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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penilaian dalam pelajaran Matematika dikelompokkan menjadi tiga 

aspek, yaitu Pemahaman konsep, Penalaran dan Komunikasi serta 

Pemecahan masalah. Dalam pemahaman konsep siswa diharapkan memiliki 

kemampuan memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran matematika 

di MTs Ma’arif NU 1 Jatilawang diperoleh beberapa informasi bahwa 

pemahaman konsep matematika siswa masih rendah. Hal ini juga ditunjukan 

dengan hasil pre tes pemahaman konsep sebagai berikut: 

Tabel 1. 1 Hasil Pre Tes Pemahaman Konsep 

No Indikator Pemahaman Konsep Skor Kriteria 

1 Menyatakan ulang sebuah konsep 1,91 Kurang 

2 Mengklasifikasi objek-objek menurut 

sifat-sifat tertentu (sesuai dengan 

konsepnya) 

2,15 Cukup 

3 Memberi contoh dan non-contoh dari 

konsep 

1,8 Kurang 

4 Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi matematis 

1,67 Kurang 

5 Mengembangkan syarat perlu dan syarat 

cukup suatu konsep 

1,53 Kurang 

6 Menggunakan, memanfaatkan, dan 

memilih prosedur atau operasi tertentu 

1,44 Kurang 

7 Mengaplikasikan konsep atau algoritma 1,75 Kurang 
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pemecahan masalah 

Rata-rata 1,75 Kurang 

 

Berdasarkan tabel di atas, memperlihatkan bahwa skor rata-rata tes 

pemahaman konsep adalah 1,75 dengan kriteria kurang padahal skor yang 

telah disepakati dengan guru adalah ≥ 3 dengan kriteria baik. Hal ini 

menunjukkan adanya masalah dalam pemahaman konsep di kelas tersebut, 

sehingga guru harus meningkatkan pemahaman konsep siswa agar kriteria 

yang diharapkan tercapai. 

Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan pemahaman konsep adalah Creative Problem Solving (CPS). 

Creative Problem Solvin (CPS) adalah suatu model pembelajaran yang 

melakukan pemusatan pada pembelajaran dan keterampilan pemecahan 

masalah, yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Ketika dihadapkan 

dengan suatu pertanyaan, siswa dapat melakukan keterampilan memecahkan 

masalah untuk memilih dan mengembangkan (dalam Hamzah, 2011:223). 

Berdasarkan Penelitian Kurnia Ayuningsih (2012) yang menggunakan 

model Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) dalam meningkatkan 

Kreativitas dan Kemampuan Pemecahan masalah Matematika. Dari data 

awal diperoleh Kreativitas siswa hanya 39,19 % dari 36 siswa. Setelah 

dilakukan penelitian Kreativitas siswa pada siklus I hanya 35,85 %, siklus II 

meningkat menjadi 51,67 % dan siklus III meningkat menjadi 67,22 %. 

Sedangkan dalam kemampuan pemecahan masalah, pada siklus I 38,89 %, 

siklus II 63,89 % dan siklus III meningkat menjadi 86,11 %. Hal ini 
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menunjukkan bahwa model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) 

dapat menjadi salah satu alternatif untuk guru dalam meningkatkan 

pemahaman konsep di kelas tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mencoba melakukan 

penelitian dengan menggunakan model pembelajaran Creative Problem 

Solving (CPS) untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas VIII C 

agar mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik. Dengan judul 

“PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN CREATIVE PROBLEM 

SOLVING (CPS) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 

PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA SISWA KELAS VIII MTs 

MA’ARIF NU 1 JATILAWANG TAHUN AJAR 2013/2014”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang muncul 

dapat dirumuskan sebagai berikut “Apakah Pembelajaran Creative Problem 

Solving (CPS) dapat meningkatkan pemahaman konsep para siswa ?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 

pemahaman konsep matematika siswa kelas VIII tahun ajar 2013/2014. 

 

 

 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN ...,DIAN SAHRA ROVIQOH  MATEMATIIA FKIP, UMP2016



4 
 

D. Manfaat Penelitian 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini diharapkan akan memberikan 

beberapa manfaat, yaitu : 

a. Bagi guru, Memberikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan 

pemahaman konsep siswa dengan model pembelajaran yang tepat 

dalam proses belajar mengajar. 

b. Bagi siswa, pemahaman konsep siswa kelas VIII C mengalami 

peningkatan. 

c. Bagi sekolah, dapat meningkatakan kualitas pembelajaran matematika. 

d. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengalam bahwa 

mengakar matematika ada banyak cara. 
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