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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Model Pembelajaran Creative Problem Solving 

1. Pengertian Pembelajaran Creative Problem Solving 

Menurut Karen (dalam Hamzah dkk, 2011) Model “Creative 

Problem Solving” (CPS) adalah suatu model pembelajaran yang 

melakukan pemusatan pada pembelajaran dari keterampilan pemecahan 

masalah, yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Ketika 

dihadapkan dengan suatu pertanyaan, siswa dapat melakukan 

keterampilan memecahkan masalah untuk memilih dan 

mengembangkan tanggapannya. Tidak hanya dengan cara menghafal 

tanpa dipikir, keterampilan memecahkan masalah memperluas proses 

berpikir. 

Suatu soal yang dianggap sebagai “masalah” adalah soal yang 

memerlukan keaslian berpikir tanpa adanya contoh penyelesaian 

sebelumnya. Masalah berbeda dengan soal latihan. Pada soal latihan, 

siswa telah mengetahui cara menyelesaikannya, karena telah jelas 

hubungan antara yang diketahui dengan yang ditanyakan, dan biasanya 

telah ada contoh soal. Jika ada masalah dan siswa tidak tahu bagaimana 

cara menyelesaikannya, tetapi siswa tertarik dan tertantang untuk 

menyelesaikannya. Siswa menggunakan segenap pemikiran, memilih 
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strategi pemecahannya, dan memproses hingga menemukan 

penyelesaian dari suatu masalah (Hamzah dkk, 2011). 

Dengan Creative Problem Solving (CPS), siswa dapat memilih dan 

mengembangkan ide dan pemikirannya. Berbeda dengan hafalan yang 

sedikit menggunakan pemikiran. Creative Problem Solving (CPS) 

memperluas proses berpikir, menurut Osborn (dalam Imam, 2010) 

menyatakan bahwa Creative Problem Solving” (CPS) mempunyai 3 

prosedur, yaitu: 

1. Menemukan fakta, melibatkan penggambaran masalah, 

mengumpulkan, dan meneliti data dan informasi yang 

bersangkutan. 

2. menentukan gagasan, berkaitan dengan memunculkan dan 

memodifikasi gagasan tentang strategi pemecahan masalah. 

3. menemukan solusi, yaitu proses evaluasi sebagai puncak 

pemecahan masalah. 

2. Tahap-tahap Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) 

1) Klarifikasi Masalah 

Pada tahap Klarifikasi masalah, guru menjelaskan mengenai 

masalah yang telah diberikan kepada siswa, agar siswa memahami 

penyelesaian seperti apa yang diharapkan. Siswa secara 

berkelompok mengklarifikasi masalah yang diperoleh setelah guru 

menjelaskan materi pembelajaran. Siswa diharapkan mengetahui 

solusi yang diharapakan dalam LKS yang telah diberikan. Dalam 
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tahap ini, masing-masing kelompok mengajukan pemecahan 

masalah dari masalah mereka. 

2) Pengungkap Gagasan 

Pada tahap ini siswa dibebaskan untuk mengungkapkan 

pendapat atau gagasan tentang berbagai macam strategi 

penyelesaian masalah. Guru memberikan kesempatan kepada 

masing-masing kelompok untuk mengungkapkan pendapat 

sebanyak-banyaknya dengan strategi pemecahan masalah yang 

dihadapi dalam LKS tersebut. 

3) Evaluasi dan Pemilihan 

Pada tahap evaluasi dan pemilihan ini, setiap kelompok 

mendiskusikan pendapat-pendapat atau strategi-strategi mana yang 

cocok untuk menyelesaikan masalah. Siswa bersama guru 

mengevaluasi dan menyeleksi berbagai gagasan tentang strategi 

pemecahan masalah sehingga menghasilkan strategi yang optimal. 

4) Implementasi 

Pada tahap ini siswa menentukan strategi mana yang dapat 

diambil untuk menyelesaikan masalah, kemudian menerapkannya 

sampai menemukan penyelesaian dari masalah tersebut. Siswa 

bersama kelompoknya memutuskan strategi pemecahan masalah 

dan melaksanakan strategi yang dipilih dalam memecahkan 

permasalahan sesuai dengan pendapat yang diajukan 
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Dengan membiasakan siswa menggunakan langkah-langkah yang 

kreatif dalam memecahkan masalah, diharapkan dapat membantu siswa 

untuk mengatasi kesulitan dalam mempelajari Matematika. 

    (Hamzah, 2011: 223-224) 

3. Kelebihan Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) 

1) Melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. 

2) Berpikir dan bertindak kreatif. 

3) Memecahkan masalah yang dihadapi secara realitis. 

4) Mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. 

5) Menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan. 

6) Merangsang perkembangan kemajuan berfikir siswa untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. 

7) Dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan 

kehidupan, khususnya dunia kerja. 

4. Kekurangan Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) 

1) Beberapa pokok bahasan sangat sulit untuk menerapkan metode 

Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS). 

2) Memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan 

dengan metode pembelajaran yang lain. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

Creative Problem Solving adalah pembelajaran yang mengacu kepada 

siswa untuk lebih terampil dalam memecahkan masalah, dengan 

langkah-langkah yang telah ditetapkan siswa akan terbiasa untuk 
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menggunakan langkah-langkah yang kreatif dalam memecahkan 

masalah dan dengan itu diharapkan dapat membantu siswa untuk 

mengatasi kesulitan dalam mempelajari matematika. 

 

B. Pemahaman Konsep Matematika 

Pemahaman menurut Bloom (dalam Winkel, 2004) mencakup 

kemampuan untuk menangkap makna dalam arti yang dipelajari. 

Kemampuan memahami dapat juga disebut dengan istilah “mengerti”. 

Seorang siswa dikatakan telah mempunyai kemampuan mengerti atau 

memahami apabila siswa tersebut dapat menjelaskan suatu konsep tertentu 

dengan kata-kata sendiri, dapat membandingkan, dapat membedakan, dan 

dapat mempertentangkan konsep tersebut dengan konsep lain. Kemampuan 

tersebut mencakup tiga hal yaitu, tranlasi yang mencakup penerjemahan 

pengetahuan atau gagasan dari bentuk abstrak ke bentuk konkret atau 

sebelumnya, interprestasi yang mencakup kemampuan untuk mencirikan 

merangkum pikiran utama dari suatu gagasan, serta ektrapolasi yang 

mencakup kemampuan untuk menterjemahkan, mengartikan serta 

menyelesaikan masalah. 

Konsep menurut peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas No 

506/C/PP/2004 adalah ide (abstrak) yang dapat digunakan atau 

memungkinkan seseorang untuk mengelompokkan atau menggolongkan 

suatu objek atau kejadian. Sedangkan konsep menurut (Herman 2004) 

adalah suatu ide abstrak yang memungkinkan kita mengklarifikasi objek-
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objek atau peristiwa-peristiwa itu termasuk atau tidak ke dalam ide abstrak 

tersebut. 

Pemahaman konsep adalah kompetensi yang ditunjukkan siswa dalam 

memahami konsep dan dalam melakukan prosedur (algoritma) secara luwes, 

akurat, efisien dan tepat (Nasution, 2005). Adapun indikator yang 

menunjukkan pemahaman konsep menurut Peraturan Dirjen Dikdasmen 

Depdiknas Nomor 506/C/Kep/2004 tanggal 11 November 2004, adalah 

sebagai berikut: 

1. Menyatakan ulang sebuah konsep 

2. Mengklarifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan 

konsepnya) 

3. Memberi contoh dan non-contoh dari konsep 

4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk represensi matematis 

5. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep 

6. Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi 

tertentu 

7. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah. 

Pemahaman konsep merupakan salah satu aspek dari tiga aspek 

penilaian matematika yaitu Pemahaman konsep, penalaran dan komunikasi 

serta pemecahan masalah. Penilaian pada aspek pemahaman konsep 

bertujuan mengetahui sejauh mana siswa mampu menerima dan memahami 

konsep dasar matematika yang telah diterima siswa. 
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Dari uraian di atas pemahaman konsep adalah kemampuan menerima 

dan memahami konsep dasar matematika serta menangkap makna yaitu 

translasi, interprestasi, dan ekstrapolasi dari suatu ide abstrak/prinsip dasar 

dari suatu objek matematika untuk menyelesaikan maslah matematika. 

Dengan demikian indikator untuk menunjukkan pemahaman konsep dalam 

penelitian ini antara lain adalah : 

a. Menyatakan ulang sebuah konsep 

Kemampuan siswa dalam menyatakan ulang sebuah konsep adalah 

kemampuan siswa mengungkapkan kembali apa yang telah 

dikomunikasikan kepadanya. 

Contoh Soal : 

Apa yang kamu ketahui tentang variabel? coba jelaskan pengertian dari 

variabel itu sendiri! 

b. Mengklarifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan 

konsepnya) 

Kemampuan siswa dalam mengelompokan suatu objek menurut 

jenisnya berdasarkan sifat-sifat yang terdapat dalam materi. 

Contoh soal : 

Sederhanakan hasil penjumlahan  

c. Memberi contoh dan non-contoh dari konsep 

Kemampuan siswa untuk dapat membedakan contoh dan bukan 

contoh dari suatu konsep. 

Contoh soal : 
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Buatlah contoh model matematika yang merupakan suku sejenis dan 

suku tidak sejenis. 

d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk represensi matematis 

Kemampuan siswa memaparkan konsep secara berurutan yang 

bersifat matematis. 

Contoh soal : 

Tentukan koefisien dari x dan y
2
 pada bentuk aljabar kemudian 

sederhanakanlah!  

e. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep 

Kemampuan siswa mengkaji mana syarat perlu dan mana syarat 

cukup yang terkait dalam suatu konsep materi. 

Contoh soal : 

Dengan menggunakan sifat distributif tentukan hasil perkalian bentuk 

aljabar berikut.   

f. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi 

tertentu 

Kemampuan siswa menyelesaikan soal dengan tepat sesuai dengan 

prosedur. 

Contoh soal : 

Sederhanakan bentuk aljabar berikut  

g. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah 

Kemampuan siswa menggunakan konsep serta prosedur dalam 

menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 
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Contoh soal: 

Andi memiliki 15 kelereng merah dan 9 kelereng putih. Kemudian 

Ujang diberi kakaknya 7 kelereng merah dan 3 kelereng putih, lalu 

Ujang memberikan sebagian kepada adiknya 5 kelereng merah dan 2 

kelereng putih. Jika kelereng merah dinyatakan dengan x dan kelereng 

putih dinyatakan dengan y. Berapakah kelereng yang dimiliki Ujang 

sekarang! 

 

C. Materi Pelajaran Matematika Pokok Bahasan Faktorisasi suku aljabar 

Dalam Kerikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), materi 

segiempat diberikan di kelas VIII semester ganjil. Materi Faktorisasi suku 

aljabar ini meliputi : 

Standar kompetensi : 

1. Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi dan persamaan garis lurus 

Kompetensi Dasar : 

1. 1 Pengertian Koefisien, variabel, konstanta dan suku 

1. 2 Operasi hitung pada bentuk aljabar 

1. 3 Pemfaktoran bentuk aljabar 

1. 4 Operasi pada pecahan bentuk aljabar 
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D. Kerangka Berpikir 

Indikator Pemahaman Konsep 

1) Menyatakan ulang sebuah konsep 

2) Mengklarifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai 

dengan konsepnya) 

3) Memberi contoh dan non-contoh dari konsep 

4) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis 

5) Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep 

6) Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi 

tertentu 

7) Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah 

 

 

Berdasarkan hasil observasi dan pre tes menunjukkan bahwa indikator-

indikator pemahaman konsep di atas masih rendah 

 

 

Diberikan perlakuan melalui Pembelajaran Creative Problem Solving 

(CPS), adapun langkah-langkah model pembelajaran Creative Problem 

Solving (CPS) adalah sebagai berikut : 

1) Tahap Klarifikasi Masalah 

2) Tahap Pengungkap Gagasan 

3) Tahap Evaluasi dan Seleksi 

4) Tahap Implementasi 

 

 

Dengan adanya perlakuan model Creative Problem Solving (CPS) 

diharapkan indikator-indikator pemahaman konsep siswa dapat 

meningkat. 

 

Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) dilaksanakan melalui 4 

tahap yang telah dijelaskan pada landasan teori. Tahap I yaitu Klarifikasi 

masalah yang bertujuan untuk menjelaskan kepada siswa tentang masalah 
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yang telah diajukan oleh guru agar siswa dapat memahami tentang 

penyelesaiannya yang diharapkan, pada tahap ini diharapakan dapat 

meningkatkan indikator pemahaman konsep yang ke 5 dan 6, karena dengan 

guru menjelaskan permasalahan kepada siswa diharapkan siswa dapat 

menyelesaiakan soal dengan tepat sesuai dengan prosedur, pada tahap II, 

Pengungkapan masalah, pada tahap ini diharapkan dapat meningkatkan 

semua indikator pemahaman konsep, karena pada tahap ini guru 

membimbing siswa dalam mengungkapkan gagasan atau pendapat tentang 

berbagai macam  penyelesaian masalah, Tahap III, Evaluasi dan pemilihan, 

pada tahap ini dapat meningkatkan semua indikator pemahaman konsep, 

karena pada tahap ini setiap kelompok mendiskusikan pendapat-pendapat 

mereka mana yang cocok untuk menyelesaikan masalah. Tahap IV, 

Implementasi, pada tahap ini siswa menentukan cara yang dapat diambil 

untuk menyelesaiakan masalah, kemudian menerapkannya hingga 

menemukan penyelesaian dari suatu masalah. 

 

E. Hipotesis Tindakan 

Bedasarkan kerangka berpikir maka dirumuskan hipotesis tindakan 

yaitu model Creative Problem Solving (CPS) dapat meningkatkan 

pemahaman konsep matematika pada siswa kelas VIII C di MTs Ma’arif 

NU 1 Jatilawang. 
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