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ABSTRAK 

PENINGKATAN KREATIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

MATEMATIKA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN CREATIVE 

PROBLEM SOLVING ( CPS ) SISWA KELAS V SDN GELUR 

 

SUPONO 

NIM. A54E090014 

 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk 

meningkatkan kreativitas belajar Matematika melalui model pembelajaran 

Creative Problem Solving. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian 

ini adalah PTK. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas siswa 

dalam pembelajaran matematika. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas V 

SDN. Tahapan penelitian terdiri atas 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. Tindakan dilaksanakan selama 2 siklus, siklus pertama 

dilakukan dua kali pertemuan sedangkan siklus kedua dilakukan satu kali 

pertemuan. Subyek penelitian adalah siswa kelas V SDN Gelur dengan jumlah 

siswa 14 siswa terdiri dari 9 putra dan 5 putri,dan guru kelas V SDN Gelur. 

Obyek penelitian ini adalah peningkatan kreativitas belajar siswa dan Creative 

Problem Solving. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan 

lembar observasi,tes, dan dokumentasi,. Indikator kreativitas belajar Matematika 

adalah sebagai berikut: (1) rasa ingin tahu; (2) minat,ulet dan tekun dalam 

mangarjakan soal (3) daya imajinasi kuat. Teknik analisis data dilakukan dengan 

tahapan (1) reduksi data (2) display data dan (3) penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan teknik analisis data dapat 

disimpulkan bahwa terdapat peningkatan kreativitas belajar siswa kelas V SDN 

Gelur setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran 

Creative Problem Solving. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari tahap pra 

siklus, siklus I dan siklus II. Pada tahap pra siklus diketahui kreatifitas siswa 

rendah dengan presentase 29%. Pada siklus I terdapat peningkatan kreativitas 

belajar siswa dengan nilai presentase kreativitas belajar siswa 64% dan pada 

siklus II kreativitas belajar siswa sangat baik dengan presentase  85%. Hal ini 

membuktikan adanya peningkatan kreativitas belajar siswa dengan penerapan 

model pembelajaran CreativeProblem Solving . 

 

Kata Kunci : peningkatan, kreativitas belajar Matematika, Creative Problem 

            Solving 

 

 

 

 

 

 



A. PENDAHULUAN 

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- kesulitan yang dialami siswa di dalam 

mempelajari matematika. Salah satu kesulitan itu adalah memahami konsep .  

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 ). 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.  

 

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?” 

 

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 kreativitas 

siswa dalam pembelajaran matematika”. 

 

B. LANDASAN TEORI 

1. Pembelajaran Matematika di SD 

Pengertian  

 Sujadi, 2000 mengatakan 

1. Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir 

cecara sistematis. 

2. Matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi 

3. Matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan 

masalah tentang ruang dan bentuk. 

4. Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan 

berhubungan dengan bilangan. 

5. Matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logik. 

6. Matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat. 

Berdasarkan beberapa definisi dari matematika tersebut dapat 

dilihat ada ciri-ciri kusus atau karakteristik yang dapat merangkum 

pengertian matematika secara umum. Beberapa karakteristik itu 

adalah: (1) memiliki kajian obyek kajian abstak, (2) bertumpu pada 



kesepakatan, (3) berpola pikir deduktif, (4) memiliki sibul yang kisong 

dari arti, (5) memperhatikan semesta pembicaraan, (6) konsisten dalam 

sistemnya. 

Ruang Lingkup 

mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan SD meliputi aspek-

aspek sebagai berikut: 

a. Bilangan. 

b. Geometri dan pengukuran. 

c. Pengolahan data. 

 

2. Kreativitas 

Pengertian Kreatiavitas 

 Utami Munandar ( 1992:47) memberikan beberapa pengertian 

kreativitas berdasarkan pendapat para ahli, salah satunya yang juga 

merupakan pengertian dasar dan kreativitas bahwa kreativitas 

merupakan kemampuan untuk membuat kombinasi baru , berdasarkan 

data, informasi dan unsur – unsur yang ada. 

 Pengertian dasar lain dari kreativitas  yang juga merupakan 

kesimpulan Utami Munandar (1992:47) menyebutkan secara 

operasional kreativitas adalah kemampuan yang mencerminkan 

kelancaran , keluwesan dan orisinalitas dalam berfikir serta 

kemampuan untuk mengolaborasikan  (memperkaya ,mengembangkan, 

dan memerinci )  suatu gagasan . 

 Rogers mendefinisikan kreativitas sebagai proses munculnya hasil-

hasil baru ke dalam suatu tindakan ( Utami Munandar, 1992:48 ) 

 Drevdahl mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan untuk 

memproduksi komposisi dan gagasan-gagasan baru yang dapat 

berwujud aktivitas imajinatif atau sintesis tang mungkin melibatkan 

pembentukan pola-pola baru dan kombinasi dari pengalaman masa lalu 



yang dihubungkan dengan yang sudah ada pada situasi sekarang 

(Hurlock, 1978). 

Indikator Kreativitas 

Indikator  kreativitas belajar menurut Slamet (2010) dapat dilihat dari: 

1) Rasa ingin tahu 

2) Mempunyai minat yang luas, ulet dan tekun dalam 

mengerjakan tugas 

3) Bersifat imaginatif. 

 

3. Model Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS ) 

Pengertian  

Creative Problem  Solving (CPS ) adalah model pembelajaran 

yang memusatkan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan 

masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan  ( K. L Pepkin , 

2004 : 1 ) 

Tujuan Penggunaan CPS 

Menurut Hudoyo , 2001 : 164 , CPS mepunyai tujuan yaitu: 

a. Menimbulkan minat serta kreativitas dan motivasi siswa dalam 

mempelajari matematika.  

b. Agar siswa mampu memecahkan masalah ( problem solving ) yang 

dihadapi dengan berdasarkan penalaran dalam kajian ilmiahnya . 

 

Langkah – Langkah Pembelajaran CPS 

Adapun langkah – langkah pembelajaran CPS adalah : 

a. Klarivikasi masalah  

b. Pengungkapan pendapat 

c. Evaluasi dan pemilihan  

d. Implementasi 

 



 

 

 

4. Hipotesis tindakan 

Melalui penerapan model pembelajaran CPS dapat 

meningkatkan kreativitas belajar matematika pada siswa kelas V SDN 

Gelur Kec.Sukolilo Kab.Pati Tahun   Pelajaran 2012/ 2013. 

 

C. METODE PENELITIAN 

1. Seting Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri Gelur, kecamatan Sukolilo,  

Kabupaten Pati. Dengan alamat Dk.Gelur, Ds. Tompegunung, Kecamatan 

Sukolilo, Kabupaten Pati , Jawa Tengah. Kelas yang digunakan sebagai 

tempat penelitian adalah kelas V , dengan jumlah siswa 14 anak. Terdiri 

dari 9 siswa putra dan 5 siswa putri. 

2. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Gelur Kecamatan 

Sukolilo Kabupaten Pati dengan jumlah siswa 14 anak. Terdiri dari 9 

siswa putra dan 5 siswa putri, dan guru kelas V SDN Gelur. Obyek 

penelitian ini adalah peningkatan kreativitas siswa pada pembelajaran 

matematika dan model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS). 

 

3. Prosedur Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian tindakan kelas 

(PTK). Penelitian ini mampu menawarkan suatu cara dan prosedur baru 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar di 

kelas. Penelitian tindakan lebih diarahkan pada praktek pemecahan 

masalah yang terjadi dalam konteks pembelajaran di kelas. Untuk 



memecahkan masalah tersebut diperlukan suatu tindakan yang dilakukan 

secara bertahap atau multisiklus. 

 

4. Sumber Data 

Sumber data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Sikap guru dalam pembelajaran tindakan, yang penilaiannya dilakukan 

oleh kolabolator dan siswa. 

b. Perilaku siswa dalam pembelajaran, yang penilaiannya dilakukan oleh 

guru dan kolabolator. 

c. Situasi kelas saat pembelajaran tindakan, yang penilaiannya dilakukan 

oleh guru dan kolabolator. 

d. Mengamati Kreativitas belajar siswa selama pembelajaran 

berlangsung. 

 

5. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah cara mengumpulkan data, untuk 

merekam segala peristiwa dan kegiatan,memperoleh gambaran secara 

cermat tentang tindakan yang sedang dilakukan peneliti secara 

langsung tentang kegiatan belajar selama tindakan yang akan 

dilakukan di kelas. 

Dalam penelitian ini terdapat dua pedoman observasi yaitu 

observasi kreativitas siswa dan observasi pelaksanaan strategi 

pembelajaran Creative Problem Solving.Observasi kreativitas siswa 

difokuskan pada pengamatan kreativitas siswa selama proses 

pembelajaran pada materi Matematika. Sedangkan observasi 

pelaksanaan strategi pembelajaran Creative problem Solving 

difokuskan pada aktivitas guru maupun siswa selama proses 



pembelajaran. Observasi dilakukan untuk mengamati kreativitas siswa 

dan mengetahui kemampuan guru selama proses pembelajaran. 

 

b. Tes 

Tes merupakan sejumlah pertanyaan yangdigunakan untuk 

mengukur ketrampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau 

bakat yang dimiliki oleh individu, mengukur tingkat kemampuan 

seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenai tes. 

Tes diartikan juga sebagai sejumlah pertanyaan yang membutuhkan 

jawaban. Tes ini digunakan untuk mengetahui sejauhmana hasil belajar  

siswa dalam belajar dengan penerapan strategi pembelajara Creative 

Problem Solving. 

 

c. Dokumentasi. 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah silabus, 

rencana pelaksanaan pembelajaran, daftar nilai siswa, daftar kelompok, 

dokumen guru mengenai nilai siswa pada semester ganjil, buku induk, 

dan raport. 

 

6. Instrumen Penelitian 

Lembar observasi 

Dalam penelitian ini terdapat dua pedoman observasi yaitu 

observasi kreativitas siswa dan observasi pelaksanaan strategi 

pembelajaran Creative Problem Solving.Observasi kreativitas siswa 

difokuskan pada pengamatan keaktifan siswa selama proses pembelajaran 

pada materi matematika. Sedangkan observasi pelaksanaan strategi 

pembelajaran Creative Problem Solving difokuskan pada aktivitas guru 

maupun siswa selama proses pembelajaran. 

Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah silabus, 

rencana pelaksanaan pembelajaran, daftar nilai siswa, daftar kelompok, 



dokumen guru mengenai nilai siswa pada semester ganjil, buku induk, 

raport. 

 

7. Teknik Analisis Data 

a.   Reduksi Data 

b. Display Data 

c. Penarikan Kesimpulan 

 

A. Indikator Kinerja 

Dalam penelitian ini, dalam upaya meningkatkan kreativitas belajar 

matematika di kelas V, peneliti akan tentukan indikator pencapaian yaitu 

rasa ingin tahu, minat belajar luas, ulet dan dalam mengerjakan soal, dan 

bersifat imajinatif.  Bisa dikatakan berhasil apabila siswa mampu 

memenuhi indikator pencapaian sebesar 70% dari indikator kretivitas 

berikut: 

1. Rasa ingin tahu 

2.Minat, ulet dan tekun dalam mengaerjakan soal 

3.Bersifat imajinatif 

 

D. HASIL PENELITIAN 

Kondisi  Awal 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di kelas V SDN Gelur yang 

terdiri dari 14 siswa. Alasan dipilihnya kelas V ini karena berdasarkan 

pengamatan, kreativitas belajar siswa belum nampak selama proses 

pembelajaran Matematika, interaksi antara siswa dengan guru, dan siswa 

dengan lainnya masih jarang dilakukan. Siswa yang mengalami kesulitan 

dalam memahami materi masih takut menanyakan kepada Guru/Peneliti 

sehingga hasil belajar yang didapat siswa masih rendah. Jika dilihat dari hasil 

ulangan harian sebagian besar masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang telah ditetapkan yaitu sebesar 63. Berdasarkan keterangan di 



atas, peneliti menawarkan solusi yang bertujuan meningkatkan kreativitas 

siswa melalui model pembelajaran Creative Problem Solving. 

Deskripsi Pembahasan Penelitian Siklus 

Penelitian tindakan yang telah dilaksankan di SDN Gelur bertujuan 

meningkatkan kreativitas belajar siswa kelas V  melalui strategi penerapan 

model pembelajaran Creative Problem Solving. Proses belajar mengajar 

matematika telah dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran 

Creative Problem Solving meliputi: peneliti menentukan materi pembelajaran 

yaitu membuat jaring-jaring kubus dan balok, kemudian meminta siswa untuk 

berdiskusi kelompok minimal 4 orang siswa. Masing-masing kelompok 

tersebut membuat jaring-jaring kubus dan balok.  

Selama proses pembelajaran berlangsung ditemukan kreativitas belajar 

siswa yang rendah hal ini dapat terlihat dalam siklus I diantaranya (1) selama 

penerapan pembelajaran pada siklus I, siswa belum terbiasa dengan model 

pembelajaran Kreative Problem Solving, (2) respon siswa kurang aktif dalam 

pembelajaran, belum mampu menganalisa pertanyaan atau menjawab 

pertanyaan dari peneliti atau siswa lain, (3) siswa kurang memperhatikan 

penjelasan peneliti walaupun diberikan contoh benda-benda disekitar, (4) 

Peneliti masih kurang mampu melakukan pengelolaan kelas hal ini terlihat 

dari cara membimbing siswa dalam diskusi kelompok cenderung hanya 

melihat tanpa menanyakan kesulitan siswa, (5) peneliti kurang mampu 

mengorganisasi waktu dengan baik dalam pelaksanaan pembelajaran waktu 

yang dibutuhkan lebih dari dua jam pelajaran sehingga membuat siswa terlihat 

bosan. 

Dari rendahnya tingkat kreativitas belajar siswa pada siklus I maka 

pada siklus II diadakan perbaikan dengan hasil yang dicapai sangat baik yaitu: 

Siswa sudah terbiasa dengan penerapan model pembelajaran Creative 

Problem Solving, hal ini terlihat dari antusiasme siswa dalam membuat jaring-

jaring kubus dan balok 



Penerapan model pembelajaran Creative Problem Solving memberi 

dampak yang positif pada keberhasilan penelitian tindakan kelas yang 

dilaksanakan. Dengan membuat siswa bekerja dalam kelompok-kelompok dan 

mengembangkan tanggung jawab mengelola dan memeriksa secara rutin, 

saling membantu sama lain dalam menghadapi masalah, dan saling memberi 

dorongan untuk maju sehingga mereka akan mempunyai motivasi 

keberhasilan kelompok dan setiap individu akan memiliki kesempatan yang 

sama untuk memberikan kontribusi demi keberhasilan kelompok. 

Evaluasi terhadap tindakan kelas yang telah dilaksanakan dapat 

dilaporkan bahwa proses pembelajaran tidak lagi berpusat pada Peneliti. 

Siswa berusaha memecahkan masalah yang dihadapinya secara mandiri, 

sedangkan Peneliti hanya berperan sebagai fasilisator. Dengan 

mengikutsertakan  siswa dalam pelaksanaan pembelajaran dapat memberikan 

motivasi kepada siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajarnya dan 

dapat menjadikan siswa merasa ikut memiliki kegiatan pembelajaran tersebut 

sehingga siswa menjadi kreatif dalam pembelajaran. 

Peningkatan kreativitas siswa meliputi tiga indikator yaitu: rasa ingin 

tahu, daya imajinasi kuat, dan minat dan ulet dalam mengerjakan soal,  

terdapat pada lembar observasi kreativitas siswa. Peningkatan kreativitas 

siswa sebelum tindakan sebesar 29 % menjadi sebesar 64 % pada siklus I dan 

sebesar 85 % pada siklus II. 

Tabel 4.7 Data Hasil Observasi kreativitas siswa 

Siklus 
Presentase 

Keaktifan 
Kategori 

Pra 29% Kurang kreatif 

I 64% kreatif 

II 85% Sangat kreatif 

 

 



E. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari tindakan kelas yang 

dilakukan dengan bekerjasama antara peneliti dan rekan Peneliti SDN Gelur 

sebagai observer, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

“Hipotesis tindakan yang menyatakan “Melalui penerapan model 

pembelajaran Creative Problem solving dapat meningkatkan kreativitas 

belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas V SDN Gelur 

tahun pelajaran 2013/ 2014” terbukti kebenarannya”. 

 Hal ini terbukti dengan meningkatnya kreativitas belajar siswa dari setiap 

siklusnya sebelum pembelajaran/ pra siklus (29%), siklus I meningkat (64%), 

dan siklus II meningkat (85%). Kreativitas siswa dalam  pembelajaran yang 

ditujukan dengan beberapa indikator yaitu: (1) rasa ingin tahu; (2) minat, ulet 

dan tekun dalam mengerjakan soal; (3) bersifat imajinatif. 
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