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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

Dalam kajian teori, penulis membahas tentang matematika, pembelajaran 

matematika, pembelajaran matematika di SD, strategi pembelajaran, strategi 

pembelajaran problem solving, strategi pembelajaran CPS, penerapan strategi 

pembelajaran CPS dalam pembelajaran matematika SD, hasil belajar, dan 

pentingnya hasil belajar.  

2.1.1 Pembelajaran Matematika 

Dalam pembelajaran matematika ini diberikan uraian tentang teori 

matematika, nilai-nilai dalam matematika, dan pembelajaran matematika di SD. 

2.1.1.1 Teori Matematika 

Menurut Ruseffendi dalam Heruman (2012) matematika adalah bahasa 

symbol; ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif; ilmu 

tentang pola keteraturan, dan struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur yang 

tidak didefinisikan, ke aksioma atau postulat, dan akhirnya ke dalil. Dan ada 

beberapa pendapat tentang definisi matematika yang berasal dari Johnson dan 

Rising (1972), James (1976), Reys (1984), dan Kelompok Matematikawan 

(Ensiklopedia, 2011:2-6).  

Pendapat Johnson dan Rising (1972) mereka berpendapat bahwa: 

a. Matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan 

pembuktian yang logis. 

b. Matematika adalah ilmu tentang pola, keteraturan pola, atau ide. 

c. Matematika adalah suatu seni, keindahannya terdapat pada 

keteraturan dan keharmonisannya. 

d. Matematika adalah bahasa yang menggunakan istilah yang 

didefinisikan dengan cermat, jelas dan akurat, diwujudkan dalam 

simbol, lebih berupa bahasa symbol mengenai ide daripada 

mengenai bunyi. 

e. Matematika adalah pengetahuan tentang bentuk yang terorganisasi. 
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Sehingga menurut Johnson dan Rising (1972) matematika mencakup pola 

berpikir, ide, suatu seni, bahasa dan pengetahuan. Menurut James (1976) sendiri 

matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan 

konsep yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Sedangkan menurut Reys 

(1984) matematika adalah telaah tentang pola dan hubungan, suatu jalan atau pola 

berpikir, suatu seni, suatu bahasa, dan sebuah alat. Dan yang terakhir menurut 

Kelompok  Matematikawan matematika adalah ilmu tentang struktur yang bersifat 

deduktif, abstrak, ketat dan akurat (Ensiklopedia, 2011:2-6).  

Jadi secara umum matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang 

besaran, struktur, ruang, dan perubahan.  

2.1.1.2 Nilai-Nilai dalam Matematika 

Dalam matematika terkandung beberapa nilai luhur yang dapat dilakukan 

oleh siapapun, baik oleh para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya. 

Nilai-nilai luhur ini tentu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari (Ensiklopedia, 

2011). Berbagai nilai luhur yang ada dalam matematika antara lain: 

a. Nilai Praktis 

Siapa saja yang tidak dapat menggunakan matematika, misalnya 

menambah, mengurang, mengalikan, membilang, menimbang, dan 

mengukur sulit untuk dapat hidup secara berkecukupan. 

b. Nilai Disiplin 

Karakter orang yang mempelajari matematika dengan sendirinya akan 

ikut terbawa oleh ketepatan dan kepastian yang pada akhirnya sifat disiplin 

akan melekat pada orang tersebut. penalaran dalam matematika memiliki 

ciri yang sesuai untuk melatih kebiasaan cara berpikir. Ciri - ciri tersebut 

antara lain kepastian, kesederhanaan, ketepatan, kemiripan dengan 

penalaran, keaslian dan pengujian. 

c. Nilai Budaya 

Matematika merupakan hasil budaya manusia yang selalu berkembang 

sesuai dengan keadaan zaman. Berkaitan dengan hal tersebut matematika 

juga memiliki beberapa nilai penting seperti berikut ini. 
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1. Sifat ekonomis 

2. Meningkatkan konsentrasi 

3. Mengeluarkan ide 

4. Kemauan untuk menemukan sesuatu 

5. Bekerja keras dan ulet 

6. Kemauan untuk terus belajar 

2.1.1.3 Pembelajaran Matematika di SD 

Dalam pembelajaran matematika proses “melatih” dan “mendidik” 

merupakan dua hal yang seharusnya kita padukan. Seorang siswa tidak cukup 

hanya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan suatu soal matematika. 

Tuntutan yang terbatas pada penyelesaian soal matematika cenderung 

mengarahkan siswa untuk berpikir prosedural, menggunakan rumus tanpa 

memahami makna suatu rumus (Wijaya, 2012:8). 

Dengan mempelajari matematika, siswa diharapkan menguasai kompetensi 

yang telah ditetapkan. Fungsi matematika tersebut sebagai alat, pola pikir, dan 

ilmu pengetahuan. Adams dan Hamm dalam Wijaya (2012) menyebutkan ada 

empat macam pandangan tentang posisi dan peran matematika, yaitu : 

a. Matematika sebagai cara untuk berpikir. 

b. Matematika sebagai suatu pemahaman tentang pola dan hubungan.  

c. Matematika sebagai suatu alat. 

d. Matematika sebagai bahasa atau alat untuk berkomunikasi.  

Pembelajaran matematika juga harus disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan siswa. Pada teori Bruner dalam Slameto (2010) menggambarkan 

perkembangan anak-anak melalui tiga tahap, yaitu enactive, iconic, dan symbolic. 

Tahap enactive adalah tahap saat anak belajar menggunakan objek secara 

langsung, tahap iconic yaitu belajar dengaan menggunakan gambaran dari objek-

objek, dan tahap symbolic merupakan tahapan memanipulasi simbol secara 

langsung dan tidak ada kaitannya dengan objek-objek. Piaget juga berpendapat 

bahwa proses berpikir manusia berawal dari berpikir konkret ke abstrak. 

Siswa sekolah dasar umumnya berumur sekitar 6 atau 7 tahun, sampai 12 

atau 13 tahun. Menurut Piaget, mereka berada pada fase operasional konkret. 

Kemampuan yang tampak pada fase ini adalah kemampuan dalam proses berpikir 

untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, meskipun masih terikat dengan 

objek yang bersifat konkret. Dalam matematika, setiap konsep yang abstrak yang 
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baru dipahami siswa perlu segera diberi penguatan, agar mengendap dan bertahan 

lama dalam memori siswa, sehingga akan melekat dalam pola piker dan pola 

tindakannya. Untuk keperluan inilah, maka diperlukan pembelajaran melalui 

perbuatan dan pengertian, tidak hanya sekedar hafalan atau mengingat fakta saja, 

karena hal ini akan mudah dilupakan siswa (Heruman, 2012:1-2). 

Menurut Ruseffendi dalam Heruman (2012) membedakan antara belajar 

menghafal dengan belajar bermakna. Pada belajar menghafal, siswa dapat belajar 

dengan menghafalkan apa yang sudah diperolehnya. Sedangkan belajar bermakna 

adalah belajar memahami apa yang sudah diperolehnya, dan dikaitkan dengan 

keadaan lain sehingga apa yang ia pelajari akan lebih dimengerti.  

Tujuan dari pembelajaran matematika tidak hanya untuk menguasai 

materi, menghafal rumus dan menekankan pada perolehan hasil. Pembelajaran 

yang mementingkan hal tersebut akan berakibat hasil yang dicapai tidak akan 

bertahan lama dan siswa menjadi mudah lupa. Di dalam lampiran Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 20 tahun 2006 tentang 

Standar Isi, disebutkan bahwa pembelajaran matematika bertujuan supaya siswa 

memiliki kemampuan sebagai berikut. 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep 

dan mengaplikasikan konsepa atau algoritma, secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. 

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan,yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 
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mempelajari matematika, serta ulet dan percaya diri dalam pemecahan 

masalah. 

Adapun standar kompetensi lulusan untuk setiap tingkatan mulai dari 

sekolah dasar hingga sekolah menengah, berbeda. Menurut dokumen KTSP dalam 

Ibrahim dan Suparni (2012:37) mengenai standar kompetensi lulusan sekolah 

dasar adalah sebagai berikut. 

a. Memahami konsep bilangan bulat dan pecahan, operasi hitung dan 

sifat-sifatnya, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah 

kehidupan sehari-hari. 

b. Memahami bangun datar dan bangun ruang sederhana, unsur-unsur 

dan sifat-sifatnya, serta menerapkannya  dalam pemecahan masalah 

kehidupan sehari-hari. 

c. Memahami konsep ukuran dan pengukuran berat, panjang, luas, 

volume, sudut, waktu, kecepatan, debit serta mengaplikasikannya 

dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. 

d. Memahami konsep koordinat untuk menentukan letak benda dan 

menggunakannya dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. 

e. Memahami konsep pengumpulan data, penyajian data dengan tabel, 

gambar dan grafik (diagram), mengurutkan data, rentangan data, rerata 

hitung, modus serta menerapkannya dalam pemecahan masalah 

kehidupan sehari-hari. 

f. Memiliki sikap menghargai matematika dan kegunaannya dalam 

kehidupan. 

g. Memiliki kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif. 

Tujuan akhir pembelajaran matematika di SD yaitu agar siswa terampil 

dalam menggunakan berbagai konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Akan tetapi, untuk menuju tahap keterampilan tersebut harus melalui langkah-

langkah benar yang sesuai dengan kemampuan dan lingkungan siswa. Berikut ini 

adalah pemaparan pembelajaran yang ditekankan pada konsep-konsep matematika 

(Heruman, 2012:3). 
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1. Penanaman Konsep Dasar (penanaman konsep), yaitu pembelajaran 

suatu konsep baru matematika, ketika siswa belum pernah mempelajari 

konsep tersebut. Pembelajaran penanaman konsep dasar merupakan 

jembatan yang harus dapat menghubungkan kemampuan kognitif 

siswa yang konkret dengan konsep baru matematika yang abstrak. 

2. Pemahaman konsep, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman 

konsep yang bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep 

matematika.  

3. Pembinaan keterampilan, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman 

konsep dan pemahaman konsep. Pembelajaran pembinaan 

keterampilan bertujuan agar siswa lebih terampil dalam menggunakan 

berbagai konsep matematika.    

2.1.2 Strategi Creative Problem Solving 

Dalam strategi Creative Problem Solving terdapat penjabaran dari hakikat 

strategi pembelajaran, strategi problem solving, kemudian pengertian strategi 

Creative Problem Solving dan yang terakhir terdapat pula strategi Creative 

Problem Solving dalam pembelajaran matematika. 

2.1.2.1 Hakikat Strategi Pembelajaran 

Istilah strategi pada mulanya digunakan dalam dunia kemiliteran. Strategi 

berasal dari bahasa Yunani strategos yang berarti jenderal atau panglima, 

sehingga strategi diartikan sebagai ilmu kejendralan atau ilmu kepanglimaan. 

Menurut Eksiklopedia Pendidikan, strategi ialah the art of bringing forces to the 

battle field in favourable position. Dalam pengertian ini strategi adalah suatu seni, 

yaitu seni membawa pasukan ke dalam medan tempur dalam posisi yang paling 

menguntungkan.  

Dalam perkembangan selanjutnya strategi tidak lagi hanya seni, tetapi 

sudah merupakan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari. Dengan demikian 

istilah strategi yang diterapkan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam 

kegiatan belajar - mengajar adalah suatu seni dan ilmu untuk membawakan 

pengajaran di kelas sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat 

dicapai secara efektif dan efisien (Gulo, 2004:1-3).  



14 

 

Di bawah ini akan diuraikan beberapa definisi tentang strategi 

pembelajaran (Ahmadi dkk:2011): 

a. Kemp menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan 

pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

b. Kozma secara umum menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat 

diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu yang dapat 

memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju 

tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. 

c. Gerlach dan Ely menjelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan 

cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajarandalam 

lingkungan pembelajaran tertentu.  

Berdasarkan beberapa pengertian tentang strategi pembelajaran di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah cara-cara 

membawakan pengajaran agar segala prinsip dasar dapat terlaksana dan segala 

tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif.  

Strategi dapat diklasifikasikan menjadi 5, yaitu (Ahmadi dkk:2011): 

1) Strategi pembelajaran langsung 

Merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. 

Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau membangun 

keterampilan tahap demi tahap. Kelebihan strategi ini adalah mudah 

untuk direncanakan dan digunakan, sedangkan kelemahan utamanya 

dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan, proses-proses, dan 

sikap yang diperlukan untuk pemikiran kritis dan hubungan 

interpersonal serta belajar kelompok. 

2) Strategi pembelajaran tak langsung 

  Strategi pembelajaran tak langsung sering disebut inkuiri, induktif, 

pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan penemuan. 

Berlawanan dengan strategi pembelajaran langsung, pembelajaran tak 

langsung umunya berpusat pada peserta didik, meskipun dua strategi 

tersebut dapat saling melengkapi. Peranan guru bergeser dari seorang 

penceramah menjadi fasilitator. Guru mengelola lingkungan belajar 

dan memberikan kesempatan peserta didik untuk terlibat. 

Kelebihan dari strategi ini antara lain: 
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a. Mendorong ketertarikan dan keingintahuan peserta didik 

b. Menciptakan alternatif dan menyelesaikan masalah 

c. Mendorong kreativitas dan pengembangan keterampilan 

interpersonal dan kemampuan yang lain 

d. Pemahaman yang lebih baik 

e. Mengekspresikan pemahaman 

Sedangkan kekurangan dari pembelajaran ini adalah memerlukan 

waktu panjang, outcone sulit diprediksi. Strategi pembelajaran ini juga 

tidak cocok apabila peserta didik perlu mengingat materi dengan cepat.  

3) Strategi pembelajaran interaktif 

Pembelajaran interaktif menekankan pada diskusi dan sharing 

memberikan kesempatan peserta didik untuk bereaksi terhadap 

gagasan pengalaman, pendekatan dan pengetahuan guru atau temannya 

dan untuk membangun cara alternatif untuk berfikir dan merasakan. 

Kelebihan dari strategi ini antara lain: 

a. Peserta didik dapat belajar dari temannya dan guru untuk 

membangun keterampilan social dan kemampuan-kemampuan 

b. Mengorganisasikan pemikiran dan membangun argumen yang 

rasional. Strategi pembelajaran interaktif memungkinkan untuk 

menjangkau kelompok-kelompok dan metode-metode 

interaktif. 

Sedangkan kekurangan dari strategi ini sangat bergantung pada 

kecakapan guru dalam menyusun dan mengembangkan dinamika 

kelompok.  

4) Strategi pembelajaran empirik 

Pembelajaran empirik berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat 

pada peserta didik, dan berbasis aktivitas. Refleksi pribadi tentang 

pengalaman dan formulasi perencanaan menuju penerapan pada 

konteks yang lain merupakan faktor kritis dalam pembelajaran empirik 

yang efektif. 

Kelebihan dari strategi ini antara lain: 

a. Meningkatkan partisipasi peserta didik 

b. Meningkatkan sifat kritis peserta didik 
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c. Meningkatkan analisis peserta didik, dapat menerapkan 

pembelajaran pada situasi yang lain 

Sedangkan kekurangan dari strategi ini adalah penekanan 

hanya pada proses bukan pada hasil, keamanan siswa, biaya yang 

mahal, dan memerlukan waktu yang panjang.  

5) Strategi pembelajaran mandiri 

Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan 

untuk membangun inisiatif individu, kemandirian dan peningkatan 

diri.  

Kelebihan dari pembelajaran ini yaitu membentuk peserta didik 

yang mandiri dan bertanggung jawab. Sedangkan kekurangannya 

adalah peserta MI dan SD belum dewasa, sehingga sulit menggunakan 

pembelajaran mandiri. 

2.1.2.2 Strategi Problem Solving 

Problem solving atau pemecahan masalah adalah suatu proses mental dan 

intelektual dalam menemukan masalah dan memecahkan berdasarkan data dan 

informasi yang akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat dan cermat 

(Hamalik, 1994:151). Sedangkan menurut Gulo (2004:111) strategi pemecahan 

masalah memberi tekanan pada terselesaikannya suatu masalah secara menalar. 

Pentingnya strategi belajar mengajar ini oleh karena belajar pada prinsipnya 

adalah suatu proses interaksi antara manusia dan lingkungannya. Penyelesaian 

masalah adalah proses memikirkan dan mencari jalan keluar bagi masalah 

tersebut. 

Penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain 

sebagai berikut. 

a. Penyelesaian masalah berdasarkan pengalaman masa lampau. 

b. Penyelesaian masalah secara intuitif. Masalah diselesaikan tidak 

berdasarkan akal, tetapi berdasarkan intuisi atau firasat. 

c. Penyelesaian masalah dengan cara trial dan error. Penyelesaian 

masalah dilakukan dengan coba-coba sehingga akhirnya ditemukan 

penyelesaian yang tepat. 
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d. Penyelesaian masalah secara otoritas. Penyelesaian masalah dilakukan 

berdasarkan kewenangan seseorang. 

e. Penyelesaian masalah secara metafisik. Masalah-masalah yang 

dihadapi diselesaikan dengan konsep-konsep atau prinsip-prinsip yang 

bersumber dalam dunia mistik  atau dunia gaib. 

f. Penyelesaian masalah secara ilmiah yaitu penyelesaian masalah secara 

rasional melalui proses deduksi dan induksi.  

Penyelesaian masalah juga dapat dilakukan dalam beberapa model. 

Beberapa di antara model penyelesaian masalah adalah sebagai berikut. 

a. Penyelesaian masalah menurut J.Dewey (Gulo ,2004:115) 

1. Merumuskan masalah 

2. Menelaah masalah 

3. Merumuskan hipotesis 

4. Mengumpulkan dan mengelompokkan data sebagai bahan 

pembuktian hipotesis 

5. Pembuktian hipotesis 

6. Menentukan pilihan penyelesaian 

b. Penyelesaian masalah menurut Lawrence Senesh (Gulo ,2004:115) 

1. Menemukan gejala-gejala problematic 

2. Mempelajari aspek-aspek permasalahan 

3. Mendefinisikan masalah 

4. Menentukan ruang lingkup permasalahan 

5. Menganalisis sebab-sebab masalah 

6. Menyelesaikan masalah 

c. Penyelesaian masalah menurut David Johnson dan Johnson  

(Gulo ,2004:116) 

1. Mendefinisikan masalah 

2. Mendiagnosis masalah 

3. Merumuskan alternative strategi 

4. Menentukan dan menerapkan strategi 

5. Mengevaluasi keberhasilan strategi  

6. Skenario kegiatan belajar mengajar 

2.1.2.3 Pengertian Strategi Creative Problem Solving (CPS) 

Didalam jurnal milik Wahidin yang berjudul “Kreatif Membelajarkan 

Matematika”, Creative Problem Solving (CPS) merupakan variasi dari 

pembelajaran dengan pemecahan masalah melalui teknik sistematik dalam 

mengorganisasikan gagasan kreatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan. 

CPS adalah suatu strategi pembelajaran yang melakukan pemusatan pada 

pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah, yang diikuti dengan penguatan 
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ketrampilan. Ketika dihadapkan dengan suatu pertanyaan, siswa dapat melakukan 

keterampilan memecahkan masalah untuk memilih dan mengembangkan 

tanggapannya. Tidak hanya dengan cara menghafal tanpa dipikir, keterampilan 

memecahkan masalah memperluas proses berpikir. Sintaks yang terdapat dalam 

CPS yaitu mulai dari fakta aktual sesuai dengan materi bahan ajar melalui tanya 

jawab lisan, identifikasi permasalahan dan fokus-pilih, mengolah pikiran sehingga 

muncul gagasan orisinil untuk menentukan solusi, presentasi dan diskusi. 

Menurut Suryosubroto (2009:199-201) pemecahan masalah kreatif adalah 

cara yang dikerahkan oleh seseorang dalam berpikir kreatif, dengan tujuan 

menyelesaikan suatu permasalahan secara kreatif. Dengan menggunakan strategi 

pembelajaran ini hendaknya guru dapat merangsang siswa dalam memecahkan 

masalah sehingga dapat meningkatkan keterampilan proses dan keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran. Dengan cara peran pendidik lebih banyak 

menempatkan diri sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisator belajar. Proses 

pembelajaran yang memberikan kesempatan secara luas kepada peserta didik 

untuk berlatih belajar mandiri.  

Peran pendidik sebagai fasilitator, pendidik membantu memberikan 

kemudahan siswa dalam proses pembelajaran (langkah yang diperlukan 

menyajikan beberapa alternatif sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, 

menyediakan media pembelajaran). Sebagai motivator, pendidik berperan 

memotivasi peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran (memberikan 

penguatan berupa umpan balik). Sebagai dinamisator, pendidik berusaha 

memberikan rangsangan dalam mencari, mengumpulkan dan menentukan 

informasi untuk pemecahan masalah berupa kondisi problematik dalam bentuk 

memberikan tugas dan memberikan umpan balik dalam pemecahan masalah. 

Secara operasional langkah-langkah pembelajaran strategi Creative 

Problem Solving yang dilakukan adalah: 

a. Pembentukan kelompok (4-5 orang setiap kelompok).  

b. Penjelasan prosedur pembelajaran (petunjuk kegiatan).  

c. Pendidik menyajikan situasi problematik dan menjelaskan prosedur 

solusi kreatif kepada peserta didik (memberikan pertanyaan, 

pertanyaan problematik dan tugas). 
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d. Pengumpulan data dan verifikasi mengenai suatu peristiwa yang dilihat 

dan dialami. 

e. Eksperimentasi alternatif pemecahan masalah dengan diperkenankan 

pada elemen baru ke dalam situasi yang berbeda (diskusi dengan 

kelompok). 

f. Memformulasikan penjelasan dan menganalisis proses solusi kreatif 

(dilakukan dengan diskusi kelas yang didampingi oleh pendidik). 

Dengan membiasakan siswa menggunakan langkah-langkah yang kreatif 

dalam memecahkan masalah diharapkan dapat membantu siswa untuk mengatasi 

kesulitan dalam mempelajari matematika. Media yang digunakan dalam 

menerapkan strategi creative problem solving sangat beragam “bisa 

alat/barang/benda, manusia, lingkungan, kondisi masyarakat, atau bentuk media 

lain yang dapat membantu kelancaran proses pembelajaran” (Suryosubroto, 2009: 

202). 

2.1.2.4 Strategi CPS dalam Pembelajaran Matematika 

Tahapan-tahapan CPS yang dikemukakan diatas dapat melatih siswa untuk 

mengkomunikasikan ide matematisnya, berpikir kritis untuk memecahkan 

masalah yang dihadapinya, berpikir sistematis dan logis sesuai data atau fakta 

yang tersedia serta dapat melatih siswa untuk saling berinteraksi satu sama lain. 

Langkah-langkah pemecahan masalah menurut Solso dalam Made Wena 

(Shodik,2012) yakni:(1)identifikasi peremasalahan, (2)representasi permasalahan, 

(3)perencanaan pemecahan, (4)menerapkan atau mengimplementasikan 

perencanaan, (5)menilai perencanaan, dan (6)menilai hasil pemecahan. 

Berdasarkan beberapa langkah di atas, maka implementasi Creative Problem 

Solving (CPS) dalam pembelajaran matematika terdiri dari langkah-langkah 

sebagai berikut. 

1. Kegiatan Awal 

Guru menanyakan kesiapan siswa untuk mengikuti pelajaran, guru 

mengulas kembali materi sebelumnya sebagai prasyarat pada materi saat 

ini kemudian guru menjelaskan aturan main dalam pelaksanaan strategi 

pembelajaran CPS serta memberi motivasi kepada siswa akan pentingnya 

pembahasan materi melalui pembelajaran CPS. 
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2. Kegiatan Inti 

Siswa membentuk kelompok kecil untuk melakukan small discussion. 

Tiap kelompok terdiri atas 4-5 orang. Secara berkelompok, siswa 

memecahkan permasalahan yang disajikan sesuai dengan petunjuk yang 

tersedia. Siswa mendapat bimbingan dan arahan dari guru dalam 

memecahkan permasalhan (peranan guru dalam hal ini menciptakan situasi 

yang dapat memudahkan munculnya pertanyaan dan mengarahkan 

kegiatan brainstorming serta menumbuhkan situasi dan kondisi lingkungan 

yang dihasilkan atas dasar interest siswa). Adapun penekanan dalam 

pendampingan siswa dalam menyelesaikan permasalahan sebagai berikut. 

a. Klarifikasi Masalah 

Klarifikasi masalah meliputi pemberian penjelasan kepada siswa 

teentang masalah yang diajukan agar siswa dapat memahami 

tentang penyelesaian seperti apa yang diharapkan. 

b. Brainstorming / pengungkapan Pendapat 

Pada tahap ini siswa dibebaskan untuk mengungkapkan pendapat 

tentang berbagai macam strategi penyelsesaian masalah, tidak ada 

sanggahan dalam mengungkapkan ide gagasan satu sama lain. 

c. Evaluasi dan Seleksi 

Pada tahap ini, setiap kelompok mendiskusikan pendapat-pendapat 

atau strategi-strategi mana yang cocok untuk menyelesaikan 

masalah. 

d. Implementasi  

Pada tahap ini, siswa menentukan strategi mana yang dapat diambil 

untuk menyelesaikan masalah kemudian menerapkannya sampai 

menemukan penyelesaian dari masalah tersebut. 

3. Kegiatan Akhir 

Lebih lanjut, perwakilan dari masing-masing kelompok mempresentasikan 

hasil yang telah didiskusikan ke depan kelas dan peserta lain 

menanggapinya. Kemudian guru bersama siswa menyimpulkan hasil 

diskusi. 

2.1.3 Hasil Belajar 

Dalam sub bab ini menjelaskan tentang pengertian hasil belajar dan 

pentingnya hasil belajar sebagai patokan dalam penelitian yang dilakukan. 
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2.1.3.1 Pengertian Belajar 

Untuk mengawali pemahaman tentang pengertian belajar beberapa ahli 

mendefinisikan tentang “belajar”. Sering kali pula rumusan dan tafsiran mereka 

itu berbeda satu sama lain. Dalam uraian berikut ini diperkenalkan beberapa 

rumusan tentang belajar guna melengkapi dan memperluas pandangan 

(Suprijono,2011:2).  

a. Gagne 

Belajar adalah perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai 

seseorang melalui aktivitas. Perubahan disposisi tersebut bukan 

diperoleh langsung dari proses pertumbuhan seseorang secara alamiah. 

b. Travers  

Belajar adalah proses menghasilkan penyesuaian tingkah laku. 

c. Cronbach  

Learning is shown by a change in behavior as a result of experience, 

(belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman). 

d. Harold Spears 

Learning is to observe, to read, to imitate, to try something themselves, 

to listen, to follow direction. Dengan kata lain, bahwa belajar adalah 

mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu, mendengar dan 

mengikuti arah tertentu. 

Menurut Slameto, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Sedangkan Hamalik (2009:36) berpendapat bahwa belajar adalah 

modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman, yang berarti bahwa 

belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu tujuan.  

Bukti bahwa seseorang telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku 

dari orang tersebut. Namun, tidak setiap perubahan tingkah laku dalam diri 

seseorang merupakan perubahan dalam arti belajar.  

Berikut ciri-ciri perubahan perilaku dalam pengertian belajar menurut 

Slameto (2010): 

1. Perubahan terjadi secara sadar 

Seseorang yang telah belajar menyadariterjadinya suatu perubahan 

itu atau paling tidak seseorang tersebut merasakan terjadinya suatu 

perubahan dalam dirinya. 

2. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional 

Artinya, perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan 

berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan atau proses belajar 
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selanjutnya. Perubahan akan berlangsung terus hingga menjadi lebih 

baik dan sempurna.  

3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 

Perubahan akan bertambah dan bertujuan untuk memperoleh 

sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi, semakin banyak usaha 

belajar, makin banyak dan makin baik perubahan yang diperoleh. 

Perubahan bersifat aktif apabila perubahan itu tidak terjadi dengan 

sendirinya melainkan karena usaha individu sendiri.  

4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

Perubahan yang bersifat sementara itu terjadi hanay beberapa saat 

saja tidak dapat digolongkan sebagai perubahan dalam arti belajar. 

Perubahan yang dihasilkan karena proses belajar bersifat permanen. 

Jadi, tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan bersifat menetap. 

5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses 

belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jadi, aspek yang 

satu berhubungan erat dengan aspek lainnya. Jika seseorang belajar 

sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku 

secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan, pengetahuan dan 

sebagainya. 

6. Perubahan mencakup aspek seluruh tingkah laku 

Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses 

belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jadi, aspek yang 

satu berhubungan erat dengan aspek lainnya. Jika seseorang belajar 

sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku 

secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan, pengetahuan, dan 

sebagainya. 

Berdasarkan beberapa pengertian tentang belajar di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku berdasarkan 

pengalaman maupun latihan yang dilakukan secara sadar baik langsung maupun 

tidak langsung. 

2.1.3.2 Pengertian Hasil Belajar 

Setelah individu mengalami proses belajar, maka akan memperoleh hasil 

dari proses belajar. Ada beberapa definisi hasil belajar menurut para ahli yang 

dikutip dari blog Indra (2009). 

Menurut Dimyati dan Mudjiono hasil belajar merupakan hal yang dapat 

dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan dari sisi guru. Dari sisi siswa, hasil 

belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila 

dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental 

tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 
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Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat terselesaikannya bahan 

pelajaran. Berdasarkan Taksonomi Bloom hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.  

Hamalik (2009:36) menyatakan bahwa hasil belajar bukan suatu 

penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan kelakuan. Hasil belajar merupakan 

tolok ukur untuk mengetahui keberhasilan seseorang. Sedangkan menurut Sudjana 

(2011:3) hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku. 

Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas mencakup bidang 

kognitif, afektif, dan psikomotoris.   

Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah hasil yang dicapai dari 

suatu kegiatan, yang dapat diartikan sebagai hasil dari proses belajar yang dapat 

diukur dengan tes tertentu. 

2.1.3.3 Pentingnya Hasil belajar 

Proses adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam mencapai tujuan 

pengajaran, sedangkan hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2011:22). Horward 

Kingsley dalam Sudjana (2011) membagi tiga macam hasil belajar, yakni (a) 

keterampilan dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan pengertian, (c) sikap dan cita-

cita. Dalam system pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan 

kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari 

Benyamin Bloom yang secara gasir besar membaginya menjadi tiga ranah yakni : 

a. Ranah kognitif  berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan , pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis, dan evaluasi. 

b. Ranah afektif  berkenaan dengan sikap dan nilai. Tipe hasil belajar afektif 

tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiannya 

terhadap pelajaran , disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman 

sekelas, kebiasaan belajar, dan hubungan sosial. 

c. Ranah psikomotoris tampak dalam bentuk keterampilan dan kemampuan 

bertindak individu. 
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Ketiga hasil belajar yang telah dijelaskan diatas penting diketahui oleh 

guru dalam rangka merumuskan tujuan pengajaran dan menyusun alat-alat 

penilaian, baik melalui tes maupun bukan tes. Tujuan pengajaran tersebut adalah 

perubahan tingkah laku yang diinginkan pada diri siswa (Sudjana, 2011:22) 

 Disini peneliti hanya menekankan pada ranah kognitif saja, karena tujuan 

penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika menggunakan evaluasi tes pilihan ganda dan uraian.  

2.1.3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Slameto (2010:54), adapun faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: 

a. Faktor yang ada pada diri individu yang sedang belajar disebut faktor 

intern yang meliputi: 

1) Faktor jasmaniah, meliputi kesehatan, cacat tubuh. 

2) Faktor psikologis, meliputi intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

motif, kematangan, kesiapan. 

3) Faktor kelelahan baik itu kelelahan jasmani maupun rohani. 

b. Faktor yang ada pada luar individu yang disebut faktor ekstern, yang 

meliputi: 

1) Faktor keluarga, meliputi cara orang tua mendidik, relasi 

antaranggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi 

keluarga, pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan. 

2) Faktor sekolah, meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat 

pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, 

keadaan, gedung, metode belajar, tugas rumah. 

3) Faktor masyarakat, meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, 

mass media, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat. 

Selain faktor-faktor di atas, masih ada faktor lain yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar yakni penggunaan strategi pembelajaran 

Creative Problem Solving. Riyadi (2009) menyatakan bahwa penggunaan 

strategi pembelajaran Creative Problem Solving dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa terutama hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika. 

Seperti kita ketahui, hasil belajar merupakan hasil yang didapatkan dari 

proses belajar. Belajar dilihat dari konteks ini adalah proses pembelajaran di 

kelas. Dengan strategi pembelajaran Creative Problem Solving siswa 

dituntut untuk dapat berpikir kreatif dalam memecahkan masalah. Dengan 

demikian, pembelajaran berpusat pada siswa dan memungkinkan terjadinya 
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pembelajaran yang bermakna sehingga hasil belajar siswa dengan 

menggunakan strategi pembelajaran Creative Problem Solving akan 

meningkat. 

2.1.3.5 Pengukuran Hasil Belajar 

Menurut Nur Fadhilah (2013:1-2) pengukuran hasil belajar adalah cara 

pengumpulan informasi yang hasilnya dapat dinyatakan dalam bentuk angka yang 

disebut skor. Penilaian hasil belajar adalah cara menginterpretasikan skor yang 

diperoleh dari pengukuran dengan mengubahnya menjadi nilai dengan prosedur 

tertentu dan menggunakannya untuk mengambil keputusan. Hal ini diperkuat oleh 

Nana Sudjana (2005:2) menjelaskan tentang kegiatan penilaian yakni suatu 

tindakan atau kegiatan untuk melihat sejauh mana tujuan-tujuan instruksional 

telah dicapai atau dikuasai oleh siswa. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengukuran hasil belajar ini 

digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam penguasaan materi 

yang telah diberikan oleh guru. Cara pengukuran yang dilakukan oleh guru berupa 

tes terutama tes tertulis yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi yang telah diberikan yang nantinya akan diperoleh hasil dengan skala 

berupa angka yang disebut dengan skor.  

2.1.4  Standar Proses Pembelajaran  

 Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan salah satu standar yang harus dikembangkan adalah 

standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai 

kompetensi lulusan. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran 

pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang 

pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, baik pada sistem paket maupun 

pada sistem kredit semester. Standar proses meliputi perencanaan proses 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, 

dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran 

yang efektif dan efisien. 
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Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. 

Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan 

kegiatan penutup (BSNP No.41,2007). 

1. Kegiatan Pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru: 

a. menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran; 

b. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; 

c. menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai; 

d. menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan 

sesuai silabus. 

2. Kegiatan Inti  

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk 

mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik. Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan 

dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi 

proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

3. Kegiatan Penutup 

     Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri 

aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman 

atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut 

(BSNP No. 41, 2007). 
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Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RRP. 

Pelaksanaan pembelajarannya adalah sebagai berikut: 

Tabel 2 

Penerapan Strategi Pembelajaran Creative Problem Solving  

Sesuai Standar Proses  
 

No. Kegiatan Penerapan sesuai Standar Proses 

1. Kegiatan Pendahuluan a. Menyiapkan siswa baik secara psikis dengan bertanya, ”Apa 

kabar hari ini?” dan menyiapkan fisik siswa dengan cara 

memeriksa sikap duduk siswa dalam menerima pelajaran, 

memeriksa buku-buku pelajaran dan alat tulis yang diperlukan. 

b. Mengajukan pertanyaan untuk mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. 

c. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan 

sesuai dengan silabus. 

d. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 

akan dicapai setelah mempelajari materi. 

e. Guru melakukan apersepsi guna menggali konsep dan 

pengetahuan yang telah dimiliki siswa tentang materi yang akan 

dipelajari. 

2. Kegiatan Inti Eksplorasi  

a. Guru menyajikan materi secara umum sebagai pengantar kepada 

siswa. 

b. Guru memberikan penjelasan tentang strategi Creative Problem 

Solving yang akan dipakai dalam pembelajaran.  

c. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok heterogen.* 

d. Guru menunjukkan benda-benda yang akan digunakan dalam 

pembelajaran.  

e. Siswa secara berkelompok mengamati benda-benda sesuai materi 

yang disajikan oleh guru untuk tiap kelompok. 

Elaborasi  

a. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi 

secara kelompok untuk mengotak atik benda-benda sesuai 

kreativitas mereka.* 

b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk maju dan 

mempresentasikan hasil kerja kelompok ke depan kelas.* 

c. Guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran dari pemecahan 

masalah yang telah dibuat siswa berdasarkan pengetahuan yang 

mereka peroleh.* 

d. Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang lain untuk 

memberikan pendapat terhadap jawaban siswa yang berada di 

depan kelas. 

 

Konfirmasi  

a. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi dan 

penguatan dalam bentuk lisan misalnya ucapan ”Hebat!” atau 

reward berupa bintang, bahkan hadiah bagi siswa yang berhasil 

menjawab dengan baik ataupun bagi siswa yang telah berani 

menyampaikan gagasan meskipun jawaban kurang tepat. 

b. Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan 

elaborasi siswa yang berupa jawaban lisan dari siswa. 

c. Siswa membuat ringkasan tentang materi yang telah dipelajari 

bersama. 

3. Kegiatan Penutup a. Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang materi yang telah 

dipelajari. 

b. Guru memberikan soal evaluasi pada siswa. 

c. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas untuk dikerjakan 

siswa  di rumah dan akan dibahas atau dikumpulkan pada 

pertemuan berikutnya. 

d. Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya. 
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2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan  

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan, berikut ini dikemukakan 

beberapa penelitian yang ada kaitannya dengan variabel penelitian yang 

dilakukan. Dan penelitian-penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Namun ada juga perbedaannya yaitu pada 

penelitian milik Sugeng Riyadi lebih difokuskan pada pemahaman siswa dan pada 

penelitian milik Nining Syarifah menggunakan multimedia untuk mendiskripsikan 

aktivitas siwa. 

Menurut penelitian yang dilakukan Riyadi (2009) mengenai Kemampuan 

Pemahaman Siswa pada Mata Pelajaran Matematika Materi Pokok Operasi Hitung 

Campuran melalui Model Creative problem Solving Kelas IV SD Negeri 3 

sumpiuh Kabupaten Semarang menyebutkan bahwa dengan menerapkan model 

Creative Problem Solving secara signifikan meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas IV. Ada peningkatan pemahaman siswa, siklus I mencapai rata-rata 63% dan 

meningkat lagi pada siklus II menjadi 81%.  

Penelitian yang dilakukan Syarifah (2008) tentang Implementasi 

Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) Dengan Menggunakan multimedia 

Dalam  Pembelajaran Geometri Di Kelas II SD Negeri Kasin Malang 

memperlihatkan peningkatan  rata-rata kelas setelah diberi tindakan. Pada siklus I 

rata-rata hasil belajar siswa sebesar 66%. Jumlah ini meningkat dibandingkan 

dengan data awal (pra tindakan) yaitu 48%. Kemudian meningkat pada siklus II 

sebesar 89%. Jumlah siswa yang sudah tuntas sebelum tindakan sebesar 21 siswa 

kemudian siklus I meningkat menjadi 29 siswa dan pada siklus II menjadi 39 

siswa.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa menggunakan strategi Creative Problem 

Solving pada mata pelajaran matematika di sekolah dasar mampu meningkatkan 

hasil belajar siswa dengan melalui dua siklus yang setiap satu siklusnya terdiri 

dari tiga kali pertemuan dalam satu semester. 
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2.3 Hubungan antara Strategi Creative Problem Solving dengan Hasil 

Belajar Matematika  

Keberhasilan suatu pembelajaran dapat dilihat dari hasil pembelajaran. 

Untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal diperlukan faktor-faktor 

pendukung seperti strategi pembelajaran, alat peraga serta hal lain yang 

mempengaruhi proses pembelajaran.  

Dengan menggunakan strategi Creative Problem Solving, diharapkan akan 

mengurangi kebosanan siswa dalam pembelajaran. Selain itu, dalam mata 

pelajaran matematika diharapkan siswa mampu memahami konsep matematika 

melalui suatu masalah dalam situasi nyata, serta mampu memecahkan masalah. 

Dengan membiasakan siswa menggunakan langkah-langkah yang kreatif dalam 

memecahkan masalah, diharapkan siswa tidak hanya akan menjadi problem solver 

yang lebih baik, tetapi juga akan menguasai kemampuan-kemampuan lainnya 

daripada siswa diarahkan untuk melakukan latihan saja.  

Hal ini dapat berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa dalam proses 

perbaikan proses belajar mengajar. Dengan demikian pemahaman siswa terhadap 

materi matematika dapat secara optimal dan hasil belajarnya pun menjadi optimal.  

2.4 Kerangka Pikir 

Selama ini masih banyak guru yang mendesain siswa untuk mengahafal 

seperangkat fakta yang diberikan oleh guru. Seolah-olah guru sebagai sumber 

utama pengetahuan. Setiap guru di kelasnya menghadapi siswa yang berbeda – 

beda satu sama lain. Dalam kegiatan belajar masing-masing anak memiliki cara 

yang berbeda-beda, ada yang mengalami kesulitan ada yang tidak mengalami 

kesulitan belajar. Anak yang berkesulitan belajar cenderung pasif. 

Untuk dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi siswa dalam belajar, 

sehingga siswa dapat memperoleh manfaat yang maksimal, baik dalam proses 

maupun hasil belajar siswa, guru harus dapat menciptakan suasana pembelajaran 

yang menarik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memilih 

strategi pembelajaran yang dapat memberi kesempatan seluas-luasnya kepada 

siswa untuk mengembangkan kreativitas proses berpikir siswa. 
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Oleh sebab itu peneliti menggunakan strategi pembelajaran creative 

problem solving (CPS) yaitu suatu strategi pembelajaran yang melakukan 

pemusatan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah, yang diikuti 

dengan penguatan keterampilan. Ketika dihadapkan dengan suatu pertanyaan, 

siswa dapat melakukan keterampilan memecahkan masalah untuk memilih dan 

mengembangkan tanggapannya. Dengan menggunakan strategi pembelajaran ini 

siswa mampu berpikir sekreatif mungkin sehingga ketika memecahkan masalah 

berupa soal-soal yang dihadapi akan menghasilkan hasil belajar yang maksimal 

dan hendaknya guru juga dapat merangsang siswa dalam memecahkan masalah 

sehingga dapat meningkatkan keterampilan proses dan keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran. Tidak hanya dengan cara menghafal tanpa dipikir, strategi 

ini dapat memperluas proses berpikir mereka akan menemukan cara atau 

keterampilan untuk memecahkan masalah. Dengan membiasakan siswa 

menggunakan langkah-langkah yang kreatif dalam memecahkan masalah, 

diharapkan siswa tidak hanya akan menjadi problem solver yang lebih baik, etapi 

juga akan menguasai kemampuan-kemampuan lainnya daripada siswa diarahkan 

untuk melakukan latihan saja.  

 Dengan adanya masalah diatas dalam penelitian ini, peneliti akan 

membandingkan hasil belajar siswa yang sebelum menggunakan strategi Creative 

Problem Solving dengan yang sudah menggunakan strategi tersebut. Dengan 

memberikan lembar kegiatan siswa yang sama. Kegiatan ini untuk mengetahui 

hasil belajar siswa dan adakah pengaruh penggunaan strategi Creative Problem 

Solving. 

2.5 Hipotesis  

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan, dapat 

diajukan sebuah hipotesis tindakan bahwa : 

(1) Pembelajaran matematika dengan strategi creative problem solving 

akan meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri Sidorejo Kidul 

03.  

(2) Dengan menggunakan langkah-langkah strategi CPS juga akan 

meningkatkan pemahaman siswa pada pembelajaran matematika.   


