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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan prestasi belajar siswa 
dalam pembelajaran matematika melalui model pembelajaran Creative Problem 
Solving (CPS). Penelitian ini termasuk termasuk jenis PTK (Penelitian Tindakan 
Kelas). Subyek dalam penelitian ini adalah guru dengan siswa kelas IX H MTs 
Negeri Surakarta 1. Siswa sebagai penerima tindakan berjumlah 35 siswa. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, catatan 
lapangan, dokumentasi, dan metode tes. Teknik analisis data dilakukan dengan 
metode alur, yaitu proses analisis data, penyajian data, dan verifikasi data. Data 
hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemandirian dan prestasi belajar 
siswa. Hal ini dapat dilihat dari: (1) Menyelesaikan tugasnya sendiri sebelum 
tindakan 20% dan di akhir tindakan 71,43%, (2) Mengatasi masalah belajarnya 
sendiri sebelum tindakan 14,29% dan di akhir tindakan 71,43%, (3) Percaya pada 
diri sendiri sebelum tindakan 14,29% dan di akhir tindakan 77,14%, (4) Mengatur 
dirinya sendiri sebelum tindakan 22,86% dan di akhir tindakan 74,29%. Nilai siswa 
yang mencapai KKM ≥ 65 sebelum tindakan 17,41% dan di akhir tindakan 82,86%. 
Berdasarkan data hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan 
model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) dapat meningkatkan 
kemandirian dan prestasi belajar siswa. 
 
Kata Kunci: Kemandirian Belajar, Prestasi Belajar, Creative Problem Solving 
 
PENDAHULUAN 

   Kata mandiri mengandung arti tidak tergantung pada orang lain, bebas, dan 

dapat melakukan sendiri (Rusman, 2012:353). Kemandirian dalam belajar perlu 

diberikan kepada peserta didik supaya mereka mempunyai tanggung jawab dalam 
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mengatur dan mendisiplinkan dirinya dan dalam mengembangkan kemampuan 

belajar atas kemampuan sendiri. Hal terpenting dalam proses belajar mandiri adalah 

peningkatan kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam proses belajar tanpa 

bantuan orang lain, sehingga pada akhirnya peserta didik tidak tergantung pada 

guru/pendidik, pembimbing, teman atau orang lain dalam belajar. 

   Prestasi Belajar dibedakan menjadi lima aspek, yaitu kemampuan 

intelektual, strategi kognitif, informasi verbal, dan keterampilan (Gagne dalam 

Hamdani, 2011:138). Prestasi belajar dalam pendidikan adalah hasil dari pengukuran 

terhadap siswa yang meliputi faktor kognitif, afektif, dan psikomotorik setelah 

mengikuti proses pembelajaran yang di ukur dengan tes atau instrumen yang relevan. 

Jadi, prestasi belajar adalah hasil pengukuran dari penilaian usaha belajar yang 

dinyatakan dalam bentuk simbol, huruf maupun kalimat yang menceritakakn hasil 

yang sudah dicapai oleh setiap anak pada periode tertentu. 

   Pembelajaran dimana siswa hanya duduk tenang dan mendengarkan 

informasi dari guru sepertinya sudah membudaya sejak dahulu, sehingga untuk 

mengadakan perubahan ke arah pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan 

memang terkesan sulit. Selama proses belajar mengajar siswa cenderung pasif saat 

mengikuti pelajaran matematika. Siswa mendengar, mencatat materi yang terkait, 

dan dituntut untuk menghafalkan lalu siswa disuruh untuk mengerjakan soal dengan 

rumus yang diberikan guru tanpa tahu akan tujuan dan manfaat yang akan mereka 

peroleh. 

   Berdasarkan observasi awal di kelas XI H MTs Negeri Surakarta 1 sebelum 

penelitian, pembelajaran tekesan lebih terpusat pada guru sehingga kemandirian dan 

prestasi belajar siswa rendah. Hal ini ditunjukkan pada tes awal yang diberikan 

dimana tingkat prosentase indikator kemandirian belajar siswa kelas IX H MTs 

Negeri Surakarta 1 antara lain: (1) menyelesaikan tugasnya sendiri 20%, (2) 

mengatasi masalah belajarnya sendiri 14,29%, (3) percaya pada diri sendiri 14,29%, 

(4) mengatur dirinya sendiri 22,86%. Prestasi belajar matematika, terdapat hanya 6 

siswa atau 17,41% yang mencapai KKM ≥ 65. Hal ini menunjukkan bahwa masih 

rendahnya prestasi belajar matematika siswa. 
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   Untuk mengoptimalkan kemandirian dan prestasi belajar siswa, diperlukan 

suatu model pembelajaran matematika yang dapat meningkatkan kemandirian dan 

prestasi belajar siswa. Salah satu model pembelajarannya adalah Creative Problem 

Solving (CPS). Creative Problem Solving adalah segala cara yang dilakukan 

seseorang dalam berfikir kreatif, dengan tujuan menyelesaikan suatu permasalahan 

secara kreatif. Pada model pembelajaran Creative Problem Solving, peran pendidik 

lebih banyak menempatkan diri sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisator 

belajar, baik secara individual maupun kelompok. Sehingga melalui Creative 

Problem Solving peserta didik diberikan kesempatan secara luas sebagai prasayarat 

bagi peserta didik untuk berlatih belajar mandiri (B.Suryosubroto, 2009:201). 

   Berdasarkan uraian di atas,peneliti tertarik melakukan penelitian tentang 

“Peningkatan Kemandirian dan Prestasi Belajar Matematika melalui Model 

Pembelajaran Creative Problem Solving  (CPS)”   

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, yaitu peneliti 

melakukan praktik pembelajaran itu sendiri di dalam kelas. Penelitian tindakan kelas 

menurut Hopkins (dalam Sutama 2010:15) adalah penelitian yang 

mengkombinasikan prosedur penelitian dengan tindakan substansif, suatu tindakan 

yang dilakukan dalam disiplin inkuiri, atau suatu usaha seseorang untuk memahami 

apa yang sedang terjadi, sambil terlibat dalam sebuah proses perbaikan dan 

perubahan. 

Penelitian ini dilakukan di kelas IX H MTs Negeri Surakarta 1 yang 

beralamat di Sidorejo, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari Surakarta 

(Jln. MT Haryono 24D Surakarta). Penelitian dilakukan pada tahun ajaran 2013/2014 

selama tujuh bulan yaitu bulan April 2013 sampai bulan Oktober 2013. Subjek 

penelitian ini adalah kelas IX H di MTs Negeri Surakarta 1 tahun ajaran 2013/2014. 

Kelas ini memilki jumlah siswa sebanyak 35, dengan 15 siswa laki-laki dan 20 siswa 

perempuan. 
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Adapun prosedur yang ditempuh dalam tindakan ini yaitu: 

1. Dialog awal yang dilakukan antara peneliti dengan guru matematika. 

2. Perencanaan tindakan dengan langkah: (a) Memperbaiki kompetensi material 

guru dalam bidang matematika, (b) Identifikasi masalah dan penyebabnya, (c) 

Perencanaan solusi masalah. 

3. Pelaksanaan tindakan berdasarkan perencanaan, tetapi tidak mutlak dikendalikan 

oleh rencana. Sehingga dapat dirubah sesuai keadaan yang ada ebagai upaya 

perbaikan. 

4. Observasi dan Monitoring untuk mendokumentasikan tindakan yang dilakukan 

berbekal pedoman observasi dan kegiatan lapangan. 

5. Refleksi yang digunakan sebagai upaya mencapai tujuan penelitian yaitu 

peningkatan kemandirian dan prestasi belajar matematika. 

6. Evaluasi untuk mengkaji hasil perencanaan, observasi dan refleksi penelitian 

pada setiap pelaksanaan siklus penelitian.  

Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu: 

1. Metode tes  dengan bentuk uraian dan di akhir setiap siklus pembelajaran.  

2. Wawancara pada tahap dialog awal dan refleksi setiap siklus yang dilakukan 

dengan guru matematika. 

3. Observasi dengan menggunakan pedoman observasi yang telah disepakati. 

4. Catatan lapangan yang digunakan untuk mencatat peristiwa-peristiwa yang 

terjadi selama pembelajaran berlangsung. 

5. Dokumentasi berupa RPP dengan pemanfaatan CPS, buku referensi, buku 

pelajaran, foto-foto saat proses pembelajaran, dan lain-lain. 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi penyidik dan triangulasi 

metode. Triangulasi penyidik dengan pemanfaatan pengamat lain. Sedangkan 

triangulasi metode dengan cara memanfaatkan penggunaan beberapa metode 

pengumpulan data. 

Analisis data merupakan proses mancari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data  

dalam penelitian ini menggunakan metode alur yang langkah-langkahnya meliputi 

proses analisis data, penyajian data, dan verifikasi data. 
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HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini menerapkan model pembelajaran Creative Problem Solving  

yaitu model pembelajaran yang memecahkan masalah pembelajaran matematika 

melalui solusi kreatif dengan langkah Mess-Finding, Fact-Finding, Problem-

Finding, Idea-Finding, dan Solution-Finding. Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga 

kali putaran. 

1. Pada putaran pertama pelaksanaan pembelajaran matematika menggunakan 

model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) adalah sebagai berikut: 

Pertama,guru memotivasi siswa kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Kedua, guru mengingatkan kembali siswa pada konsep bangun datar yang telah 

dipelajari di kelas VIII. Ketiga, guru menyampaikan materi pembelajaran 

dengan powerpoint pada LCD. Keempat, guru memberikan permasalahan untuk 

dipecahkan oleh siswa. Kelima, guru membimbing siswa dalam memecahkan 

masalah tersebut dengan enam langkah Creative Problem Solving (CPS) yaitu 

Fact-Finding (menemukan fakta) yaitu lebar tinggi foto sebelum diperlebar dan 

lebar foto setelah diperlebar, Problem-Finding dan Mess-Finding (menemukan 

masalah) yaitu perbandingan luas foto sebelum dan setelah diperbesar, Idea-

Finding (menemukan ide atau gagasan) yaitu pemisalan ilustrasi dalam bentuk 

gambar , Solution-Finding (menemukan solusi) yaitu rumus perbandingan foto 

sebelum dan sesudah diperbesar, Acceptance-Finding (penerimaan solusi 

masalah) yaitu mensubstitusikan data yang diketahui kedalam rumus. Keenam, 

salah satu siswa menyampaikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Ketujuh, 

guru memberikan evaluasi baik berupa tugas atau berupa latihan. Kedelapan, 

guru dan murid bersama-sama menyampaikan kesimpulan dari materi di akhir 

pembahasan 

2. Pada putaran kedua pelaksanaan pembelajaran matematika menggunakan model 

pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) adalah sebagai berikut: 

Pertama,guru memotivasi siswa kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Kedua, guru mengingatkan kembali siswa pada konsep bangun datar yang 

sebangun dan kongruen yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. 



8 
 

Ketiga, guru menyampaikan materi pembelajaran dengan powerpoint pada LCD. 

Keempat, guru memberikan permasalahan untuk dipecahkan oleh siswa.  

Kelima, guru membimbing siswa dalam memecahkan masalah melalui enam 

langkah: Fact-Finding (menemukan fakta) yaitu dua buah segitiga siku-siku 

yang diketahui letak siku-sikunya dan dua buah sisinya, Problem-Finding dan 

Mess-Finding (menemukan masalah) yaitu apakah kedua segitiga siku-siku 

tersebut merupakan segitiga yang sebangun, Idea-Finding (menemukan ide atau 

gagasan) yaitu pemisalan ilustrasi dalam bentuk gambar , Solution-Finding 

(menemukan solusi) yaitu rumus perbandingan dua segitiga tersebut, 

Acceptance-Finding (penerimaan solusi masalah) yaitu mensubstitusikan data 

yang diketahui kedalam rumus. Keenam, salah satu siswa menyampaikan hasil 

pekerjaannya di depan kelas. Ketujuh, guru memberikan evaluasi baik berupa 

tugas atau berupa latihan. Kedelapan, guru dan murid bersama-sama 

menyampaikan kesimpulan dari materi di akhir pembahasan. 

3. Pada putaran ketiga atau putaran terakhir pelaksanaan pembelajaran matematika 

menggunakan model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) adalah 

sebagai berikut: Pertama, guru memotivasi siswa kemudian menyampaikan 

tujuan pembelajaran. Kedua, guru mengingatkan kembali siswa pada konsep 

bangun datar yang sebangun dan kongruen yang telah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya. Ketiga, guru menyampaikan materi pembelajaran dengan 

powerpoint pada LCD. Keempat, guru memberikan permasalahan untuk 

dipecahkan oleh siswa. Kelima, guru membimbing siswa dalam memecahkan 

masalah melalui enam langkah yaitu: Fact-Finding (menemukan fakta) yaitu 

segitiga KLM dengan titik O pada sisi KM, Problem-Finding dan Mess-Finding 

(menemukan masalah) yaitu apakah KLM dan K’L’M’ kongruen, Idea-Finding 

(menemukan ide atau gagasan) yaitu pemisalan ilustrasi dalam bentuk gambar , 

Solution-Finding (menemukan solusi) yaitu dua sifat kekongruenan, 

Acceptance-Finding (penerimaan solusi masalah) yaitu menyebutkan sisi atau 

sudut sebagai bukti bahwa kedua segitiga tersebut kongruen. Keenam, salah satu 

siswa menyampaikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Ketujuh, guru 

memberikan evaluasi baik berupa tugas atau berupa latihan. Kedelapan, guru 
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dan murid bersama-sama menyampaikan kesimpulan dari materi di akhir 

pembahasan. 

Pembelajaran melalui model pembelajaran Creative Problem Solving  

secara keseluruhan sampai berakhirnya tindakan putaran III, kemandirian dan 

prestasi belajar matematika siswa mengalami perubahan yang positif. Adanya 

peningkatan kemandirian dan prestasi belajar matematika siswa dapat dilihat dari 

indikator-indikator yang nampak seperti kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

tugasnya sendiri, kemampuan siswa dalam mengatasi masalah belajarnya sendiri, 

kemampuan siswa dalam percaya pada dirinya sendiri, dan kemampuan siswa dalam 

mengatur dirinya sendiri.  Adapun data-data yang diperoleh mengenai peningkatan 

kemandirian belajar matematika siswa melalui model pembelajaran Creative 

Problem Solving dari sebelum tindakan sampai akhir tindakan dapat disajikan dalam 

tabel bertikut. 

Tabel 1.1 Data Peningkatan Kemandirian dan Prestasi Belajar Siswa 

Indikator Kemandirian Belajar 
Siswa 

Sebelum 
Tindakan 

Putaran I 
(35 siswa) 

Putaran II 
(35 siswa) 

Putaran III 
(35 siswa) 

Kemampuan siswa dalam 
menyelesaikan tugasnya sendiri 

7 siswa 
(20%) 

13 siswa 
(37,14%) 

19 siswa 
(54,29%) 

25 siswa 
(71,43%) 

Kemampuan siswa dalam mengatasi 
masalah belajarnya sendiri 

5 siswa 
(14,29%)

11 siswa 
(31,43%)

17 siswa 
(48,57%) 

25 siswa 
(71,43%)

Kemampuan siswa dalam percaya 
pada dirinya sendiri 

5 siswa 
(14,29%) 

11 siswa 
(31,43%) 

19 siswa 
(54,29%) 

27 siswa 
(77,14%) 

Kemampuan siswa dalam mengatrur 
dirinya sendiri 

8 siswa 
(22,86%)

16 siswa 
(45,71%)

21 siswa 
(60%) 

26 siswa 
(74,29%)

Mencapai Kriteria Ketuntasan 
Minimal (KKM)≥65 

6 siswa 
(17,41%) 

15 siswa 
(42,86%) 

21 siswa 
(60%) 

29 siswa 
(82,86%) 

 

Grafik peningkatan kemandirian dan prestasi belajar matematika siswa 

melalui model pembelajaran Creative Problem Solving  dari awal tindakan sampai 

akhir tindakan dapat digambarkan sebagai berikut. 
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PEMBAHASAN 

Setelah dilakukan penelitian dengan menerapkan model pembelajaran 

Creative Problem Solving dapat meningkatkan kemandirian dan prestasi belajar 

matematika siswa. Data yang diperoleh untuk mengetahui adanya kemandirian dan 

prestasi belajar matematika siswa dirinci dalam 5 indikator sebagai berikut: 

A. Menyelesaikan Tugasnya Sendiri 

Siswa dikatakakn dapat menyelesaikan tugasnya sendiri apabila siswa 

mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik, tepat waktu dan dengan 

kemampuan sendiri tanpa bantuan orang lain. 

B. Mengatasi Masalah Belajarnya Sendiri 

Siswa mampu mengatasi masalah belajarnya sendiri dilihat dari kemampuan 

siswa untuk mengatasi ketakutan saat bertanya kepada guru. Siswa yang tidak 

takut untuk bertanya kepada guru saat mengalami kesulitan selama pelajaran 

merupakan siswa yang dapat mengatasi masalah belajarnya sendiri. 

C. Percaya Pada Diri Sendiri 

Siswa yang percaya pada diri sendiri dapat dilihat dari kemampuan siswa 
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dalam mengerjakan soal sendiri tanpa bantuan temannya. Siswa tidak 

bergantung pada jawaban temannya dan tidak menyontek selama mengerjakakn 

soal. 

D. Mengatur Dirinya Sendiri 

Siswa yang mampu mengatur dirinya sendiri adalah siswa yang saat 

pembelajaran sedang berlangsung tidak membuat gaduh dan tidak mengobrol 

dengan temannya. Selain itu, siswa juga antusias dalam mengikuti pembelajaran. 

Tindak belajar yang dijelaskan di atas sudah sesuai dengan yang diharapkan 

dan mengalami perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa ada peningkatan kemandirian dan prestasi belajar matematika siswa pada 

setiap putaran. 

Dari hasil penelitian yang telah dicapai terhadap penelitian yang telak 

dilaksanakan, maka peneliti memperkuat penelitian terdahulu yang telah dilakukan 

oleh Nur Hidayat dan Yunia Rahmawati (2012) dalam jurnalnya menyimpulkan 

bahwa melalui pembelajaran aktif tipe Learning Tournament prestasi belajar 

matematika mengalami peningkatan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu model pembelajarannya. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Amin Fauzi (2011) dalam 

jurnalnya menyimpulkan bahwa melalui pendekatan pembelajaran Metakognitif 

kemandirian belajar siswa mengalami peningkatan. Penelitian tersebut mempunyai 

persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu meningkatnya 

kemandirian belajar, akan tetapi terdapat juga perbedaannya yaitu pendekatan 

pembelajarannya. 

Peneliti telah melakukan penelitian pada kelas IX H di MTs Negeri 

Surakarta 1 melalui model pembelajaran Creative Problem Solving dapat 

meningkatkan kemandirian dan prestasi belajar matematika. Peningkatan tersebut 

dapat dilihat dari indikator-indikator kemampuan siswa menyelesaikan tugasnya 

sendiri, mengatasi masalah belajarnya sendiri, percaya pada diri sendiri, dan 

mengatur dirinya sendiri. 
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KESIMPULAN 

Adapun kesimpulan dari tindakan yang telah dilakukan selama penelitian 

adalah sebagai berikut: 

A. Siswa yang mampu menyelesaikan tugasnya sendiri mengalami peningkatan. 

Pada kondisi awal sebelum penelitian hanya 7 siswa, kemudian pada putaran I 

sebanyak 13 siswa, putaran II 19 siswa, dan pada putaran III sebanyak 25 siswa. 

B. Siswa yang mampu mengatasi masalah belajarnya sendiri mengalami 

peningkatan. Pada kondisi awal sebelum penelitian hanya 5 siswa, kemudian 

pada putaran I sebanyak 11 siswa, putaran II 17 siswa, dan pada putaran III 

sebanyak 25 siswa. 

C. Siswa yang percaya pada dirinya sendiri mengalami peningkatan. Pada kondisi 

awal sebelum penelitian hanya 5 siswa, kemudian pada putaran I sebanyak 11 

siswa, putaran II 19 siswa, dan pada putaran III sebanyak 27 siswa. 

D. Siswa yang mampu mengatur dirinya sendiri mengalami peningkatan. Pada 

kondisi awal sebelum penelitian hanya 8 siswa, kemudian pada putaran I 

sebanyak 16 siswa, putaran II 21 siswa, dan pada putaran III sebanyak 26 siswa. 

Prestasi belajar matematika siswa dengan menerapkan model Creative 

Problem Solving juga mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari nilai siswa 

yang mencapai KKM ≥ 65 pada kondisi awal sebelum penelitian hanya 6 siswa, 

kemudian pada putaran I sebanyak 15 siswa, putaran II 21 siswa, dan pada putaran 

III sebanyak 29 siswa. 
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