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ABSTRAK 

Turunnya kreatifitas dalam pembelajaran matematika nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja 

siswa didalam pembelajaran. Solusi yang digunakan guru untuk meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran yang sesuai. Salah satu yang dapat diterapkan 

yaitu model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) Tujuan penelitian adalah 

untuk mengetahui perkembangan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran 

matematika melalui model pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning). Penelitian 

dilakukan di SMK Bina Bangsa Mandiri 2 Cikeas dengan sampel sebanyak 46 siswa, dengan 

menggunakan teknik samplim yang digunakan purposive sampling yaitu pemilihan kelas dengan 

sengaja dikarenakan jumlah siswanya sama. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa 

penggunaan model pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning) memiliki pengaruh 

terhadap kemampuan berpikir kreatif matematika siswa hal ini terlihat dari hasil uji-t dimana thitung = 

14,499 > ttabel = 1,979 maka H0 ditolak yang artinya pada tingkat kepercayaan 95% Nilai 

kemampuan berpikir kreatif matenatika siswa yang menggunakan model pembelajaran berbasis 

proyek (Project Based Learning) lebih tinggi secara signifikan. 

Kata Kunci: Model pembelajaran berbasis proyek, Kemampuan berpikir kreatif, Matematika 

ABSTRACT 

The decrease in creativity in mathematics learning will later have an effect on student performance 

in learning. The solution used by the teacher to improve the quality of the learning process by using 

appropriate learning. One that can be applied is the Project Based Learning model. The research 

objective was to determine the development of students' creative thinking skills in mathematics 

learning through a project-based learning model (Project Based Learning). The research was 

conducted at SMK Bina Bangsa Mandiri 2 Cikeas with a sample of 46 students, using the sampling 

technique used purposive sampling, namely the class selection deliberately because the number of 

students is the same. Based on the results of the research, it can be seen that the use of project-

based learning models (Project Based Learning) has an influence on the students' ability to think 

creatively in mathematics, this can be seen from the results of the t-test where t count = 14.499> t 

table = 1.979 then H0 is rejected, which means at the 95% confidence level. The value of students' 

creative thinking abilities in mathematics using the project-based learning model (Project Based 

Learning) was significantly higher. 

Key Words: Project-based learning model, Ability to think creatively, Mathematics 

 

PENDAHULUAN  

Pendidikan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia, 

karena pendidikan berperan penting dalam mencerdaskan bangsa, dan menciptakan 

manusia yang berdaya guna dan mandiri. Pendidikan dilaksanakan secara terencana dan 
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sistematis agar tujuan pendidikan dapat tercapai sesuai dengan harapan melalui kegiatan 

pembelajaran yang efektif dan efisien. Kegiatan pembelajaran terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan, dan penilaian.  

Perencanaan mencangkup pembuatan silabus dan RPP Melalui perencanaan 

diharapakan kegiatan pembelajaran menjadi terararah sesuai dengan tujuan yang 

ditentukan. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan penyampaian materi dengan 

mengguanakan stategi atau model tertentu supaya pembelajaran berjalan efektif. Penilaian 

dalam kegiatan pembelajaran untuk memantau seberapa efektif strategi pembelajaran yang 

digunakan. 

Perkembangan terbaru, yaitu kurikulum 2013 mengupayakan peningkatan mutu 

pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kreatif dan mampu menghadapi kehidupan 

pada masa yang akan datang. Pengembangan kurikulum ini masih mengupayakan agar 

siswa memiliki kemampuan berpikir kreatif yang dapat dikembangkan melalui pendidikan 

untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan di masa yang akan datang karena 

masalah yang akan dihadapi akan lebih kompkleks dan rumit.  

Hasil dari pendidikan yang dapat menjawab tantangan zaman dengan 

mengimplementasikan kemampuan berpikir krteatif tersebut dapat menjawab segala 

tantangan dan pemasalahan yang timbul di dalam kehidupan layak. Kemampuan berpikir 

perlu dikembangkan oleh siswa karena memiliki banyak manfaat, diantaranya yaitu berpikir 

dapat mewujudkan dirinya, karena perwujudan diri merupakan kebutuhan pokok dalam 

hidup manusia. Kemampuan berpikir dipandang penting bagi orang-orang berpendidikan 

untuk mengatasi dunia yang cepat berubah. Potensi kemampuan berpikir ada diantara 

semua individu, dan dapat ditingkatkan melalui pembelajaran.  

Kemampuan siswa dalam berpikir kreatif memiliki dua variasi yang berbeda yaitu 

siswa yang memiliki kemampuan berpikir kreatif tinggi dan kemampuan berpikir kreatif 

rendah. Kemampuan berpikir kreatif sisiwa yang tinggi dapat diartikan sebagai suatu 

kemampuan siswa dalam memecahkan masalahnya sendiri dengan mandiri sehingga guru 

hanya sebagai fasilitator. Sedangkan, kemampuan berpikir kreatif yang rendah dapat 

diartikan bahwa suatu kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah belum dapat 

teratasi. Kemampuan berpikir kreatif sangat penting dikembangkan dan dimiliki oleh siswa. 

Namun, pada kenyataannya menunjukkan bahwa kemampuan matematika siswa masih 

belum memuaskan. Demikian pula yang dialami oleh siswa siswa di SMK Bina Bangsa 

Mandiri Cikeas. Sebagian besar siswa masih kesulitan dalam menyelesaikan persoalan 

matematika. Padahal kemampuan berpikir kreatif dapat mempengaruhi perubahan pola pikir 

siswa. Fakta di lapangan pembelajaran matematika berpusat kepada guru (teacher 

centered) lebih sering digunakan daripada pembelajaran yang berpusat kepada siswa 

(student centered).  

Turunnya kreatifitas dalam pembelajaran matematika nantinya akan berpengaruh 

terhadap kinerja siswa didalam pembelajaran. Solusi yang digunakan guru untuk 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran yang 

sesuai. Salah satu yang dapat diterapkan yaitu model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project 

Based Learning). Model pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning) adalah 

model pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai media. 
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Pembelajaran berbasis proyek dilakukan secara berkelompok 3-4 orang. Sehingga 

dalam kelompok ini ada peluang siswa menyampaikan ide dan mendengarkan ide orang lain. 

Proses pendekatan dengan teman sejawat seperti itu akan membantu proses koneksi 

pengetahuan (Meaning-Making Process). Dalam pembelajaran matematika siswa memiliki 

gaya belajar yang berbeda-beda, melalui pembelajarn berbasis proyek ini akan memberikan 

siswa kesempatan untuk menggali materi dengan menggunakan berbagai cara yang 

bermakna bagi dirinya, dan melakukan eksperimen secara kolaboratif sehingga diharapakan 

kemampuan berpikir kreatif dapat meningkat. Pembelajaran berbasis proyek ini juga dapat 

meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran (belajar aktif dan mandiri), juga 

dapat membantu meningkatkan komunikasi dan kolaborasi diantara siswa nanti 

KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

Kemampuan adalah karakteristik stabil yang berkaitan dengan kemampuan 

maksimal fisik dan mental seseorang. McGregor menyatakan bahwa berpikir kreatif adalah 

salah satu jenis berpikir yang mengarah pada pemerolehan wawasan baru, pendekatan 

baru, perspektif baru, atau cara baru dalam memahami sesuatu. Biasanya, berpikir kreatif 

akan terjadi jika siswa diberi soal-soal atau masalah-masalah yang menantang.  

Osborn mendefinisikan bahwa berpikir kreatif adalah suatu proses penyelesaian 

masalah yang menghasilkan solusi-solusi kreatif untuk masalah yang ada. Menurut Martin 

kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide atau cara baru 

dalam menghasilkan suatu produk. Pada umumnya, berpikir kreatif dipicu oleh masalah-

masalah yang menantang. Menurut Livne kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan 

untuk mengahasilkan solusi bervariasi yang bersifat baru terhadap masalah matematika 

bersifat terbuka.  

Kemampuan kreatif secara umum dipahami sebagai kreativitas. Seringkali, individu 

yang dianggap kreatif adalah pemikir sintesis yang benar-benar baik yang membangun 

koneksi antara berbagai hal yang tidak disadari orang–orang lain secara spontan.  

Menurut Huda Kemampuan berpikir kreatif seseorang dapat ditingkatkan dengan 

memahami proses berpikir kreatifnya dan berbagai faktor yang mempengaruhinya serta 

melalui latihan yang tepat. Selain itu, kemampuan berpikir kreatif seseorang juga dapat 

ditingkatkan dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi yaitu dengan cara memahami 

proses berpikir, dan faktor-faktornya serta melalui latihan-latihan. Berdasarkan pendapat 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan berpikir kreatif seseorang dapat 

berubah dari satu tingkat ke tingkat selanjutnya yang lebih tinggi. Menurut Munandar 

berpikir kreatif adalah kemampuan untuk melihat atau memikirkan hal-hal yang luar biasa, 

yang tidak lazim, memadukan informasi yang tampaknya tidak berhubungan dan 

mencetuskan solusi atau gagasan-gagasan baru yang menunjukan kelancaran (fluency), 

keluwesan (flexibility), orisinalitas dalam berpikir (originality) dan elaboration.  

MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK (PROJECT BASED LEARNING)  

Model pembelajaran merupakan cara yang diberikan oleh guru dalam proses 

pembelajaran, dimana model pembelajaran ada bermacam-macam yang dapat digunakan 

pada saat mengajar siswa. Kosasih mengakatan model pembelajaran merupakan suatu cara 

atau langkah-langkah pembelajaran yang akan digunakan guru untuk mencapai suatu 
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kompetensi tertentu. Keterampilan guru dalam memilih model pembelajaran menjadi faktor 

penting dalam proses pembelajaran.  

Joyce berpendapat bahwa model pembelajaran merupakan cara yang digunakan 

sebgai pedoman dalam merencanakan pembelajaran dikelas untuk menentukan perangkat–

perangkat pembelajaran termasuk didalamnya buku-buku, kurikulum, dan lain-lain, dengan 

demikian dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran.  

Ngalimun Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang 

berfokus pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip utama (central) dari suatu disiplin, 

melibatkan siswa dalam kegiatan pemecahan masalah dan tugas-tugas bermakna lainnya, 

memberi peluang siswa bekerja secara otonom mengkonstruk belajar mereka sendiri, dan 

puncaknya menghasilkan produk karya siswa bernilai dan realistik. Dalam pembelajaran 

berbasis proyek siswa merasakan adanya masalah, merumuskan masalah serta menerapkan 

situasi alam kehidupan nyata dengan cara membuat sebuah proyek. Sani mengatakan 

project based learning dapat diartikan sebagai sebuah pembelajaran dengan aktivitas jangka 

panjang yang melibatkan siswa dalam merancang, membuat dan menampilkan produk 

untuk mengatasi permasalahan dunia nyata. 

Model Pembelajaran Ekspositori 

Ekspositori merupakan model yang dilakukan pengajar untuk mengatakan atau 

menjelaskan fakta-fakta, gagasan-gagasan dan informasi-informasi penting lainnya kepada 

siswa. Menurut Sanjaya pembelajaran ekspositori merupakan bentuk pembelajaran yang 

berorientasi kepada guru. Dikatakan demikan, sebab dalam pembelajaran ekspositori guru 

memegang peranan yang sangat dominan.  

Menurut Hosnan pembelajaran ekspositori adalah kegiatan pembelajaran yang 

menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang pendidik kepada 

sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara 

optimal. Siswa tidak dituntut untuk menemukan materi itu. Materi pelajaran seakan-akan 

sudah jadi.  

Model pembelajaran ekspositori merupakan bentuk pendekatan pembelajaran yang 

berorientasi kepada guru (teacher centered approach). Fokus utama pembelajaran ini adalah 

kemampuan akademik siswa. Oleh karena pembelajaran ekspositori lebih menekankan 

kepada proses bertutur, maka sering juga dinamakan istilah pembelajaran “chalk and talk”. 

Pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang 

berorientasi kepada guru.  

Dikatakan demikian karena dalam model pembelajaran ini guru sangat berperan 

penting atau domain. Seperti yang dikatakan Hartono bahwa ekspositori adalah bentuk 

pembelajaran yang lebih menekankan pada bertutur atau bercerita secara verbal. Guru 

mempunyai peran utama untuk berbicara didepan siswa. Siswa bertugas untuk menyimak 

materi dengan baik oleh guru sehingga ketika berbicara didepan kelas mampu menjawab. 

 Model pembelajaran ekspositori memiliki prinsip-prinsip utama yang harus 

diperhatikan dalam proses pembelajaran dikelas. Hartono mengatakan bahwa sebelum 

memulai langkah-langkah proses pembelajaran ekspositori, ada beberapa prinsip yang harus 

diperhatikan yaitu berorientasi pada tujuan, prinsip komunikasi, prinsip kesiapan dan prinsip 

berkelanjutan. Berorientasi pada tujuan maksudnya guru harus mampu merumuskan secara 
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jelas dan struktur tentang tujuan yang akan dicapai. Prinsip komunikasi dimana guru 

menjadi sumber pesan untuk menyampaikan materi kepada siswa melalui komunikasi. 

Prinsip kesiapan dimana setiap siswa memiliki kesiapan untuk merespon ketika didalam 

dirinya sudah ada kesiapan. Prinsip berkelanjutan menjelaskan bahwa pembelajaran 

ekspositori tidak hanya berhenti didalam kelas tapi mampu lebih jauh menstimulus siswa 

untuk belajar diluar kelas. 

METODE  

Metode penelitian menjelaskan rancangan kegiatan, ruang lingkup atau objek, 

bahan dan alat utama, tempat, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis penelitian. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Adapun metode 

yang digunakan adalah metode penelitian quasi eksperimen. Menurut Sugiyono bahwa 

“metode eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang diinginkan untuk 

mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain melalui kondisi yang terkendali dan 

terkontrol”. Penelitian ini dilakukan dengan membagi kelompok yang diteliti menjadi dua 

kelompok.  

Pada pelaksaan penelitian ini melibatkan dua kelompok yaitu kelompok eksperimen 

yang diberi perlakuan dengan model pembelajaran berbasis proyek dan kelompok kontrol 

yang diberi perlakuan dengan model pembelajaran ekspositori. 

Desain penelitian yang digunakan adalah posttest-only. dalam penelitisan ini 

terdapat kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas yang dalam 

kegiatan pembelajaran mengajarnya menggunakan model pembelajaran berbsasis proyek, 

sedangkang kelas kontrol kegiatan belajar mengajarnya menggunakan model pembelajaran 

ekspositori.  

Tabel 3 Desain Penelitian 

Kelompok Perlakuan Post Test 

(R) E XE YE 

(R) K XK YK 

Sumber: Sugiyono.Metode Penelitian Pendidikan 

Keterangan: 

E  :  Kelompok kelas eksperimen 

K  :  Kelompok kelas kontrol 

XE  :  Perlakuan pada kelas yang diajarkan dengan Model pembelajaran Berbasis Proyek 

(Project Based Learning)  

XK  :  Perlakuan pada kelas yang diajarkan dengan Model pembelajaran Ekspositori 

YE  :  Tes pada kelas yang diajarkan dengan Model pembelajaran Berbasis Proyek 

(Project Based Learning)  

YK  :  Tes pada kelas yang diajarkan dengan Model pembelajaran Ekspositori 

R  :  Proses pemilihan subjek secara ajak 
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Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

Populasi  

Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek 

yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi Target  

Dalam penelitian ini populasi target adalah subyek keseluruhan secara teori yang 

banyaknya tidak terjangkau atau terbilang. Populasi target dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa SMK Bina Bangsa Mandiri 2 Cikeas. 

Populasi Terjangkau  

Populasi terjangkau adalah keseluruhan subyek penelitian yang jumlahnya 

terjangkau sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Maka populasi terjangkau dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas X Administrasi Perkantoran (AP) SMK Bina Bangsa Mandiri 2 

Cikeas pada tahun ajaran 2016/2017 dengan jumlah sebanyak 153 siswa.  

Tabel 4 Jumlah siswa-siswa kelas X Adminitrasi Perkantoran (AP) SMK Bina 

Bangsa Mandiri 2 Cikeas 

 

 

 

 

 

Sumber: TU SMK Bina Bangsa Mandiri 

Sampel  

Sampel dalam penelitian ini ialah kelas X AP sebanyak dua kelas, yaitu siswa kelas X 

AP 2 dan X AP 4.  

Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Menurut 

Purwanto Purposive Sampling yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih 

secara sengaja menyesuaikan dengan tujuan penelitian. Dalam sampel ini pemilihan 

sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat tertentu yang dipandang memiliki 

sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi hasil penelitian. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik, atau 

gambar. Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, interpretasi hasil 

penelitian yang diperoleh, mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan.  

Tabel dan gambar yang merupakan referensi wajib menyertakan sumber pustaka. 

Judul pada tabel dituliskan sebelum tabel sedangkan judul gambar dituliskan setelah 

gambar. Isi tabel dituliskan dengan ukuran huruf 10 point dan setiap antar baris tanpa garis 

No Kelas Jumlah 

Siswa 

1 X AP 1 34 

2 X AP 2 27 

3 X AP 3 30 

4 X AP 4 31 

5 X AP 5 31 

Jumlah 5 153 
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pemisah kecuali untuk memisahkan antara judul dengan isi. Posisikan tabel atau gambar 

rata tengah. 

Karakteristik Responden 

Pada penelitian ini yang menjadi responden adalah siswa SMK Bina Bangsa Mandiri 

Cikeas. Karakteristik responden berasal dari lingkungan masyarakat menengah kebawah. 

Sehingga tempat tinggal siswa dapat dijangkau dengan kendaran pribadi, berjalan kaki dan 

kendaraan umum. Dengan demikian responden berasal dari latar belakang yang beragam, 

sehingga siswa memiliki kemampuan berpikir kreatif matematika yang beragam pula dan 

memungkinkan memperoleh hasil yang beragam pula Jumlah responden sebanyak 46 siswa. 

Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Data yang dikumpulkan selama penelitian terdiri dari hasil posttest kemampuan 

berpikir kreatif matematika siswa. Setelah dilakukan pengumpulan data, kemudian data 

yang diperoleh dianalisis untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. 

Data kemampuan berpikir kreatif matematika siswa pada kelas eksperimen diambil 

dari hasil penelitian terhadap soal yang diberikan kepada sampel sebanyak 10 (sepuluh) soal 

uraian. 

Tabel 3 Uji Normalitas Kelompok siswa dengan model pembelajaran berbasis 

proyek dan pembelajaran ekspositori 

 

 

 

Berdasarkan tabel uji normalitas diatas disimpulkan bahwa kemampuan berpikir 

kreatif matematika siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran berbasis 

proyek lebih tinggi dari pembelajaran yang diajar dengan menggunakan model 

pembelajaran ekspositori. 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penggunaan model 

pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning) memiliki pengaruh terhadap 

kemampuan berpikir kreatif matematika siswa dari deskripsi data yang diperoleh bahwa 

kemampuan berpikir kreatif matematika siswa kelas eksperimen dari 23 siswa nilai tertinggi 

90 dan nilai terendah 50 dan memiliki rata-rata 72,826. Sedangkan kemampuan berpikir 

kreatif siswa kelas kontrol dari 23 siswa nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 50 memiliki rata-

rata 66,08. Dari perhitungan penelitian ini dapat dikatakan nilai rata-rata kemampuan 

berpikir kreatif matematika siswa kelas ekperimen lebih tinggi dari nilai rata-rata 

kemampuan berpikir kreatif matematika siswa kelas kontrol. 

Hasil pengolahan analisis data menunjukkan keterangan bahwa pengaruh model 

pembalajaran berbasis proyek terhadap kemampuan berpikir kreatif matematika hal ini juga 

dapat dilihat dari proses pembelajaran maupun dari lembar penilaian sikap dan keterampilan 

individu siswa yang cenderung baik, karena siswa secara aktif mengikuti semua rangkaian 

kegiatan pembelajaran secara aktif dan antusias baik secara kelompok maupun individu. 

Kelas Jumlah 
Sampel 

Lhitung Ltabel Keterangan 

Ekperimen 23 0,182 0,184 Normal 
Kontrol 23 0,175 0,184 Normal 
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Dan semua siswa menjadi lebih aktif untuk berinteraksi dengan guru maupun kepada 

temannya.  

Pelaksanaan model pembelajaran berbasis proyek ini dengan membagi siswa yang 

terdiri dari 4-5 orang. Kelompok tersebut bersifat permanen, artinya selama proses 

pembelajaran berlangsung siswa tetap berada di kelompok kecilnya dan siswa secara 

berkelompok diberikan tugas proyek. Guru hanya memfasilitasi dan mengawasi jalannya 

proses pembelajaran. Pembelajaran ini dengan mengadakan presentasi terhadap hasil kerja 

tugas proyek yang dikerjakan siswa.  

Siswa lebih semangat belajar matematika dan lebih aktif dalam mengikuti 

pembelajaran dan secara tidak langsung dapat menumbuhkan motivasi, minat belajar serta 

kemampuan berpikir kreatif siswa. Dampak dari proses pembelajaran ini membuat siswa 

yang tidak suka matematika menjadi lebih suka dan lebih leluasa dalam bertanya. Dengan 

demikian, dampak dari model pembelajaran berbasis proyek telah dirasakan siswa karena 

siswa merasa bersama-sama dalam menghadapi Dengan demikian, dampak dari model 

pembelajaran berbasis proyek telah dirasakan siswa karena siswa merasa bersama-sama 

menghadapi suatu masalah, saling bertukar pengetahuan, dan juga saling melengkapi, 

sehingga membuat hasil pembelajaran meningkat lebih baik. Pernyataan tersebut diperkuat 

oleh Kosasih yaitu: 

“(1) meningkatkan motivasi belajar siswa untuk belajar mendorong kemampuan 

mereka untuk melakukan pekerjaan penting, dan mereka perlu dihargai; (2) meningkatkan 

kemampuan kemampuan pemecahan masalah; (3) membuat siswa menjadi lebih aktif dan 

berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks; (4) meningkatkan kolaborasi; (5) 

mendorong siswa untuk mengembangkan dan mempratikkan keterampilan komunikasi; (6) 

meningkatkan keterampilan siswa dalam mengelola sumber; (7) memberikan pengalaman 

kepada siswa pembelajaran dan praktik mengorganisasikan proyek dan membuat alokasi 

waktu dan sumber - sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas; (8) 

menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan siswa secara kompleks dan dirancang 

berkembang secara dunia nyata; (9) melibatkan para siswa untuk belajar mengambil 

informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan 

dengan dunia nyata; (10) membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga 

sioswa maupun guru menikmati proses pembelajaran”. 

  

Proses pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran 

berbasis proyek dalam implementasinya perlu dilakukan pembuatan perencanaan 

pembelajaran yang baik. Guru harus memperhatikan psikis dan kesiapan belajar 

matematika, guru harus mencari tahu apa yang terjadi sebelumnya dari mereka, sehingga 

kekurangan dari pengalaman masa lalunya tertutupi oleh gaya belajar yang menyenangkan. 

Dengan demikian, tujuan penggunaan model pembelajaran dapat terselesaikan dengan baik. 

Ini diperkuat oleh Siswanto yang menyatakan salah satu faktor yang mempengaruhi belajar 

yaitu kesiapan. Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon, sehingga harus 

diperhatikan dalam proses pembelajaran. Dengan adanya kesiapan belajar, maka 

kemampuan kan berpikir kreatif siswa dapat mengingkat dengan baik. 

Berdasarkan model pembelajaran ekspositori, model ini cenderung monoton karena 

siswa lewbih bersikap pasif dan hanya menunggu materi yang disampaikan oleh guru. Model 
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ekpositori ini lebih terpaku dari apa yang disampaikan guru. Siswa hanya mendengarkan, 

mencatat dan menjawab soal yang diberikan walaupun dalam bentuk kelompok kecil. Sikap 

yang ditimbulkan siswa ketika proses pembelajaran menggunakan model ekspositori kurang 

memacu siswa dalam proses berpikir secara kreatif karena kurang leluasanya siswa 

memberikan pendapat dan hanya terpaku dengan apa yang sudah mereka terima. Sikap ini 

sangat terlihat ketika proses pembelajaran. 

Dengan pembelajaran ekspositori, siswa tidak belajar sesuai dengan gaya belajarnya 

masing-masing, tetapi mereka hanya mengikuti arahan. Penyelesaian materi dapat terlihat 

juga disesuaikan dengan alokasi yang direncanakan. Ini diperkuat oleh Hamzah bahwa 

pembelajaran ekspositori memiliki kelemahan, yaitu: (1) kecenderungan guru yang berperan 

dalam proses pembelajaran; (2) siswa enggan bertanya ketika selesai penyajian materi; (3) 

siswa malu maju ke depan ketika diminta untuk menyelesaikan soal dipapan tulis. 

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa terpadapt pengaruh model 

pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning) terhadap kemampuan berpikir 

kreatif siswa, pada pokok pembahasan matriks. 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan bahwa rata-

rata kemampuan berpikir kreatif matematika siswa pada kelompok model pembelajaran 

berbasis proyek (Project Based Learning) adalah 72,82 lebih tinggi dari pada rata-rata 

kemampuan berpikir kreatif matematika siswa pada kelompok model pembelajaran 

ekspositori adalah 66,08. Maka disimpulkan terdapat pengaruh model pembelajaran berbasis 

proyek (Project Based Learning) terhadap kemampuan berpikir kreatif matematika. 

Proses pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran 

berbasis proyek dalam implementasinya perlu dilakukan pembuatan perencanaan 

pembelajaran yang baik. Guru harus memperhatikan psikis dan kesiapan belajar 

matematika, guru harus mencari tahu apa yang terjadi sebelumnya dari mereka, sehingga 

kekurangan dari pengalaman masa lalunya tertutupi oleh gaya belajar yang menyenangkan. 

Dengan demikian, tujuan penggunaan model pembelajaran dapat terselesaikan dengan baik. 

Ini diperkuat oleh Siswanto yang menyatakan salah satu faktor yang mempengaruhi belajar 

yaitu kesiapan. Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon, sehingga harus 

diperhatikan dalam proses pembelajaran. Dengan adanya kesiapan belajar, maka 

kemampuan kan berpikir kreatif siswa dapat mengingkat dengan baik. 

Dalam pelaksaan pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning) 

membutuhkan waktu yang lama. Sebaiknya dalam merancang tema proyek lebih 

disesuaikan dengan waktu yang dipersyaratkan. Penerapan pembelajaran berbasis proyek 

(Project Based Learning) sebaiknya dilakukan dalam kelompok kecil sehingga semua siswa 

dapat berperan aktif dalam pembelajaran. 

Bagi guru matematika kela X AP SMK Bina Bangsa Mandiri 2 Cikeas pemilihan dan 

penggunaan model pemebelajaran berbasis proyek (Project Based Learning) dapat dilakukan 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematika siswa. 

Bagi guru SMK Bina Bangsa Mandiri 2 Cikeas penggunaan model pembelajran 

berbasis proyek (Project Based Learning) dapat memberikan variasi dalam pembelajaran dan 
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penilaian, sehingga bisa membuat variasi dan inovasi pembelajaran menjadi lebih menarik 

terhadap siswa.  
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