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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas dan kemampuan 
pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran matematika dengan 
menggunakan model Creatif Problem Solving media video compact disk. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian ini adalah guru 
yang memberikan tindakan kelas dan penerima tindakan adalah siswa kelas VIIA 
MTs Negeri I Surakarta yang berjumlah 35. Metode pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi, catatan lapangan, wawancara, dokumentasi, dan tes. Teknik 
analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode alur yang 
dianalisis dari tindakan pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan selama 
proses pembelajaran. Validitas data menggunakan teknik triangulasi, yaitu 
triangulasi penyidik. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
kreatifitas dan kemampuan pemecahan masalah siswa. Penemuan dari penelitian 
menunjukkan: 1) siswa yang mampu menyampaikan ide, gagasan, dan pertanyaan 
lain untuk solusi permasalahan yang ada74,28%; 2) siswa yang berani untuk 
menemukan solusi baru65,71%; 3) siswa yang mampumengidentifikasi unsur-
unsur yang diketahui, ditanyakan 77,14%; 4) siswa yang mampu merumuskan 
masalah matematika matematika 71,42%; 5) siswa yang mampu menerapkan 
strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah 68,57%; 6) siswa yang mampu 
menjelaskan hasil permasalahan 68,57%. Sehingga disimpulkan bahwa 
penggunaan model Creative Problem Solving media VCD dalam pembelajaran 
matematika dapat meningkatkan kreatifitas dan kemampuan pemecahan masalah 
siswa. 
 

Kata kunci : kreatifitas, Creative Problem Solving, VCD,kemampuan,  pemecahan 

masalah 

 



This research aims to enhance creativity and problem solving skills of students in 
learning mathematics using Creative Problem Solving model of video compact 
disk media. Type of research is a class act. The subject of this study is that the 
teacher gives the class action and action receiver is class MTs Negeri Surakarta I 
VIIa which totaled 35. Methods of data collection is done through observation, 
field notes, interviews, documentation, and testing. Data analysis technique 
qualitatively performed descriptively analyzed by flow method of learning actions 
implemented and developed during the learning process. The validity of the data 
using triangulation techniques, namely investigator triangulation. The results 
showed an increase in creativity and problem solving skills of students. Findings 
from the study indicate: 1) students are able to convey ideas, ideas, and other 
questions for the solution of existing problems 74.28%; 2) students who dared to 
find new solutions 65.71%; 3) students are able to identify the elements that are 
known, asked 77.14%; 4) students are able to formulate mathematical problems 
mathematical 71.42%; 5) students are able to apply strategies to solve a variety of 
matter 68.57%; 6) students are able to explain the results of the problems 
68.57%. Therefore concluded that the use of Creative Problem Solving Model 
VCD media in learning mathematics can enhance creativity and problem solving 
skills of students. 
 

Keywords: creativity, Creative Problem Solving, VCD, skills, problem-solving  

 

PENDAHULUAN 

Kreativitas belajar merupakan salah satu hal yang penting dalam suatu 

proses pembelajaran. Karena, kreativitas belajar dapat melatih siswa untuk tidak 

bergantung pada orang lain. Kreativitas seorang siswa dalam belajar akan sangat 

mempengaruhi siswa tersebut untuk memperoleh suatu keberhasilan. 

Kreatifitas yang baik dapat berpengaruh besar terhadap kemampuan 

pemecahan masalah siswa. Pada dasarnya belajar matematika haruslah dimulai 

dari mengerjakan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Maka 

jika seorang siswa memiliki kreatifitas yang baik, maka kemampuan pemecahan 

masalah siswa itupun juga baik.  

Berdasarkan pengamatan peneliti, keadaan siswa kelas VIIA MTs Negeri 

Surakarta I yang terdiri dari 35 siswa hanya 8 siswa yang mampumenyampaikan 

ide, gagasan, dan pertanyaan lain untuk solusi permasalahan yang ada, hanya 7 

siswa yang mampu memecahkan masalah dengan banyak alternatif jawaban, 

hanya 5 siswa yang berani untuk menemukan solusi baru untuk berbagai 



permasalahan,hanya 10 siswa yang mampu mengidentifikasi unsur–unsur yang 

diketahui, yang ditanyakan, hanya 8 siswa yang mampu merumuskan masalah 

matematika matematika, hanya 8 siswa yang mampu menerapkan strategi untuk 

menyelesaikan berbagai masalah, dan hanya 6 siswa yang mampu menjelaskan 

atau menginterpretasikan hasil permasalahan. Hal ini membuktikan bahwa masih 

rendahnya kreatifitas dan kemampuan pemecahan masalah siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

Pembelajaran di dalam kelas masih berpusat pada guru, belum banyak 

digunakan model-model pembelajaran yang memusatkan pembelajaran pada 

siswa. Ceramah dan tanya jawab menjadi metode yang sering dipilih guru, 

sehingga proses pembelajaran yang menuntut siswa sebagai pelaku belajar yang 

aktif dan kreatif belum dapat berjalan dengan optimal. Hal ini diketahui bahwa 

sebagian besar guru matematika di sekolah menerapkan model pembelajaran 

konvensional. 

ModelCreative Problem Solving dengan media VCDmerupakan salah satu 

alternatif pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kreatifitas dan 

kemampuan pemecahan masalah.Langkah-langkah model Creative Problem 

Solving dengan media VCD adalah sebagai berikut: 1) Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran, 2) Memberikan gambaran awal mengenai manfaat 

pembelajaran, 3)Guru memberikan materi pembelajaran dengan media VCD, 4) 

Guru membantu siswa untuk membangun suatu  konsep baru, 5) Guru membagi 

kelompok, 6) Setelah dibentuk kelompok siswa diberikan permasalahan dengan 

media VCD, 7) Siswa memahami permasalahan tentang materi pembelajaran yang 

diberikan oleh guru melalui media VCD untuk didiskusikan dengan kelompoknya, 

8) Setiap kelompok menyusun rencana pada terhadap masalah untuk 

menyelesaikan permasalahan, 9) siswa melaksanakan rencana untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut didalam kelompok masing – masing, 10) 

Perwakilan tiap kelompok maju ke depan kelas untuk menampilkan jawabannya, 

11) Semua siswa melihat kembali untuk menanggapi proses yang telah di 

kejakanapakah jawaban tersebut sudah benar atau belum, 12) Guru membimbing 

siswa untuk membuat kesimpulan 



 

Model Creative Problem Solving dengan media VCD memiliki beberapa 

keunggulan, antara lain: 1) mendidik siswa untuk berpikir secara sistematis, 2) 

mampu mencari berbagai jalan keluar dari suatu kesulitan yang dihadapi, 3) siswa 

dapat belajar menganalisis suatu masalah dari berbagai aspek, 4) dapat mendidik 

siswa untuk lebih percaya diri, 5) menjadikan siswa lebih kreatif, karena 

permasalahan-permasalahan yang diberikan akan membuat siswa lebih terpacu 

untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, 6) kemampuan pemecahan masalah 

siswa akan meningkat, karena sering diberikan permasalahan-permasalahan baru. 

Berdasarkan keunggulan model Creative Problem Solving dengan media 

VCDtersebut diduga dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan pemecahan 

masalah siswa dalam pembelajaran matematika. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan subjek 

penelitian adalah siswa kelas VIIA MTsNegeri I Surakarta yang berjumlah 35 

siswa yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. Subjek 

penelitian ditentukan setelah peneliti melakukan observasi dan berkonsultasi 

dengan guru matematika kelas VIIA dipilih karena berdasarkan observasi yang 

dilakukan, dalam kelas inilah yang mengindikasikan kreatifitas dan kemampuan 

pemecahan masalah yang masih rendah. 

Penelitian ini mengacu pada model penelitian tindakan kelas dari Kemmis 

dan Taggart. Adapun langkah-langkah penelitian yaitu: 1) dialog awal, 2) 

perencanaan tindakan kelas, 3) pelaksanaan tindakan, 4) observasi dan 

monitoring, 5) refleksi, dan 6) evaluasi. Siklus akan berakhir jika hasil penelitian 

yang diperoleh telah memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan. 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini meliputi: 1) Observasi, 

untuk mengetahui seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran; 2) Catatan 

lapangan, mencatat kejadian penting yang muncul yang belum terdapat pada 

observasi; 3) Wawancara, digunakan untuk mengetahui respon dari guru; 4) 

Dokumentasi, untuk memperoleh data-data berupa data sekolah, data siswa, foto, 



dan video selama melakukan penelitian; dan 5) Metode tes, untuk memperoleh 

data komunikasi dan pemahaman konsep siswa saat mengerjakan latihan soal. 

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif 

kualitatif dilakukan dengan metode alur, yaitu data dianalisis sejak tindakan 

pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan selama proses pembelajaran. Alur 

yang dilalui dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan triangulasi penyidik. Menurut 

Muhadi (2011: 20) triangulasi peneliti atau penyidik adalah penggunaan lebih dari 

satu pengamat. 

Analisis dari fokus penelitian ditujukan pada siswa dari segi kreativitas 

siswa, dengan indikator: 1) mampumenyampaikan ide, gagasan, dan pertanyaan 

lain untuk solusi permasalahan yang ada, 2) berani menemukan solusi baru untuk 

berbagai permasalahan. Selain itu, penelitian juga ditujukan dari segi kemampuan 

pemecahan masalah siswa, dengan indikator: 1) mampu mengidentifikasi unsur–

unsur yang diketahui, yang ditanyakan, 2) mampu merumuskan masalah 

matematika matematika, 3) mampu menerapkan strategi untuk menyelesaikan 

berbagai masalah, 4) mampu menjelaskan atau menginterpretasikan hasil 

permasalahan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilakukan dalam dua siklus. Pada tindakan kelas siklus I 

kreatifitas dan kemampuan pemecahan masalah siswa mulai meningkat, tetapi 

belum mencapai indikator yang diharapkan, sehingga penelitian dilanjutkan pada 

tindakan kelas siklus II.  

Berdasarkan pembelajaran yang telah dilaksanakan dan berakhir pada 

siklus II, kreatifitas dan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Pembahasan terhadap 

permasalahan penelitian maupun hipotesis tindakan berdasarkan pada analisis data 

dari hasil penelitian kolaboratif peneliti dengan guru matematika MTs Negeri 

Surakarta I yang terlibat dalam kegiatan penelitian ini. Hal ini sebagai upaya 

untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah siswa dalam 
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(45,71%), dan siklus II menjadi 26 siswa (74,28%). Indikator keberanian untuk 

menemukan solusi baru untuk berbagai permasalahansebelum tindakan 5 siswa 

(14,28%), siklus I menjadi 13 siswa (37,14%), dan siklus II menjadi 23 siswa 

(65,71%). 

Penelitian yang dilaksanakan peneliti sejalan dengan penelitian para ahli. 

Ali, Riasat (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa model pembelajaran 

creative problem solving berpengaruh dalam pembelajaran matematika untuk 

meningkatkan prestasi siswa. Agus Suprijono (2013) mengungkapkan bahwa 

kreatifitasadalah bagaimana seseorang berpikir tentang cara baru dan tak biasa 

sehingga menghasilkan solusi unik dari suatu permasalahan. Apabila guru 

menjelaskan suatu materi pembelajaran, maka siswa akan terdorong untuk 

berpikir lebih kreatif untuk menemukan solusi baru dari suatu permasalahan yang 

dungkapkan oleh guru. Dalam penerapan model Creative Problem Solving Media 

VCD ini guru memberikan permasalahan-permasalahan dengan media VCD, 

sehingga siswa akan berpikir lebih kreatif untuk menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang diberikan oleh guru. Ari Wijayanti (2011) menunjukkan 

bahwa penerapan Accelerated Learning dapat meningkatkan kreatifitas dan 

efektifitas dalam pembelajaran matematika. Dalam penerapan model Creative 

Problem Solving Media VCDini juga memberikan permasalahan-permasalahan 

yang harus diselesaikan secara berdiskusi, sehingga mendorong siswa berpikir 

lebih kreatif. 

Reza Rezvani (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa ada 

hubungan antara berkorelasi kreatifitas penerjemah dan strategi kompetensi yang 

apabila kreatifitas seseorang meningkat, maka kompetensi belajar seseorang juga 

akan meningkat. Dalam penerapan model pembelajaran creative problem solving 

dengan media VCD ini guru lebih meningkatkan kreatifitas siswa dengan lebih 

banyak memberikan soal-soal berbasis masalah sehingga siswa terpacu untuk 

lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan banyak alternatif 

jawaban. 

Berdasarkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dengan menggunakan model Creative Problem Solving Media 



VCD dapat meningkatkan kreatifitas siswa dalam pembelajaran matematika. 

Kreatifitas siswa meliputi kemampuan menyampaikan ide, gagasan, dan 

pertanyaan dari solusi permasalahan yang ada, kemampuan memecahkan masalah 

dengan banyak alternatif jawaban, keberanian untuk menemukan solusi baru 

untuk berbagai permasalahan. 

Permasalahan selanjutnya yang akan dibahas yaitu adakahpeningkatan 

kemampuan pemecahan masalah siswadalampembelajaran matematika setelah 

diterapkan model Creative Problem Solving Media VCD. Model Creative 

Problem Solving Media VCDmerupakan model pembelajaranyang memberikan 

permasalahan-permasalahan kepada siswa. Model pembelajaran ini akan membuat 

siswa terbiasa dengan permasalahan-permasalahan, sehingga kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan masalah dapat meningkat pada evaluasi mandiri. Pada 

pelaksanaannya dengan model Creative Problem Solving Media VCD dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran 

matematika. Hasil penelitian ditunjukkan pada gambar 2 berikut ini. 



k

m

k

k

s

m

s

s

b

s

Ga

Berd

kemampuan

menggunaka

kemampuan

kecukupan u

10 siswa (28

siswa (77,14

menyusun m

siswa (22,85

siswa (71,42

berbagai ma

siswa (22,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ambar 2 Gra

dasarkan gam

n pemecaha

an model 

n mengidenti

unsur yang 

8,57%), sikl

4%). Indika

model matem

5%), siklus 

2%).Indikato

asalahmatem

5%), siklus

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Kondisi A

afik Peningk

mbar 2 di 

an masalah

Creative P

ifikasi unsur

diperlukanm

us I menjad

ator kemamp

matikameng

I menjadi 1

or kemampu

matika meng

s I menjadi 

Awal Sik

katan kemam

atas dapat 

h siswa s

Problem S

r–unsur yan

mengalami p

di 18 siswa (

puan merum

galami penin

16 siswa (4

uan menerap

galami penin

15 siswa 

klus I S

mpuan pemec

ditunjukkan

ebelum da

Solving Me

g diketahui,

peningkatan 

(51,42%), da

muskan mas

ngkatan dar

5,71%), dan

pkan strategi

ngkatan dar

(42,85%), d

iklus II

cahan masala

n adanya p

an sesudah 

edia VCD. 

 yang ditany

dari sebelum

an siklus II m

salah matem

ri sebelum t

n siklus II m

i untuk men

ri sebelum t

dan siklus I

Mengide
unsur ya
diketahu
ditanyak
kecukup
diperluk
Merumu
matemat
menyusu
matemat

Menerap
untuk m
berbagai
dan mas
atau luar

Menjela
mengint
permasa
menggun
matemat
bermakn

-----Batas in

ah siswa 

eningkatan 

tindakan 

Indikator 

yakan, dan 

m tindakan 

menjadi 27 

matika atau 

tindakan 8 

menjadi 25 

nyelesaikan 

tindakan 8 

II menjadi 

entifikasi unsur
ang 
ui, yang 
kan, dan 
pan unsur yang 
kan
uskan masalah 
tika atau 
un model 
tika

pkan strategi 
menyelesaikan 

i masalah (seje
alah baru) dala
r matematika

askan atau 
terpretasikan ha
alahan 
nakan 
tika secara 
na

ndikator 

 

r–

 

enis 
am 

asil 



24siswa (68,57%).Indikator kemampuan Menjelaskan hasil permasalahan 

mengalami peningkatan dari sebelum tindakan 6 siswa (17,14%), siklus I menjadi 

13 siswa (37,14%), dan siklus II menjadi 24 siswa (68,57%). 

Penelitian yang dilaksanakan peneliti sejalan dengan penelitian para ahli. 

Penelitian yang dilaksanakan sejalan dengan penelitian para ahli. Maria M. 

Ferreira menyimpulkan bahwa pembelajaran berbasis masalah (PBL) memberikan 

dampak siswa terhadap ilmu pengetahuan, kemampuan pemecahan masalah dan 

persepsi mereka terhadap ilmu pengetahuan.Penelitian yang dilakukan oleh 

Novita Yuanari (2011) dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Strategi TTW 

(Think-Talk-Write) sebagai Upaya Meningkatkan Kemampuan Pemecahan 

Masalah siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan strategi TTW. Penerapan 

model pembelajaran creative problem solving dengan media VCD ini juga 

menggunakan soal-soal berbasis masalah, ada kegiatan diskusi dengan soal-soal 

berbasis masalah yang dapat melatih kemampuan pemecahan masalah siswa agar 

lebih meningkat. 

Ali, Riasat (2010) dalam pengamatannya menunjukkan bahwa metode 

pemecahan masalah memberikan perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan 

pemecahan masalah siswa dan memberikan efektifitas terhadap pemebelajaran. 

Penerapan model Creative Problem Solving Media VCDini guru memberikan 

permasalahan-permasalan kepada siswa, sehingga siswa terbiasa akan suatu 

permasalahan dan kemampuan pemecahan masalah dapat meningkat. Berikut ini 

merupakan contoh jawaban diskusi siswa menemukan solusi luas persegi panjang 

dan persegi. 



 
Gambar 3 Hasil Diskusi Siswa 

Dari gambar 3 di atas menjelaskan bahwa hasil diskusi siswa telah berhasi 

meningkatkankemampuan pemecahan masalah siswa. Kebanyakan dari kelompok 

sudah mulai mengerjakan suatu permasalahan dengan mengidentifikasi unsur-

unsur yang diketahui dan ditanyakan, kelompok juga mampu untuk menerapkan 

strategi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan solusi yang didapatkan 

juga benar. 

Novita Yuarani (2011)  mengungkapkan bahwa penerapan strategi TTW 

(Think-Talk-Write) dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa 

setelah mengikuti pembelajaran matematika. Penerapan model Creative Problem 

Solving Media VCDini juga  memberikan kesempatan siswa untuk berdiskusi 

mengerjakan suatu permasalahan, sehingga siswa bisa mengidentifikasi unsur-

unsur yang diketahui, yang ditanyakan, dapat merumuskan masalah , menerapkan 

strategi permasalahan tadi kemudian menjelasakan hasil permasalahannya 

tersebut, sehingga kemampuan pemecahan masalah semakin meningkat.  

Pada penelitian ini terdapat soal evaluasi mandiriyaitu sebuah taman 

berbentuk persegipanjang dengan panjang 12 m dan lebar 9 m. Dalam taman 

tersebut terdapat sebuah kolam renang yang berbentuk persegi dengan ukuran 

sisinya 7 m, serta akan dibangun kamar ganti berbentuk persegipanjang berukuran 

panjang 4m dan lebar 3m. Berapakah luas tanah dalam taman yang dapat ditanami 

bunga? 



Terdapat siswa yang dapat memahami soal dan belum memahami soal di 

atas. Berikut ini merupakan contoh jawaban siswa yang mempunyai kemampuan 

pemecahan masalah yang baik. 

 
Gambar 4 

Jawaban Siswa yang Memiliki Kemampuan Pemecahan Masalah yang Baik 

Dari gambar di atas, terlihat bahwa siswa sudah mampu mengerjakan 

suatu permasalahan dengan mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui dan 

ditanyakan, mengerjakannya dengan berbagai strategi untuk menyelesaikannya, 

sehingga semua indikator kemampuan pemecahan masalah siswa sudah terpenuhi, 

walaupun belum semua siswa mampu untuk memenuhi indikator tersebut.Hal 

tersebut dapat dilihat dari langkah-langkah siswa dalam mengerjakan soal hingga 

mendapatkan jawaban yang tepat. 

Berdasarkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dengan menggunakan model Creative Problem Solving Media 

VCD dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa dalam 

pembelajaran matematika. Kemampuan pemecahan masalah siswa meliputi 

kemampuan mengidentifikasi unsur–unsur yang diketahui, yang ditanyakan, 

kemampuan merumuskan masalah matematika atau menyusun model matematika, 

kemampuan menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai 

masalahmatematika, kemampuan menjelaskan hasil permasalahan. 

 



KESIMPULAN 

Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaboratif peneliti 

dengan guru matematika kelas VIIAMTs Negeri I Surakarta dalam pembelajaran 

matematika dengan menggunakan model Creative Problem Solving Media 

VCDdapat meningkatkan kreatifitas dan kemampuan pemecahan masalah siswa, 

diambil beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut 

:1) Guru harus mampu menggunakan model pembelajaran yang tepat, sehingga 

dapat meningkatkan kreatifitas siswa secara keseluruhan ke arah yang lebih baik. 

Adapun model pembelajaran yang dapat digunakan sebagai perbaikan, yaitu 

model Creative Problem Solving Media VCD; 2) Model Creative Problem Solving 

Media VCD dapat meningkatkan kreaatifitas siswa dalam belajar matematika; dan 

3) Model Creative Problem Solving Media VCDdapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa. 
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