
1 

 

 

PENINGKATAN KREATIFITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

MATEMATIKA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 

CREATIVE PROBLEM SOLVING ( CPS ) 

SISWA KELAS V SDN GELUR  

  

A. PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

 Proses Belajar Mengajar merupakan interaksi yang dilakukan 

antara guru dan siswa dalam situasi pendidikan untuk mencapai 

keberhasilan belajar yang optimal. Pendidikan merupakan salah satu hal 

penting untuk menentukan maju mundurnya suatu bangsa , maka untuk 

menghasilkan sumber daya manusia sebagai subyek dalam pembangunan 

yang baik, diperlukan modal dari hasil pendidikan itu sendiri . 

 Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan 

pada setiap jenjang pendidikan di Indonesia. Pelajaran Matematika selain 

mempunyai sifat abstrak , pemahaman konsep yang baik sangatlah penting 

untuk memahami konsep yang baru diperlukan prasarat pemahaman 

konsep sebelumnya. Dalam proses belajar mengajar di kelas terdapat 

keterkaitan yang erat antara guru, siswa , kurikulum, sarana dan prasarana. 

Guru mempunyai tugas untuk memilih model dan media pembelajaran 

yang tepat sesuai dengan materi yang disampaikan demi tercapainya 

tujuan pendidikan . Sampai saat ini masih banyak ditemukan kesulitan- 
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kesulitan yang dialami siswa di dalam mempelajari matematika. Salah satu 

kesulitan itu adalah memahami konsep .  

 Menurut piaget mereka masih berada pada tahap operasi kongrit  (7 

– 12 tahun) Apakah berarti anak-anak tidak bisa belajar matematika tanpa 

benda kongret.( Ariyanto, 2011:26 ) Untuk mencapainya diperlukan model 

dan media pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk mencapai 

kompetensi dasar dan indikator pembelajaran .  

 Dalam proses pembelajaran banyak guru yang menghabiskan jam 

pelajaran dengan cara membahas tugas- tugas  saja, kemudian memberi 

pelajaran baru, tanpa memberikan kesempatan pada siswa  untuk bertanya. 

Guru tidak memberikan konsep yang dapat membantu siswa dalam 

memahami materi, karena guru masih menggunakan metode yang kurang 

sesuai . 

 Akibatnya siswa merasa kebingungan dan menganggap 

matematika adalah pelajaran yang sulit dan menakutkan , sehingga 

kreatifitas siswapun menjadi terhambat. Untuk mengatasi hal itu kreatifitas 

siswa bisa dimotivasi dengan model pembelajaran Creative Problem 

Solving ( CPS ) yaitu model pembelajaran yang memusatkan pada 

pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah. 

 Dalam hal ini model pembelajaran CPS sesuai dengan mata 

pelajaran Matematika. Dengan model pembelajaran tersebut akan 

memotivasi kreatifitas siswa dalam Dalam pembelajaran matematika . 

Karena alasan – alasan itu diperlukan Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ).  
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 Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, dalam 

pelaksanaan pembelajaran pada Mata Pelajaran Matematika siswa Kelas 

V, menunjukan bahwa pemahaman materi dan konsep masih rendah . Hal 

ini dibuktikan dengan nilai tes formatif yang masih kurang dari KKM 

yaitu 63 dan kretivitas siswa dalam pembelajaran matematika masih 

kurang.  

 Berdasarkan keterangan di atas , penulis dapat memberi 

kesimpulan mengenai kurangnya kretifitas siswa dalam pembelajaran 

matematika adalah sebagai berikut : 

a. Siswa kurang memperhatikan penjelasan guru. 

b. Siswa kurang bersemangat. 

c. Siswa kesulitan memahami konsep. 

d.  Nilai formatif  rendah. 

e. Siswa kurang kreatif. 

Dari beberapa kasus di atas, dapat dikatakan bahwa kompetensi dasar dan 

indikator yang diambil belum berhasil. 

 Berbagai kekurangan yang dilakukan oleh siswa dalam 

pembelajaran matematika belum berhasil karena faktor guru dan siswa.  

Berkenaan dengan ini  penulis selalu melakukan pengamatan sehingga 

kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran dapat diketahui , yang 

meliputi antara lain : 

a. Suara guru kurang jelas . 

b. Guru masih menggunakan metode ceramah. 
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c. Guru kurang membimbing siswa. 

d. Contoh dari guru kurang. 

 

Dari keterangan di atas dapat dikatakan bahwa proses 

pembelajaran matematika belum  berhasil karena suara guru kurang 

keras, penggunaan metode kurang tepat , siswa kurang kreatif , guru 

kurang membimbing siswa  dan contoh dari guru kurang , serta belum 

memakai model pembelajaran yang tepat. Maka dari itu peneliti akan 

berusaha membuat siswa lebih memperhatikan penjelasan guru, 

semangat, memahami konsep, menaikan nilai formatif, dan membuat 

siswa lebih kreatif, dengan menggunakan model pembelajaran 

Creative Problem Solving yaitu model pembelajaran yang memusatkan 

pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah.  

 

2. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dibatasi 

pada hal-hal sebagai berikut: 

1) Pembelajaran Matematika di kelas V SDN Gelur Kec.Sukolilo 

Kab.Pati. 

2) Strategi yang digunakan adalah strategi pembelajaran Creative 

problem solving ( CPS ) 

3) Aspek yang akan ditingkatkan adalah kreativitas belajar siswa. 
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3. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan analisis masalah yang ada , penulis melakukan  

perbaikan pembelajaran matematika , yang menjadi fokus perbaikan 

sebagai rumusan masalah adalah :  

“ Apakah dengan menggunakan model pembelajaran Creative Problem 

Solving (CPS ) dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran 

matematika? “ 

 

4. Tujuan Perbaikan  

 Berdasarkan analisis masalah yang ada yaitu dari faktor guru dan 

faktor siswa dapat memberikan dampak pada hasil pembelajaran . Guru 

berperan sangat penting dalam proses pembelajaran .Guru harus pandai 

dan tepat memilih metode, alat peraga , dan model pembelajaran yang 

dipakai.  

 Adapun tujuan dari penelitian dengan menggunakan model pembelajaran 

Creative Problem Solving ini adalah : Meningkatkan kreatifitas siswa 

dalam pembelajaran matematika. 

 

1. Manfaat Perbaikan 

  Pemilihan metode penugasan dan model pembelajaran Creative 

Problem Solving (CPS ) diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

perbaikan dalam proses pembelajaran . Penelitian ini juga diharapkan 
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dapat memberikan manfaat kepada berbagi pihak yang terkait, 

diantaranya:  

a. Bagi Siswa 

Penelitian Tindakan Kelas diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi siswa , antara lain : 

1. Meningkatkan penguasaan konsep matematika. 

2. Meningkatkan kreatifitas siswa . 

3. Meningkatkan motivasi belajar siswa 

4. Meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Bagi Guru  

Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan untuk memperbaiki  

      pembelajaran . Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada  

      guru, antara lain : 

1. Guru dapat menentukan metode mengajar yang tepat  

2. Guru dapat memilih alat peraga yang sesuai dengan materi. 

3. Guru dapat memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. 

4. Guru dapat mengembangkan profesinya. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan untuk memperbaiki  

       pembelajaran dan diharapkan juga dapat memberikan manfaat pada  

       pihak sekolah. Adapun manfaatnya adalah : 

1. Membantu meningkatkan kualitas pendidikan. 

2. Membantu meningkatkan prestasi sekolah . 



7 

 

 

3. Memajukan lembaga sekolah . 

4. Memberikan nama baik sekolah . 

 

 

 


