide, menyelesaikan soal dengan cara yang berbeda dengan memilih cara yang dianggap paling mudah. Selanjutnya, guru meminta kepada perwakilan dari pasangan empat orang siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang apa yang telah mereka bicarakan. Pada tahap akhir, guru bersama siswa membuat simpulan dari kegiatan pembelajaran yang telah dikerjakannya.
	Kegiatan akhir

Kegiatan akhir pembelajaran meliputi kegiatan guru dan siswa dalam membuat simpulan materi yang telah dipelajari dan pemberian tugas.
	Tahap Pengamatan/Observasi

Pada tahap ini, peneliti mengamati segala aktivitas yang terjadi selama proses belajar mengajar berlangsung, baik itu aktivitas siswa, maupun aktivitas guru yang sedang mengajar. Tujuan observasi kelas ini secara umum yakni: (1) mengetahui keaktifan siswa selama proses diskusi berlangsung, (2) mengetahui kesulitan–kesulitan yang dihadapi siswa selama proses diskusi kelompok. (3) mengetahui interaksi antara guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung, (4) mengetahui ada tidaknya alternatif–alternatif jawaban yang berbeda dari beberapa siswa baik dari hasil diskusi kelompok maupun saat mengerjakan tugas secara individu, (5) mengetahui kesulitan yang dihadapi siswa saat mengerjakan tugas secara individu, (6) mengetahui bagian soal mana saja yang dijawab dengan benar oleh hampir sebagian besar siswa, (7) mengetahui bagian soal mana saja yang dijawab salah oleh hampir sebagian besar siswa. 
Agar informasi yang diperoleh lebih akurat, maka peneliti telah mempersiapkan pedoman observasi sebagai pedoman untuk membuat catatan kegiatan di lapangan, dalam hal ini di dalam kelas. Setiap aktivitas yang terjadi selama proses belajar mengajar berlangsung dicatat seperti apa adanya agar diperoleh informasi lapangan yang sebenar–benarnya.
	Tahap Refleksi

Pada tahap refleksi ini, peneliti bersama–sama dengan guru mata pelajaran matematika mengadakan pertemuan untuk melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung. Setiap kali selesai jam mata pelajaran, sedapat mungkin langsung diadakan evaluasi antara peneliti dan guru.
Evaluasi yang dilakukan antara lain meliputi kendala–kendala/hambatan-hambatan yang dihadapi selama proses pembelajaran berlangsung, serta menetapkan tindakan-tindakan sebagai alternatif pemecahan masalah apa yang akan dilakukan agar hambatan yang muncul tidak terulang kembali pada siklus berikutnya. Keseluruhan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan siklus II.
SIKLUS II
Tahap Perencanaan
      Tahap perencanaan pada siklus II diawali dengan identifikasi masalah berdasarkan hasil refleksi pada siklus I. Masalah–masalah yang timbul pada siklus I ditetapkan alternatif pemecahan masalahnya dengan harapan tidak terulang pada siklus II nantinya. Selain itu, mengembangkan tindakan pada siklus I yang telah berhasil dengan menambahkan variasi tindakan untuk menghindari rasa bosan siswa terhadap proses pembelajaran.  
	Tahap Pelaksanaan

	      Pada tahap pelaksanaan siklus II ini, belum dapat dijelaskan secara rinci tindakan apa yang akan dilakukan. Hal ini disebabkan segala tindakan yang akan dilakukan pada siklus II ini berdasarkan hasil refleksi siklus I. 
	Tahap Pengamatan

      Tahap pengamatan pada siklus II ini identik dengan pengamatan pada siklus I. Hal-hal yang diamati yakni segala aktivitas yang terjadi selama proses belajar mengajar berlangsung di dalam kelas. Hasil observasi dicatat  berdasarkan pedoman observasi yang telah disusun guna mendapatkan informasi/data yang akurat.
	Tahap Refleksi

      Berdasarkan informasi/data yang telah terkumpul dari hasil observasi, maka diadakan refleksi II guna mengevaluasi segala tindakan yang telah dilakukan dalam siklus II. Bila data berdasarkan hasil refleksi II ini ternyata belum mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, maka perlu diadakan perbaikan kembali dengan melanjutkannya pada siklus III.

Teknik Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara:
Observasi
Data yang dikumpulkan melalui teknik observasi ini berdasarkan pada pedoman observasi yang telah disusun. Observasi dilakukan untuk mengetahui segala aktivitas dan kreativitas siswa yang terjadi di dalam kelas selama pembelajaran berlangsung. Peneliti mencatat segala kegiatan yang terjadi selama pembelajaran pada lembar observasi yang telah disiapkan.
Konsultasi dengan Guru Matematika
Konsultasi dengan guru mata pelajaran matematika yang bersangkutan dilakukan sebanyak dua kali. Konsulatasi pertama dilakukan sebelum diadakan penelitian. Konsultasi ini bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi tentang proses pembelajaran matematika kelas X, (b) mengetahui materi matematika apa yang dianggap sulit oleh sebagian besar siswa kelas X, serta usaha yang mungkin dapat dilakukan peneliti bersama guru untuk menyelesaikan permasalahan siswa.
Sedangkan konsultasi kedua dilakukan setelah pembelajaran selesai. Konsultasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pendapat guru tentang proses pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Square) yang telah disusun oleh peneliti. Selain itu, bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran yang telah dilakukan.
Wawancara siswa
Tujuan wawancara siswa adalah untuk mengetahui kreativitas siswa serta memperoleh informasi mengenai kesulitan-kesulitan siswa dalam memahami konsep matematika, terutama yang berkaitan dengan sebagian materi yang dibahas dalam penelitian, Peneliti langsung menanyakan informasi-informasi yang diharapkan kepada para siswa. Akan tetapi terkadang ada beberapa siswa yang merasa malu untuk mengemukakan pendapatnya secara lisan. Untuk mengatasi hal ini, maka bagi siswa yang tidak mau mengemukakan jawabannya secara lisan, mereka diperbolehkan untuk menuliskan pendapat mereka pada selembar kertas. 
Instrumen Penelitian
        Instrumen penelitian ini adalah sebagai berikut.
Peneliti
Peneliti merupakan instrumen utama, karena peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana, pengamat, penganalisis, penafsir data, sekaligus penyusun laporan hasil penelitian.
Lembar Observasi Kreativitas Siswa
Lembar observasi digunakan sebagai panduan peneliti dan pengamat dalam mengamati dan mencatat segala aktivitas siswa dalam memecahkan masalah dan kreativitas siswa selama proses belajar mengajar berlangsung. Terdapat 5 aspek sebagai pedoman observasi peneliti, yaitu aspek ketrampilan berpikir lancar, ketrampilan berpikir luwes, ketrampilan berpikir orisinal, ketrampilan memperinci dan ketrampilan menilai.
Angket Respon Siswa dan Angket Kreativitas Siswa
Tabel 1. Kisi-kisi Angket Respon Siswa
Angket respon siswa digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran matematika yang baru saja digunakan (model pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think-Pair-Square)). Angket respon siswa terdiri dari 20 butir pernyataan. Kisi-kisi angket respon siswa terhadap pembelajaran adalah sebagai berikut.

No
Aspek yang diamati
No. Butir
Jumlah

Kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Square)
1(+), 2(-), 3(+), 4(+),  5(-)
5
	

Mengemukakan ide/pendapat
6(+), 7(-), 8(+), 9(-), 10(-)
5
	

Kerjasama dan tanggungjawab
11(-), 12(+), 13(-), 14(-), 15(+)
5
	

Antusias siswa terhadap permasalahan yang diberikan.
16(+), 17(+), 18(+), 19(+), 20(-)
5
Jumlah
20
Angket kreativitas siswa digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kreativitas siswa dalam pembelajaran matematika. Angket kreativitas siswa terdiri dari 25 butir pernyataan. Kisi-kisi angket kreativitas siswa seperti berikut:
Tabel 2. Kisi-kisi Angket Kreativitas Siswa


No
Aspek yang Dinilai
Nomor Butir Soal 
Jumlah
1.
Kemampuan berpikir lancar 
1(+), 2(+), 3(+), 4(-), 5(+)
5
2.
Kemampuan berpikir luwes
6(-), 7(+), 8(+), 9(-), 10(+)
5
3.
Kemampuan berpikir orisinal
11(+), 12(+), 13(+), 14(-), 15(+)
5
4.
Kemampuan memperinci
 16(+),17(+),18(+), 19(-), 20(+)
5
5.
Kemampuan menilai
21(+), 22(+), 23(+), 24(+), 25(+)
5
Jumlah
25

Lembar Keterlaksanaan Proses Pembelajaran
Lembar keterlaksanaan proses pembelajaran digunakan untuk mengetahui perbedaan antara rencana pembelajaran dan pelaksanaannya. Di samping itu, dapat mengetahui masalah yang terjadi dalam pembelajaran serta upaya untuk mengatasi permasalahannya. Lembar keterlaksanaan ini dibuat berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran.
Pedoman Wawancara
Wawancara siswa dilakukan pada akhir pembelajaran. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui kreativitas siswa serta memperoleh informasi mengenai kesulitan-kesulitan siswa dalam memahami konsep matematika, terutama yang berkaitan dengan sebagian materi yang dibahas dalam penelitian serta untuk mengetahui pendapat siswa tentang pembelajaran yang baru saja diterapkan (model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Square)).
Wawancara dilaksanakan secara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin menurut Suharsimi Arikunto (1992: 127-128), dalam pelaksanaan wawancara ini, peneliti sebagai pewawancara bebas menanyakan data yang akan dikumpulkan kepada responden. Meskipun sifatnya bebas, kegiatan wawancara ini tetap terkendali karena peneliti membawa pedoman wawancara yang berisi garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Metode ini dipilih karena kebaikan yang dimilikinya, yaitu responden tidak menyadari sepenuhnya bahwa ia sedang diwawancarai. Adapun metode pencatatan data wawancara dilakukan dengan dua cara, yaitu pencatatan dari ingatan peneliti dan pencatatan oleh responden. Metode pencatatan oleh responden dilakukan untuk melengkapi jawaban siswa yang kurang lengkap atau kurang jelas ketika diwawancara. 
Pedoman wawancara ini meliputi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran matematika (model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Square)) pada setiap pertemuan. Selain itu, pedoman wawancara ini juga memuat pertanyaan yang akan digunakan untuk membantu mengungkap kreativitas belajar matematika siswa setelah mengikuti pembelajaran.
Catatan Lapangan
Catatan lapangan merupakan sumber informasi yang sangat penting dalam penelitian ini. Catatan lapangan ini dibuat dalam bentuk diskriptif. Catatan lapangan dibuat oleh peneliti dengan dibantu oleh mitra peneliti berdasarkan hasil observasi. Catatan lapangan ini meliputi berbagai aspek pembelajaran di kelas, suasana kelas, pengelolaan kelas, hubungan interaksi antara guru dengan siswa, interaksi siswa dengan siswa, dan kegiatan lain dari penelitian ini, seperti aspek perencanaan, pelaksanaan, diskusi, dan refleksi.
Dokumentasi
Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dari hasil observasi, angket, dan wawancara. Data  yang diperoleh dari dokumentasi berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), hasil pekerjaan siswa serta dokumen foto yang memberikan gambaran secara konkrit mengenai aktivitas siswa selama proses pembelajaran.

Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, data yang akan dianaliasis meliputi hasil lembar observasi kreativitas siswa, angket kreativitas siswa, serta angket respons siswa.
	Analisis Lembar Observasi Kreativitas Siswa

Dalam penelitian ini, kreativitas yang diamati adalah kreativitas siswa selama pembelajaran berlangsung. Aspek yang diamati meliputi (1) aspek ketrampilan berpikir lancar, (2) ketrampilan berpikir luwes, (3) ketrampilan berpikir orisinal, (4) ketrampilan memperinci, dan (5) ketrampilan menilai. Hasil observasi mengenai kreativitas siswa dalam pembelajaran kemudian dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk deskriptif. 

	Analisis Angket kreativitas siswa

Angket kreativitas siswa digunakan untuk mengetahui tingkat kreativitas setiap siswa dalam pembelajaran matematika. Aspek yang diamati meliputi (1) ketrampilan berpikir lancar, (2) ketrampilan berpikir luwes, (3) ketrampilan berpikir orisinal, (4) ketrampilan memperinci, dan (5) ketrampilan menilai.
Angket kreativitas siswa terdiri dari 25 pernyataan. Butir angket dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu pernyataan bentuk positif dan pernyataan bentuk negatif. Pernyataan bentuk positif yaitu pernyataan yang mendukung gagasan kreatif. Pernyataan bentuk negatif yaitu pernyataan yang tidak mendukung gagasan kreatif. Hal ini untuk menghindari jawaban yang asal memilih. Penskoran untuk setiap butir berdasarkan pilihan dan bentuk butir sebagai berikut:
Tabel 3. Penskoran Butir Angket Kreativitas Siswa


Alternatif jawaban
Pernyataan
                        
Tidak Pernah
(TP)
Jarang (JR)
Sering (SR)
Selalu (SL)
Positif
1
2
3
4
Negatif
4
3
2
1

Hasil angket kreativitas siswa dianalisis dengan langkah:
	Masing-masing butir pernyataan dikelompokkan sesuai dengan aspek yang diamati yaitu ciri-ciri berpikir kreatif.

Menghitung skor total dan rata-rata skor aspek yang diamati.
Menghitung persentase kreativitas siswa:
Persentase kreativitas siswa (P) = file_4.wmf
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Setelah dihitung persentase kreatifitas siswa, selanjutnya dikategorikan sesuai dengan Tabel 4 berikut.
Tabel 4. Kategori Kreativitas Siswa
No
Persentase (P)
Kategori
1.
2.
3.
4.
P ≥ 75%
50% ≤ P < 75%
25% ≤ P < 50% P <  25%
tinggi
sedang
kurang
rendah

(Suharsimi Arikunto, 2002: 245)
	Analisis Angket Respon Siswa
Angket respon siswa digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran yang baru saja dilakukan (model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Square). Angket respon siswa terdiri dari 20 buah pernyataan yang terdiri dari pernyataan bentuk positif dan bentuk negatif. Pedoman kualifikasi hasil presentase dapat dilihat pada Tabel 4, dan pedoman penskoran untuk angket respon siswa dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Penskoran Butir Angket

Alternatif jawaban
Pernyataan

                        
Ya
Tidak
Positif
1
0
Negatif
0
1

Hasil angket kemudian dianalisis dengan langkah-langkah :
	Masing-masing butir pernyataan dikelompokkan sesuai dengan aspek yang diamati.
	Berdasarkan pedoman penskoran yang telah dibuat, dihitung rata-rata skor setiap aspek yang diamati.sesuai dengan indikator 
	Menghitung persentase respon siswa setiap aspek yang diamati kemudian dikualifikasi untuk membuat simpulan mengenai respon siswa terhadap pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Square).
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Setelah dihitung persentase respon siswa, selanjutnya dikategorikan sesuai dengan Tabel 6 berikut.
Tabel 6. Kualifikasi Hasil Persentase Skor Angket Respon Siswa 

Persentase (P)
Kriteria Respons
75% ≤  P ≤  100%
Sangat Tinggi
50% ≤  P ≤  74,99%
Tinggi
25% ≤ P ≤  49,99%
Sedang
0% ≤  P ≤  24,99%
Rendah

Indikator Keberhasilan
       Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah:
	Tindakan pelaksanaan pembelajaran matematika sesuai dengan ketentuan dalam pembelajaran model Kooperatif Tipe TPS (Think-Pair-Square)  . 

Adanya peningkatan kreativitas belajar matematika siswa setelah diterapkan model Kooperatif Tipe TPS (Think-Pair-Square) dari siklus 1 ke siklus 2 dengan membandingkan hasil persentase angket kreativitas siswa dan analisis lembar observasi kreativitas siswa.



















BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian
Pelaksanaan Tindakan Siklus 1
Pertemuan Pertama
Berdasarkan kesepakatan antara guru dan peneliti, pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 April 2009 pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 09.15 WIB. Materi yang diajarkan pada pertemuan ini adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku.
Pendahuluan
Pada pertemuan pertama untuk siklus 1 ini, siswa masih belum terbiasa dengan situasi kelas, dengan kehadiran peneliti dan pengamat dalam pembelajaran. Proses pembelajaran diawali dengan guru mengingatkan kembali tentang Teorema Pythagoras. Guru menanyakan panjang sisi miring dari segitiga siku-siku yang diketahui panjang sisi siku-sikunya masing-masing 4 cm dan 8 cm. Banyak siswa menjawab akar 70. Kemudian guru menanyakan cara mendapatkan nilai tersebut. Serentak  siswa menjawab “dengan menggunakan Teorema Pythagoras”.
Pembelajaran dilanjutkan dengan guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) 1 tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku.


Kegiatan Inti
Think
Pada tahap ini, masing-masing siswa memahami materi dan menyelesaikan permasalahan selama 8 menit. Siswa bekerja mandiri dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat di LKS 1. Namun ada beberapa siswa yang melihat hasil pekerjaan teman. Setelah waktu yang ditentukan habis, siswa menyimpulkan hasil dari LKS 1, yaitu tentang perbandingan trigonometri sinus, cosinus dan tangen pada segitiga siku-siku, serta menjawab semua soal yang disediakan dalam LKS 1. Dari 36 siswa kelas XF, terdapat 18 siswa yang belum menjawab semua soal dengan benar. Skor dan nilai siswa pada tahap think disajikan pada Lampiran 3.1 dan 3.2.
 Pair
Pada tahap ini, siswa berpasangan dengan teman sebangku untuk berdiskusi tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, dalam waktu 7 menit. Terdapat 18 pasangan siswa, seperti pada Gambar 3 berikut.
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Gambar 3. Pembagian Kelompok Berpasangan (Pair)

Masing-masing pasangan mendiskusikan hal yang telah disimpulkan pada saat think. Banyak siswa yang berlainan pendapat dengan pasangannya. Mereka mendiskusikan perbedaan pendapat tersebut. Hasil dari tahap pair, masing-masing pasangan menyimpulkan hasil diskusi tentang perbandingan trigonometri sinus, cosinus dan tangen dari segitiga siku-siku dan menjawab semua soal di LKS 1. Dari 18 pasang siswa kelas XF, terdapat 9 pasangan siswa yang belum menjawab semua soal dengan benar. Hal ini dikarenakan siswa yang belum menjawab benar semua soal berpasangan dengan siswa yang belum menjawab dengan benar pula. Skor  dan nilai siswa pada tahap pair disajikan pada Lampiran 3.1 dan 3.2
 Square
Pada tahap ini, pasangan siswa bergabung dengan pasangan siswa lain dalam kelompok berempat (square). Pengelompokan tahap square seperti pada Gambar 4. Terdapat 9 kelompok berempat, masing-masing kelompok terdiri dari 2 pasangan siswa dari tahap pair. 
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Gambar 4. Pembagian Kelompok Berpasangan Berempat (Square)

Siswa yang tergabung ke dalam kelompok berempat saling mendiskusikan hasil diskusi pada saat berpasangan (pair) dalam waktu 8 menit. Hasil diskusi tahap square adalah siswa menyimpulkan perbandingan trigonometri sinus, cosinus dan tangen sudut pada segitiga siku-siku serta menjawab semua soal di LKS 1. Dari 9 kelompok siswa kelas XF, terdapat 2 kelompok siswa yang belum menjawab semua soal dengan benar. Hal ini dikarenakan pasangan siswa yang belum menjawab benar semua soal bergabung dengan pasangan siswa yang belum menjawab dengan benar. 
Setelah LKS 1 dikumpulkan, siswa mempresentasikan hasil diskusinya. Pada presentasi ini tidak ada siswa yang bertanya. Guru menguatkan hasil yang telah dipresentasikan siswa. Selanjutnya guru memberi kesempatan kepada siswa lain untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami. Tidak ada siswa yang bertanya tentang materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Skor  dan nilai siswa pada tahap square disajikan pada Lampiran 3.1 dan 3.2
Penutup
Pembelajaran diakhiri dengan Guru memberikan Pekerjaan Rumah (PR). Guru menginformasikan bahwa PR harus dikerjakan sendiri dan dikumpulkan besok sebelum pukul 07.00 di meja Guru.
Pertemuan Kedua
Pertemuan kedua untuk siklus 1 ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 April 2009. Materi yang disampaikan pada pertemuan ini adalah perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut khusus. Pada pertemuan ini pembelajaran yang seharusnya dimulai pada pukul 08.30 WIB berubah menjadi pukul 08.40. Hal ini dikarenakan ruangan kelas sangat kotor, banyak sampah plastik, kertas-kertas dan gabus. Oleh karena itu, guru meminta masing-masing siswa membersihkan sampah-sampah yang berada di dekat tempat duduknya. Setelah ruangan kelas bersih, guru memulai pembelajaran.
Pendahuluan
Pada pertemuan kedua, siswa mulai terbiasa dengan suasana kelas. Guru mengecek kehadiran siswa. Ada 2 siswa yang tidak masuk sekolah karena sedang sakit. Posisi tempat duduk kosong berada di deretan meja kolom 2 baris ke 3 dan di deretan meja kolom ke 3  baris ke 2. Guru juga mengecek PR siswa yang belum dikumpulkan. Terdapat beberapa siswa yang mengumpulkan PR lebih dari pukul 07.00, sehingga hasil PR siswa tidak dibawa guru dan masih tertinggal di meja guru. Guru menanyakan PR yang dianggap sulit dan perlu dibahas. Namun, kebanyakan siswa tidak menjawab. Guru tidak membahas PR tersebut. Hal ini dikarenakan sebagian besar siswa menjawab dengan benar PR yang telah diberikan.
Pembelajaran dilanjutkan dengan guru menanyakan rumus perbandingan trigonometri secara lisan untuk menarik keaktifan dan konsentrasi siswa dalam pembelajaran. Setelah siswa mulai aktif dan merespon pembelajaran yang diberikan, guru memberikan LKS 2. Pada waktu guru membagikan LKS 2, beberapa siswa langsung mengerjakan LKS 2, namun ada pula siswa yang masih malas-malasan untuk membaca LKS 2. 


Kegiatan inti
Think
Pada tahap ini, masing-masing siswa memahami materi dan menyelesaikan permasalahan selama 15 menit. Siswa bekerja mandiri dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat di LKS 2 seperti gambar 3. Namun, masih ada siswa yang melihat hasil pekerjaan teman. Setelah waktu yang ditentukan habis, siswa menyimpulkan hasil dari LKS 2 yaitu menentukan nilai perbandingan trigonometri sinus, cosinus dan tangen sudut 00, 300, 450, 600, dan 900. Dari 34 siswa kelas XF yang masuk sekolah, terdapat 12 siswa yang belum menjawab semua soal dengan benar. Skor dan nilai siswa pada tahap think disajikan pada Lampiran 3.3 dan 3.4. Suasana pembelajaran pada tahap think seperti Gambar 5 berikut.
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Gambar 5. Siswa belajar mandiri (tahap think)





 Pair
Gambar 6. Pembagian Kelompok Berpasangan (Pair)
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Pada tahap ini, siswa berpasangan dengan teman sebangku untuk berdiskusi tentang perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut khusus, dalam waktu 15 menit. Terdapat 17 pasangan siswa, seperti Gambar 6. 







                      ke dalam data karena tidak memenuhi persyaratan pembelajaran kooperatif tipe TPS.
Masing-masing pasangan mendiskusikan hal yang telah disimpulkan pada saat think. Ada siswa yang berbeda cara dalam menyelesaikan soal. Kemudian pasangan tersebut bersama-sama mengecek jawaban mereka dan menyimpulkan kebenaran dari perbedaan cara yang mereka tuliskan di LKS 2. Hasil dari tahap pair, masing-masing pasangan menyimpulkan hasil diskusi tentang menentukan nilai perbandingan trigonometri sinus, cosinus dan tangen sudut 00, 300, 450, 600, dan 900. Dari 17 pasang siswa kelas XF, terdapat 4 pasangan siswa yang belum menjawab semua soal dengan benar. Hal ini dikarenakan siswa yang belum menjawab benar semua soal berpasangan dengan siswa yang belum menjawab dengan benar pula. Skor dan nilai siswa tahap pair disajikan pada Lampiran 3.3 dan 3.4. Skor dan nilai siswa tahap pair dengan subjek 8, 7, 11, 12 tidak dimasukkan 
 Square
Gambar 7. Pembagian Kelompok Berpasangan Berempat (Square)
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Pada tahap ini, pasangan siswa bergabung dengan pasangan siswa lain dalam kelompok berempat (square). Terdapat perubahan dalam pengelompokan tahap square dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya seperti pada Gambar 7. Terdapat 7 kelompok berempat yang terdiri dari 2 pasang siswa tahap pair yaitu kelompok A, B, C, E, G, H, dan I. Terdapat pula 2 kelompok yang terdiri dari 3 siswa yaitu kelompok D dan kelompok F, akan tetapi pada kelompok ini pelaksanaan diskusi tahap square tidak dapat diterapkan sehingga data untuk kelompok ini tidak dimasukkan dalam Lampiran 3.4 dan 3.5. Keterangan “8” pada Gambar 7 berikut adalah siswa-siswa pada tahap pair.







        Setelah LKS 2 dikumpulkan, siswa mempresentasikan hasil diskusinya seperti pada Gambar 8 Skor dan nilai siswa tahap square disajikan pada Lampiran 3.3 dan 3.4.
Siswa yang tergabung ke dalam kelompok berempat saling mendiskusikan hasil diskusi pada saat berpasangan (pair) dalam waktu 15 menit. Setelah waktu yang ditentukan habis, guru mengacak nomor urut siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi. Hasil diskusi tahap square adalah siswa menentukan nilai perbandingan trigonometri sinus, cosinus dan tangen sudut 00, 300, 450, 600, dan 900. 
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Gambar 8: Siswa sedang mempresentasikan hasil diskusinya



Pada presentasi ini, ada beberapa siswa dari kelompok lain  yang berlainan pendapat dengan cara yang dipresentasikan. Kemudian siswa menjelaskan perbedaan cara penyelesaiannya tersebut. Mereka menyimpulkan bahwa kedua cara penyelesaian tersebut benar dan menghasilkan jawaban yang sama. Guru menguatkan kesimpulan siswa tersebut. Berikut cara yang dilakukan siswa. 
Gambar 9. Jawaban siswa yang mengerjakan dengan mengganti x2 menjadi y2
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Gambar 10. Jawaban siswa yang mengerjakan dengan mengganti y2 menjadi x2
Penutup
Guru memberikan kesempatan bertanya untuk materi yang belum dipahami pada pertemuan kali ini. Pembelajaran diakhiri oleh guru dengan menugaskan siswa untuk mempelajari materi perbandingan trigonometri sudut di semua kuadran di buku paket.
Hasil Angket Kreativitas Siswa Siklus 1 dan Lembar Observasi Kreativitas Siswa
Angket kreativitas siswa dibagikan diakhir pembelajaran pada pertemuan kedua siklus 1. Data hasil angket kreativitas siklus 1 diperoleh berdasarkan persentase hasil angket kreativitas siswa. Persentase kreativitas siswa setiap indikator disajikan dalam Tabel 7 sebagai berikut.  
Tabel 7.   Hasil Angket Kreativitas Belajar Siklus 1

No
Indikator yang diamati
Persentase
Kategori
1.
Kemampuan Berpikir Lancar
62,64 % 
sedang
2.
Kemampuan Berpikir Luwes
66,94 % 
sedang
3.
Kemampuan Berpikir Orisinal
66,25%
sedang
4.
Kemampuan Memperinci
70,36 % 
sedang
5.
Kemampuan Menilai
69,31%
sedang
Rata-rata persentase
66,67%
sedang

Dari tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata persentase kreativitas siswa dalam pembelajaran matematika siklus 1 sebesar 66,67% termasuk ke dalam kategori sedang. 
Berdasarkan lembar observasi kreativitas siswa diperoleh:
	Pada indikator kemampuan berpikir lancar, siswa dalam kelompok B3, E10, D8 dan I15,  lancar mengungkapkan pendapatnya.
	Pada indikator kemampuan berpikir luwes, siswa dalam kelompok C5 dan G13 memanfaatkan benda-benda sekitar (pena) sebagai ganti penggaris, siswa dalam kelompok A2, D7, F11dan I15 mencoba cara lain dalam menyelesaikan masalah.
	Pada indikator kemampuan berpikir orisinal, siswa dalam kelompok A2, D7, F11dan I15 mengerjakan soal dengan cara yang berbeda dari teman lain dalam kelompoknya.
	Pada indikator kemampuan memperinci, siswa menuliskan keterangan soal pada gambar dan beberapa siswa melakukan langkah-langkah yang terperinci.
	Pada indikator kemampuan menilai, siswa mampu memberikan pertimbangan terhadap penyelesaian teman dan siswa juga sudah mampu menilai jawaban teman salah dan benar.

Refleksi 
              lahan-permasalahan yang muncul selama pembelajaran berlangsung pada siklus 1 adalah sebagai berikut.
Refleksi siklus 1 dilakukan antara peneliti dengan guru matematika. Refleksi dilakukan sejalan dengan pelaksanaan tindakan dan pada akhir siklus 1 Permasa
	Beberapa siswa kurang aktif dalam tiap kelompok untuk menyelesaikan soal.

Kurangnya tempat isian untuk mengerjakan LKS sehingga siswa mengalami kesulitan menuliskan hasil pekerjaannya di LKS.
Guru mengalami kesulitan untuk mengetahui siswa mana yang mengalami kesulitan dalam menerima pembelajaran atau siswa mana yang tidak, karena beberapa siswa pasif dalam pembelajaran.
Kegiatan membimbing siswa secara individu maupun kelompok dalam menyelesaikan soal belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dikarenakan siswa dari kelompok lain juga bertanya-tanya dalam menyelesaikan masalah.
	Pelaksanaan Tindakan Siklus 2
Setelah diadakan refleksi dari siklus 1, perbaikan tindakan yang akan dilaksanakan tersebut antara lain sebagai berikut.

	Memberi tempat isian untuk mengerjakan LKS sehingga memudahkan siswa untuk menuliskan hasil pekerjaannya di LKS.

Lebih banyak memberikan motivasi kepada siswa agar mau dan mampu memberikan pendapat dalam menyelesaikan soal dan menyimpulkannya.
Guru berkeliling untuk mengontrol keadaan kelas untuk mengetahui pemahaman siswa dan untuk mengetahui keaktifan siswa.
Bimbingan dan pengawasan untuk siswa lebih ditingkatkan lagi oleh guru, peneliti, maupun pengamat pada saat diskusi kelompok sedang siswa berlangsung maupun pada saat mengerjakan soal dengan cara mengecek jawaban siswa

Pertemuan Pertama Siklus 2 
Pertemuan pertama untuk siklus 2 dilaksanakan pada tanggal 13 April 2009. Pertemuan pertama siklus 2 dimulai pada pukul 08.30. Materi yang dipelajari pada pertemuan ini adalah perbandingan trigonometri sudut di semua kuadran.
Pendahuluan 
Pertemuan pertama siklus 2 diawali dengan guru menanyakan nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut khusus yang telah dipelajari siswa pada pertemuan sebelumnya. Siswa serentak menjawab pertanyaan guru dengan benar, namun ada juga siswa yang salah menjawab. Siswa yang salah menjawab tersebut diminta untuk melihat dan mengecek nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut khusus pada LKS 2. Karena pada pertemuan sebelumnya, jawaban pada LKS 2 sudah dibahas dan dicek kebenarannya. Pembelajaran dilanjutkan dengan guru membagikan LKS 3.
Kegiatan inti
Think
18 siswa yang belum menjawab semua soal dengan benar. Skor dan nilai siswa pada tahap think disajikan pada Lampiran 3.5 dan 3.6
Siswa bekerja mandiri dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan tentang perbandingan trigonometri sudut di semua kuadran selama 15 menit. Banyak siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan LKS 3. Guru menjelaskan bahwa untuk mengerjakan LKS 3 harus mengacu pada perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Penjelasan guru memudahkan siswa memahami maksud soal. Setelah waktu yang ditentukan habis, siswa menyimpulkan hasil LKS 3, yaitu tentang perbandingan trigonometri sudut di semua kuadran. Dari 36 siswa terdapat

b) Pair
Pada tahap ini, siswa berpasangan dengan teman sebangku untuk berdiskusi tentang perbandingan trigonometri sudut di semua kuadran, dalam waktu 15 menit. Terdapat 18 pasangan siswa, seperti pada Gambar 11 berikut.
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Gambar 11. Pembagian Kelompok Berpasangan (Pair)


Masing-masing pasangan mendiskusikan hal yang telah disimpulkan pada saat think. Selama proses diskusi berlangsung, Guru berkeliling mendatangi tiap-tiap kelompok mengontrol jalannya diskusi. Hasil dari tahap pair, masing-masing pasangan menyimpulkan perbandingan trigonometri sudut di semua kuadran. Dari 18 pasangan siswa kelas XF, terdapat 6 pasangan siswa yang belum menjawab semua soal dengan benar. Hal ini dikarenakan siswa yang belum menjawab benar semua soal berpasangan dengan siswa yang belum menjawab dengan benar pula. Skor dan nilai siswa tahap pair dapat dilihat pada Lampiran 3.5 dan 3.6
Square
Pada tahap ini, pasangan siswa bergabung dengan pasangan siswa lain dalam kelompok berempat (square). Pengelompokan tahap square seperti pada gambar 12. Terdapat 9 kelompok berempat, masing-masing kelompok terdiri dari 2 pasangan siswa dari tahap pair. 
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Gambar 12. Pembagian Kelompok Berpasangan Berempat (Square)


Siswa yang tergabung ke dalam kelompok berempat saling mendiskusikan hasil diskusi pada saat berpasangan (pair) dalam waktu 15 menit. Hasil diskusi tahap square adalah siswa menyimpulkan perbandingan trigonometri sudut di semua kuadran serta menjawab semua soal di LKS 3. Dari 9 kelompok berempat, terdapat 2 kelompok siswa berempat yang belum menjawab semua soal dengan benar. Hal ini dikarenakan pasangan siswa yang belum menjawab benar semua soal bergabung dengan pasangan siswa yang belum menjawab dengan benar. 
Setelah LKS 3 dikumpulkan, siswa mempresentasikan hasil diskusinya. Pada presentasi ini tidak ada siswa yang bertanya. Guru menguatkan hasil yang telah dipresentasikan siswa. Selanjutnya guru memberi kesempatan kepada siswa lain untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami. Tidak ada siswa yang bertanya tentang materi perbandingan trigonometri sudut di semua kuadran. Skor  dan nilai siswa pada tahap square disajikan pada lampiran 3.5 dan 3.6.
Penutup
Guru meminta siswa untuk mempelajari lagi materi yang telah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. 
Pertemuan Kedua Siklus 2
Pertemuan kedua untuk siklus 2 dilaksanakan pada tanggal 15 April 2009 pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 09.15 WIB. Pembelajaran pada pertemuan ini adalah menggunakan perbandingan trigonometri dalam menyelesaikan permasalahan. 
Pendahuluan 
Pembelajaran diawali dengan guru menanyakan nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut khusus dan sudut di berbagai kuadran yang dipelajari siswa pada pertemuan sebelumnya. Siswa serentak menjawab pertanyaan yang diberi guru dengan benar. Guru melanjutkan pembelajaran dengan membagikan LKS 4. Materi yang dipelajari pada pertemuan ini adalah menggunakan perbandingan trigonometri sudut khusus dan sudut di berbagai kuadran dalam menyelesaikan soal.
Kegiatan inti 
Think
Siswa sudah terkondisi untuk memahami dan mengerjakan LKS 4. Siswa belajar mandiri dalam waktu 8 menit. Guru mengingatkan kembali untuk lebih teliti dalam membaca permasalahan. Hasil dari tahap think, masing-masing siswa mampu menggunakan perbandingan trigonometri dalam menyelesaikan permasalahan di LKS 4. Dari 36 siswa kelas XF, terdapat 8 siswa yang belum menjawab semua soal dengan benar. Skor dan nilai siswa tahap think disajikan pada Lampiran 3.7 dan 3.8.
Pair
Siswa berpasangan dengan teman sebangku untuk berdiskusi tentang perbandingan trigonometri sudut di semua kuadran, dalam waktu 15 menit. Terdapat 18 pasangan siswa, seperti pada Gambar 13 berikut.
1
10
11
18
2
9
12
17
3
8
13
16
4
7
14
15
5
6


Whiteboard
Meja guru







Gambar 13. Pembagian Kelompok Berpasangan (Pair)


Pada tahap ini, ada pasangan siswa yang berbeda pendapat dalam mengerjakan soal. Kemudian mereka bersama-sama mengecek hasil pekerjaannya. Salah satu dari mereka menemukan letak kesalahan pasangannya. Guru menginformasikan agar siswa lebih teliti dalam mengerjakan soal. Hasil dari tahap pair, siswa mampu menggunakan perbandingan trigonometri dalam menyelesaikan permasalahan dengan benar. 
Dari 18 pasangan siswa kelas XF, terdapat 3 pasangan siswa yang belum menjawab semua soal dengan benar. Hal ini dikarenakan siswa yang belum menjawab benar semua soal berpasangan dengan siswa yang belum menjawab dengan benar pula. Skor dan nilai siswa tahap pair disajikan pada Lampiran 3.7 dan 3.8.
Square
Pada tahap ini, pasangan siswa bergabung dengan pasangan siswa lain dalam kelompok berempat (square). Pengelompokan tahap square seperti pada Gambar 14. Terdapat 9 kelompok berempat, masing-masing kelompok terdiri dari 2 pasangan siswa dari tahap pair. 
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Gambar 14. Pembagian Kelompok Berpasangan Berempat (Square)


Siswa yang tergabung ke dalam kelompok berempat saling mendiskusikan hasil diskusi pada saat berpasangan (pair) dalam waktu 8 menit. Pada diskusi ini, ada siswa dalam satu kelompok membandingkan hasil pekerjaannya seperti pada Gambar 15 dan Gambar 16 berikut.
Gambar 15. Jawaban siswa yang mengerjakan tinggi gedung dalam satuan meter (m)
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Gambar 16. Jawaban siswa yang mengerjakan tinggi gedung dalam satuan centimeter (cm)
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Dari 9 kelompok berempat, terdapat 1 kelompok siswa berempat yang belum menjawab semua soal dengan benar. Hal ini dikarenakan pasangan siswa yang belum menjawab benar semua soal bergabung dengan pasangan siswa yang belum menjawab dengan benar. 
Setelah LKS 4 dikumpulkan, siswa mempresentasikan hasil diskusinya. Pada presentasi ini tidak ada siswa yang bertanya. Guru menguatkan hasil yang telah dipresentasikan siswa. Selanjutnya guru memberi kesempatan kepada siswa lain untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami. Tidak ada siswa yang bertanya tentang materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Skor  dan nilai siswa pada tahap square disajikan pada Lampiran 3.7 dan 3.8.
Penutup
Guru menginformasikan pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya, siswa harus membaca dahulu materi di buku paket agar bisa memahami permasalahan yang akan diberikan. Pembelajaran diakhiri 5 menit sebelum bel tanda istirahat.  
Pertemuan Ketiga
Pertemuan ketiga dilaksanakan pada tanggal 18 April 2009 pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 09.50 WIB. Materi yang disampaikan adalah menentukan perbandingan trigonometri untuk sudut yang lebih dari 3600 dan sudut negatif.
Pendahuluan
Guru mengulang kembali materi yang diberikan pada pertemuan sebelumnya. Karena tidak ada pertanyaan dari siswa tentang pembelajaran sebelumnya maka guru melanjutkan pembelajaran dengan memberikan LKS 5. 
Kegiatan inti
Think
Pada tahap ini, masing-masing siswa memahami materi dan menyelesaikan permasalahan selama 15 menit. Siswa bekerja mandiri dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat di LKS 5. Setelah waktu yang ditentukan habis, siswa menyimpulkan hasil dari LKS 5, yaitu menentukan perbandingan trigonometri untuk sudut yang lebih dari 3600 dan sudut negatif. Dari 36 siswa kelas XF, terdapat 6 siswa yang belum menjawab semua soal dengan benar. Skor dan nilai siswa pada tahap think disajikan pada Lampiran 3.9 dan 3.10.
Pair
Siswa berpasangan dengan teman sebangku untuk menentukan perbandingan trigonometri sudut yang lebih dari 3600 dan sudut negatif, dalam waktu 15 menit. Terdapat 18 pasangan siswa, seperti pada Gambar 17.
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Gambar 17. Pembagian Kelompok Berpasangan (Pair)


Pada tahap ini, ada pasangan siswa bertanya tentang bagaimana menyimpulkan kegiatan di LKS 5. Guru menginformasikan bahwa maksud kesimpulan di LKS 5 adalah inti dari pembelajaran di LKS 5 yang telah diperoleh. Hasil dari tahap pair, siswa mampu menggunakan perbandingan trigonometri dalam menyelesaikan permasalahan dengan benar. 
Dari 18 pasangan siswa kelas XF, terdapat 2 pasangan siswa yang belum menjawab semua soal dengan benar. Hal ini dikarenakan siswa yang belum menjawab benar semua soal berpasangan dengan siswa yang belum menjawab dengan benar pula. Skor dan nilai siswa tahap pair disajikan pada Lampiran 3.9 dan 3.10.
Square
Pada tahap ini, pasangan siswa bergabung dengan pasangan siswa lain dalam kelompok berempat (square). Pengelompokan tahap square seperti Gambar 18. Terdapat 9 kelompok berempat, masing-masing kelompok terdiri dari 2 pasangan siswa dari tahap pair. 
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Gambar 18. Pembagian Kelompok Berpasangan Berempat (Square)


Hasil diskusi tahap square adalah siswa menyimpulkan perbandingan trigonometri sinus, cosinus dan tangen sudut pada segitiga siku-siku serta menjawab semua soal di LKS 5. Dari 9 kelompok berempat siswa kelas XF, terdapat 2 kelompok siswa yang belum menjawab semua soal dengan benar. 
Setelah LKS 5 dikumpulkan, siswa mempresentasikan hasil diskusinya. Pada presentasi ini tidak ada siswa yang bertanya. Guru menguatkan hasil yang telah dipresentasikan siswa. Selanjutnya guru memberi kesempatan kepada siswa lain untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami. Tidak ada siswa yang bertanya tentang materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Skor  dan nilai siswa pada tahap square disajikan pada Lampiran 3.9 dan 3.10.
Penutup
Setelah presentasi berakhir dan tidak ada siswa yang bertanya tentang kesulitan yang dihadapi, guru memberikan angket kreativitas siswa dan angket respon siswa yang harus diisi oleh siswa sesuai dengan keadaannya. Guru menginformasikan bahwa dalam pengisian angket tidak akan mempengaruhi nilai jadi harus jujur sesuai dengan pribadi masing-masing tidak boleh menyontek hasil angket siswa lain.
Hasil Angket Kreativitas Siswa Siklus 2
Data hasil angket kreativitas siklus 2 diperoleh berdasarkan persentase hasil angket kreativitas belajar siswa. Angket kreativitas belajar dibagikan diakhir pembelajaran pada pertemuan kedua siklus 2. Angket terdiri dari 5 aspek kreativitas, yaitu kemampuan berpikir lancar, kemampuan berpikir luwes, kemampuan berpikir orisinal, kemampuan memperinci, dan kemampuan menilai. Dari data hasil pengisian angket kreativitas siswa didapat persentase setiap indikator seperti yang disajikan dalam Tabel 8 berikut.


Tabel 8.   Hasil Angket Kreativitas Belajar Siklus 2


No
Indikator yang diamati
Persentase
Kategori
1.
Kemampuan Berpikir Lancar
66,11% 
sedang
2.
Kemampuan Berpikir Luwes
69,44 % 
sedang
3.
Kemampuan Berpikir Lancar
69,86%
sedang
4.
Kemampuan Memperinci
72,22 % 
sedang
5.
Kemampuan Menilai
72,50%
sedang
Rata-rata persentase
70,03%
sedang

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa kreativitas siswa pada siklus 2 sebesar 70,03% dalam kategori sedang.
Refleksi
Setelah tindakan dilakukan pada siklus 2 berakhir, peneliti bersama dengan guru melakukan refleksi terhadap data yang diperoleh selama pelaksanaan tindakan. Refleksi yang dilakukan sekaligus merupakan kegiatan akhir dari rangkaian tindakan yang telah dilakukan. Pada pelaksanaannya, tindakan yang dilakukan pada siklus 2 juga masih mengalami hambatan. Hambatan tersebut diantaranya adalah masih ada kelompok siswa yang kurang berperan aktif dalam kegiatan diskusi dan juga siswa masih kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan tanpa bimbingan dari guru.
Meskipun demikian, diskusi dalam kelompok pada siklus 2 ini lebih efektif jika dibandingkan dengan diskusi pada siklus 1. Siswa sudah mampu menggunakan kesempatan diskusi dengan baik, yaitu dengan saling bertukar pendapat dan membantu teman yang kesulitan. Selain itu, siswa bisa mengetahui kreativitas teman lain dan memicu untuk meningkatkan kreativitas yang dimilikinya. 
Berdasarkan persentase hasil angket kreativitas siswa pada siklus 2 sudah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan siklus 1 meskipun tingkat kreativitas siswa masih tergolong dalam kategori sedang. Meskipun demikian, kreativitas siswa pada siklus 2 ini sudah memenuhi indikator keberhasilan penelitian yang telah ditetapkan.
Tabel 9. Hasil Angket Respon Siswa Terhadap Pembelajaran

Angket respon siswa diberikan pada akhir siklus 2. Hasil angket respon siswa terhadap pembelajaran ditunjukkan dalam persentase yang dikategorikan sesuai dengan kualifikasi yang telah disusun. Hasil angket disajikan dalam tabel 9 berikut


No.
Indikator
Persentase
Kualifikasi
1.
Pembelajaran kooperatif tipe TPS
93,89%
Sangat baik
2.
Mengemukakan ide/pendapat
71,11%
Baik 
3.
Kerjasama dan tanggung jawab
95,56%
Sangat baik
4.
Antusias terhadap permasalahan yang diberikan
96,11%
Sangat baik
Rata-rata persentase
89,17%
Sangat baik

Berikut hasil angket respon siswa jika ditampilkan dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut.
Diagram 1. Hasil Angket Respon Siswa terhadap Pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Square)
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Keterangan:
1: Pembelajaran kooperatif tipe TPS
2: Mengemukakan ide/pendapat
3: Kerjasama dan tanggung jawab
4: Antusias terhadap permasalahan yang diberikan

Hasil angket respon siswa terhadap pembelajaran pada tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut.
	Sebesar 93,89% dari skor maksimum dengan kualifikasi sangat baik, siswa memberikan respon positif terhadap kegiatan pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think Pair Square).

Sebesar 71,11% dari skor maksimum dengan kualifikasi baik, siswa memberikan respon positif dalam mengemukakan ide/pendapat.
Sebesar  95,56% dari skor maksimum dengan kualifikasi sangat baik, siswa memberikan respon positif dalam kerjasama dan tanggung jawab.
Sebesar 96,11% dari skor maksimum dengan kualifikasi sangat baik, siswa memberikan respon positif pada indikator antusias siswa terhadap permasalahan yang diberikan.
	Hasil Wawancara dengan Siswa
Melalui wawancara, peneliti mendapatkan data mengenai sikap dan tangggapan siswa terhadap upaya meningkatkan kreativitas belajar matematika dalam pembelajaran matematika sebagai berikut.

	LKS yang diberikan pada kegiatan pembelajaran mampu mendorong siswa untuk belajar, tetapi siswa akan merasa jenuh dan bosan jika diberikan secara terus-menerus.

Untuk memperjelas maksud dari soal siswa menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui dan ditanyakan disertai dengan sketsa atau gambar.
Siswa menyukai cara memecahkan masalah matematika dengan diskusi yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar.
Siswa merasa senang belajar matematika secara diskusi, karena dengan berdiskusi siswa dapat saling bertukar pendapat atau gagasan dan mengetahui penyelesaian siswa lain. Hal ini mendorong siswa untuk meningkatkan pengetahuannya.

PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil penelitian, maka pada bagian ini akan dibahas mengenai hal pokok yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think Pair Square) di SMA N 1 Depok kelas XF dan mengetahui peningkatan kreativitas siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think Pair Square) di SMA N 1 Depok kelas XF. 
Pelaksanaan pembelajaran matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think Pair Square) di SMA N 1 Depok kelas XF meliputi tiga tahap, yaitu tahap think, tahap pair, dan tahap square.
Tahap think pada pertemuan pertama dan kedua belum terlaksana secara optimal karena masih terdapat beberapa siswa yang melihat jawaban teman sebangkunya. Hal ini dikarenakan, pada umumnya pembelajaran diawali dengan guru langsung menyampaikan materi. Siswa belum terbiasa dengan pembelajaran yang diawali dengan belajar mandiri menyelesaikan permasalahan yang ada. 
Tahap pair,  secara umum dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa sudah cukup baik melakukan aktivitas diskusinya. Tetapi masih ada siswa yang tidak antusias dengan diskusi berpasangan, karena ada siswa yang memang tidak suka berdiskusi dengan temannya.
Tahap Square secara umum sudah berjalan dengan baik, sebagian besar siswa sudah aktif dalam diskusi kelompok berempat. Pada tahap ini siswa diberi kesempatan untuk merenungkan dan mengembangkan ide-ide, menyelesaikan soal dengan cara yang berbeda dengan memilih cara yang dianggap paling mudah. Bergabungnya dua pasang siswa ini mendorong siswa untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana penyelesaian teman-teman dalam kelompoknya dan mengetahui kekreatifan siswa dalam kelompoknya.
Berdasarkan uraian diatas, kinerja siswa untuk setiap langkah pembelajaran sudah cukup baik. Hanya saja terdapat kekurangan pada saat menyimpulkan kegiatan pada LKS sehingga berdampak pada diskusi kelompok dan hasil kesimpulan siswa.
Berdasarkan angket kreativitas siswa dalam pembelajaran matematika yang disebarkan setiap akhir siklus, nampak pula adanya peningkatan pada masing-masing indikator dari siklus 1 ke siklus 2. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan persentase peningkatan kreativitas siswa untuk masing-masing indikator. 
Tabel 10. Hasil Angket Kreativitas Siswa Siklus 1 dan Siklus 2
No.
Indikator
Siklus 1
Siklus 2
Naik/ Turun
1.
Kemampuan berpikir lancar
62,64%
66,11% 
Naik
2.
Kemampuan berpikir luwes
66,94%
69,44 % 
Naik
3.
Kemampuan berpikir orisinal
66,25%
69,86%
Naik
4.
Kemampuan memperinci
70,56%
72,22 % 
Naik
5
Kemampuan menilai
69,31%
72,50%
Naik
Rata-rata persentase
66,67%
70,03%
Naik

Hasil angket kreativitas siswa jika ditampilkan dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut.
Diagram 2. Hasil Angket Kreativitas Siswa Siklus 1 dan Siklus 2
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Keterangan:
A: Kemampuan berpikir lancar
B: Kemampuan berpikir luwes
C: Kemampuan berpikir orisinal
D: Kemampuan memperinci
E: kemampuan menilai
Kesulitan utama yang mereka hadapi adalah belum memahami permasalahan yang terdapat pada LKS. Umumnya mereka hanya sepintas dalam membaca keterangan di LKS. Hal inilah yang menyebabkan kurangnya waktu untuk mengerjakan LKS. Dengan adanya kegiatan diskusi siswa merasa diikutsertakan secara aktif dalam pembelajaran sehingga mendorong peningkatan kreativitas belajar siswa. Menurut pendapat Agus Suharjono (1993: 3) bahwa penggunaan alat peraga atau media dalam pembelajaran akan lebih menarik dan siswa tidak mudah bosan. Pemanfaatan alat bantu atau media pembelajaran dapat menjadi altenatif pilihan bagi guru untuk menyampaikan suatu konsep secara tepat. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang siswa, mereka menilai bahwa pembelajaran yang baru saja dilakukan, membuat mereka lebih tertarik pada matematika. Dengan pembelajaran seperti ini mereka terfasilitasi untuk menuangkan ide-idenya dari tahap think, pair, square hingga presentasi. Adanya diskusi kelompok sangat membantu siswa selama proses pembelajaran di kelas. Salah satu siswa mengatakan bahwa dengan adanya diskusi kelompok sangat membantunya dalam memahami bagian materi yang kurang dimengerti olehnya. Ada pula yang mengatakan dengan diskusi kelompok dapat mengetahui cara penyelesaian yang berbeda dari siswa lain sehingga mendorongnya mencari cara lain yang lebih mudah. Menurut mereka, diskusi kelompok juga menjadikan hubungan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain menjadi semakin lebih akrab, siswa–siswa menjadi lebih kompak.
Keberhasilan penelitian ini juga ditandai dengan adanya peningkatan terhadap proses belajar mengajar di kelas XF dari siklus 1 ke siklus 2. Hal ini dapat dilihat dari hasil catatan lapangan untuk setiap pertemuan. Tercapainya hasil belajar yang optimal, tidak terlepas dari banyak aspek yang mendukung selama proses pembelajaran dalam kelas. Diantaranya yakni peran guru selama proses pembelajaran, kesesuaian antara tindakan yang ditempuh oleh guru dengan rencana tindakan yang telah dipersiapkan peneliti dalam RPP atas persetujuan guru yang bersangkutan, serta sikap siswa-siswi kelas XF yang bersedia bekerjasama selama proses pembelajaran dengan mengikuti pembelajaran dengan baik.

Keterbatasan Penelitian  
Penelitian yang telah dilaksanakan di kelas XF SMA Negeri 1 Depok memiliki keterbatasan yaitu (1) proses pengamatan dalam penelitian hanya dilakukan oleh dua orang pengamat. Dan pada saat diskusi kelompok terdapat beberapa kelompok yang meminta bimbingan kepada peneliti, sehingga proses pengamatan dan pencatatan kegiatan terganggu. (2) Pada suatu pertemuan ada 2 siswa yang tidak masuk sekolah, sehingga pengelompokan tahap kelompok berempat (square) untuk 2 kelompok yang beranggotakan 3 siswa tidak dapat diterapkan.














BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:
	Pembelajaran matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Square) penelitian ini adalah pembelajaran yang terdiri dari tiga tahap yakni berpikir (think), berpasangan (pair), dan kelompok berempat (square).

	Pada tahap think, siswa berpikir untuk memahami dan mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS) secara individu dalam waktu yang telah ditentukan oleh guru. Pada tahap ini siswa bebas menggunakan cara yang dianggap paling mudah. Namun, siswa tidak diperkenankan melihat hasil pekerjaan teman. Kendala yang dihadapi siswa pada saat think adalah saat siswa tidak paham maksud soal, siswa tidak diperbolehkan bertanya pada teman.
Pada tahap pair, siswa berpasangan dengan teman sebangku untuk mendiskusikan hasil pekerjaannya pada saat tahap think. Menurut hasil wawancara siswa, tahap pair dapat meningkatkan pemahaman siswa. Siswa yang tadinya tidak paham dapat bertanya dengan pasangan diskusinya. Mereka dapat bertukar pikiran dan juga dapat mengetahui cara pengerjaan yang dilakukan masing-masing pasangannya. 
Pada tahap square, pasangan siswa bergabung dengan pasangan lain membentuk kelompok berempat. Mereka mendiskusikan hasil yang telah diperoleh pada saat pair. Pada tahap ini, siswa diberi kebebasan untuk bertukar pikiran dengan teman lain dalam kelompoknya. Mereka juga dapat membandingkan hasil yang telah mereka peroleh sebelumnya pada tahap pair. Pembelajaran akhir dari tahap square adalah presentasi dari siswa.
	Peningkatan kreativitas siswa ditunjukkan sebagai berikut:
	Berdasarkan hasil angket, kreativitas siswa mengalami peningkatan. Hal ini dapat diketahui dari lima indikator kreativitas yaitu indikator kemampuan berpikir lancar meningkat sebesar 3,47% dari siklus 1 sebesar 62,64% ke siklus 2 sebesar 66,11%, kemampuan berpikir luwes meningkat sebesar 2,50% dari siklus 1 sebesar 66,94% ke siklus 2 sebesar 69,44%, kemampuan berpikir orisinal meningkat sebesar 3,61% dari siklus 1 sebesar 66,25% ke siklus 2 sebesar 69,86%, kemampuan memperinci meningkat sebesar 1,66% dari siklus 1 sebesar 70,56% ke siklus 2 menjadi sebesar 72,22%, dan kemampuan menilai meningkat sebesar 3,19% dari siklus 1 sebesar 69,31% ke siklus 2 sebesar 72,50%. 

Berdasarkan hasil observasi, kreativitas siswa mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas siswa yang mencerminkan lima indikator kreativitas siswa. Pada indikator kemampuan berpikir lancar, siswa-siswa menyelesaikan masalah dengan semangat dan mereka juga lancar dalam mengungkapkan pendapatnya. Pada indikator kemampuan berpikir luwes, beberapa siswa memanfaatkan benda sekitar seperti pena sebagai ganti dari penggaris. Selain itu, ada beberapa siswa yang mencoba cara lain dalam menyelesaikan soal. Pada indikator kemampuan berpikir orisinal, ada beberapa siswa yang memberikan cara yang berbeda terhadap penyelesaian soal. Pada indikator kemampuan memperinci, sebagian besar siswa memperinci keterangan yang ada pada soal kemudian dituangkan pada gambar yang tersedia di LKS. Pada indikator kemampuan menilai, banyak siswa yang mampu memberikan pertimbangan atas penyelesaian masalah dan mampu menilai jawaban teman.

Saran
Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian ini sebagai berikut: 
	Dalam melaksanakan pembelajaran matematika, diharapkan menggunakan tipe TPS (Think-Pair- Square) untuk meningkatkan kreativitas siswa

LKS yang digunakan dalam pembelajaran sebaiknya memuat proses-proses penemuan, disamping latihan-latihan soal yang diberikan. LKS yang demikian akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kreativitas, daya pikir serta kemampuan analisisnya, sehingga mereka mampu menarik kesimpulan dari materi berdasarkan hasil penemuan dan pemikiran mereka sendiri.
Pembelajaran matematika sebaiknya dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok. Hal ini dikarenakan dengan adanya diskusi kelompok akan memperkecil rasio antara siswa yang tahu dengan yang tidak tahu. Dalam diskusi kelompok siswa-siswa yang belum paham dapat bertanya kepada temannya yang lebih pandai tanpa ada penghalang rasa malu, takut maupun segan.
Pembelajaran matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair- Square) yang menggunakan LKS dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan kreativitas siswa. Untuk penelitian-penelitian berikutnya, bentuk dan isi LKS dapat dikembangkan kembali agar jauh lebih baik dan menarik, dengan tetap memperhatikan kriteria-kriteria penyusunan LKS untuk kegiatan-kegiatan penemuan siswa. Sehingga siswa jauh lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, dan pada akhirnya kreativitas belajar siswa yang diperoleh dapat lebih optimal.
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN SISWA

Apakah anda menyukai pembelajaran matematika yang baru saja diterapkan (Pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Square)? Apa yang menarik dari pembelajaran ini?
Apakah saat belajar berpasangan anda ikut bekerja sama dengan pasangan anda? Apakah anda ikut berdiskusi secara aktif dengan kelompok anda?
Apakah waktu yang diberikan guru saat belajar mandiri maupun belajar kelompok berpasangan sudah cukup untuk mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan pembahasan?
Apakah anda sering bertanya kepada guru tentang hal-hal ynag belum dipahami dalam pembelajaran matematika? Mengapa?
Apakah anda bertanya kepada temanmu jika mengalami kesulitan dalam belajar matematika?
Menurut anda, apakah belajar kelompok secara berpasangan dapat mempermudah anda memahami pelajaran matematika? Jelaskan!
Menurut anda, apakah belajar kelompok secara berpasangan dapat menambah wawasan anda dalam menyelesaikan permasalahan matematika? Jelaskan!
	Apakan anda tertarik untuk mencari cara lain menyelesaikan masalah, apabila ada anggota kelompok anda yang mempunyai penyelesaian yang berbeda?
Apa saran anda untuk proses pembelajaran selanjutnya dalam berpasangan/berkelompok?



