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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 siklus, dan setiap siklusnya terdiri 

dari 2 kali pertemuan. Siklus I dilaksanakan tanggal 17 sampai dengan 23 

Juli 2013 kemudian siklus II dilaksanakan tanggal 24 sampai dengan 30 Juli 

2013 dan siklus III dilaksanakan tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan 21 

Agustus. Hasil refleksi dari siklus I digunakan untuk memperbaiki 

pelaksanaan siklus II kemudian hasil refleksi dari siklus II digunkan untuk 

memperbaiki pelaksanaan siklus III. Setiap akhir siklus diadakan tes 

evaluasi untuk mengetahui peningkatan pemehaman konsep belajar siswa 

terhadap pelajaran matematika. 

 

B. Hasil Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Siklus I 

a. Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan pada siklus I dihasilkan : 

1) Perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dengan model pembelajaran Creative Problem 
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Solving (CPS) yang dibuat sebanyak 2 buah yaitu untuk pertemuan 

I dan pe rtemuan II. (Lampiran A) 

2) Instrumen berupa: 

 Lembar observasi guru sebanyak 2 buah sesuai dengan tahap-

tahp pembelajaran Creative Problem Solving (CPS). 

(Lampiran D) 

 Lembar observasi siswa sebanyak 2 buah sesuai dengan 

tahapan dalam pembelajaran Creative Problem Solving (CPS). 

(Lampiran D) 

 Lembar kerja siswa (LKS) untuk kegiatan siswa. (Lampiran B) 

 Dokumen proses pembelajran dengan menggunakan 

pembelajaran Creative Problem Solving (CPS).  (Lampiran I) 

 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan dalam kegiatan ini dihasilkan: 

1) Pertemuan pertama 

Pelaksanaan tindakan pada pertemuan pertama yang 

dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 selama 2 jam 

pelajaran dengan alokasi waktu 2 x 40 menit. Pada pembelajaran 

pertemuan pertama guru membahas materi tentang pengertian 

koefisien, variabel, konstanta dan suku dan operasi hitung pada 

bentuk aljabar. Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan pertama 

adalah sebagai berikut: 
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Tahap Awal 

Pada pertemuan pertama, guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam. Dan sebagian siswa menjawab salam dari 

guru, sedangkan siswa yang lainnya masih ada yang gaduh 

kemudian guru kembali mengucapkan salam dengan semangat dan 

siswa juga menjawab salam dari guru dengan serempak dan 

semangat pula. Hal ini terjadi karena siswa belum siap menerima 

pelajaran dari guru. Guru mengecek kehadiran siswa dan semua 

siswa berangkat sehingga tidak ada satu pun siswa yang absen atau 

izin tidak masuk. 

Dilanjutkan guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

memotivasi siswa yaitu dengan menentukan subtopik yang akan 

dipelajari yaitu menjelaskan pengertian koefisien, variabel, 

konstanta, suku dan menyelesaikan operasi tambah dan kurang 

pada bentuk aljabar. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang 

akan dipelajari yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian koefisien, 

variabel, konstanta, suku dan dapat menyelesaikan operasi tambah 

dan kurang pada bentuk aljabar.  

Guru melanjutkan dengan memotivasi siswa dengan 

mengingatkan kembali materi yang telah dipelajari pada saat duduk 

di kelas VII yaitu tentang bentuk-bentuk aljabar dan mengingatkan 

kembali istilah-istilah yang terdapat pada bentuk aljabar yaitu 

variabel, konstanta, koefisien dan suku. Guru memancingnya 
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dengan pertanyaan “ingatkah kalian apa itu variabel? hayo siapa 

yang tau? tunjuk tangan!”. Dan salah satu murid memberanikan diri 

untuk menjawab pertanyaan dari guru dengan menjawab “variabel 

adalah lambang pengganti”. Dengan mengingatkan kembali materi 

kelas VII guru meningkatkan siswa dalam indikator pemahaman 

konsep yang pertama yaitu menyatakan ulang sebuah konsep. 

Kemudian guru memberikan contoh dipapan tulis “2a+7a dan 

2p+3q” “Dari soal yang ada di papan tulis apa yang kalian bisa 

simpulkan? coba siapa yang berani memberikan pendapatnya!” lalu 

guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan 

pendapatnya pada contoh yang diberikan. Namun, semua siswa 

tidak ada yang berani memberikan pendapatnya, lalu guru pun 

menunjuk kepada salah satu siswa untuk mencoba menjelaskannya. 

siswa itu kemudian mencoba menjawabnya yaitu “2a+7a 

merupakan suku sejenis dan 2p+3q adalah suku tidak sejenis”.  

Tahap Inti  

Setelah guru mengingatkan materi kelas VII kemudian guru 

menyampaikan materi yaitu pengertian dari koefisien, variabel, 

konstanta dan suku, karena materi tersebut sudah pernah dijelaskan 

pada saat duduk di kelas VII sehingga guru hanya menginggatkan 

dan langsung memberikan contoh di papan tulis kemudian 

menyuruh siswa untuk menjawab contoh tersebut. Contoh tersebut 

adalah “ ” dari contoh yang ibu berikan 
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coba mana yang merupakan variabel, konstanta dan koefisien?” 

lalu sebagian siswa menyebutkan dengan tidak jelas sehingga guru 

menunjuk salah satu siswa bermana Aji, dia menjawab 

“variabelnya , xy, x dan y, konstanta -8 dan koefisien 2, 3, 7” 

kemudian guru membetulkan jawaban Aji bahwa masih ada 

kekeliruan yaitu variabelnya itu adalah , xy, x dan –y, konstanta -

8 dan koefisiennya yaitu koefisien  adalah 2, koefisien xy adalah 

3, koefisien x adalah 7 dan koefisien y adalah -1. Guru 

mengingatkan kepada para siswa untuk selalu melihat tanda min (-)  

pada bentuk aljabar.  

Setelah memberikan contoh bentuk koefisien, variabel, 

konstanta dan suku. Guru menjelaskan operasi hitung dan kurang 

dalam bentuk aljabar. Kemudian guru memberikan contoh soal 

dalam bentuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan dalam 

bentuk aljabar yaitu sederhanakan bentuk aljabar berikut! tentukan 

hasil penjumlahan . Kemudian 

guru menerangkan bagaimana cara mengerjakannya kemudian guru 

memberikan contoh lain untuk dikerjakan oleh siswa. Namun, 

hanya beberapa siswa saja yang dapat memahaminya dan mencoba 

mengerjakan contoh soal, hal ini dikarenakan hanya 24 siswa saja 

yang memperhatikan penjelasan guru. Setelah itu guru membahas 

penyelesaian dari contoh soal tersebut dan siswa memperhatikan 

penjelasan guru kemudian mencatatnya. 
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Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok diskusi 

yaitu dengan membagi siswa menjadi 9 kelompok dengan 6 

kelompok terdiri dari 5 siswa dan 3 kelompok terdiri dari 4 siswa. 

Untuk mempermudah jalannya diskusi guru meminta siswa untuk 

duduk sesuai dengan kelompoknya dan siswa pun langsung duduk 

untuk membentuk kelompoknya dengan tertib. Pada kegiatan ini 

semua siswa sudah membentuk kelompoknya sesuai pembagian 

kelompok, hanya 2 siswa yang masih susah disuruh membentuk 

kelompoknya. Setelah siswa membentuk kelompok guru 

membagikan LKS kepada masing-masing kelompok untuk dibahas 

bersama kelompoknya. 

Tahap Klarifikasi Masalah 

Pada tahap klarifikasi masalah guru menjelaskan cara 

mengerjakan LKS yaitu meminta siswa untuk mendiskusikan 

lembar kerja yang telah diberikan bersama kelompoknya, guru 

menjelaskan bagaimana menyelesaikan LKS tersebut dan 

menanyakan soal mana yang belum dipahami oleh siswa, “dari 7 

soal disitu mana yang masih bigung?”. Kemudian siswa mengamati 

soal dan sebagian siswa menanyakan maksud dari soal no 2 dan 

soal no 7. Kemudian guru menjelaskan bagaimana siswa harus 

menyelesaikan permasalahan no 2 dan no 7. Guru meminta kepada 

semua murid untuk mendiskusikan LKS dengan anggota 
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kelompoknya. Siswa yang berdiskusi dan mengerjakan hanya 20 

siswa yang lainnya masih berbicara sendiri. 

Tahap Pengungkap Gagasan 

Guru membimbing jalannya diskusi dengan berkeliling dan 

menanyakan kepada siswa jika mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan LKS. Dan semua kelompok mengalami kesulitan 

dalam mengerjakan LKS yang diberikan, gurupun menjelaskan dari 

kelompok satu ke kelompok yang lain sampai siswa tersebut 

paham. Kemudian guru mengawasi jalannya diskusi agar suasana 

kelas tetap kondusif serta mengingatkan siswa yang tidak mau 

berdiskusi hanya main dan ngobrol sendiri untuk kembali 

berdiskusi mengerjakan LKS bersama kelompoknya. 

Tahap Evaluasi dan Seleksi 

Guru mengecek hasil diskusi siswa sejauh mana mereka 

mengerjakan LKS, sebagian kelompok sudah mengerjakannya 

namun masih ada beberapa kelompok yang belum paham yaitu dari 

9 kelompok yang masih bigung ada 3 kelompok yang mengalami 

kesulitan tentang menyelesaikan soal-soalnya, sehingga guru pun 

mengarahkan dan membantu siswa dalam menyelesaiakannya.  

Tahap Implementasi 

Setelah guru berkeliling memperhatikan diskusi kelompok 

siswa, guru memberikan kesempatan untuk memutuskan strategi 

pemecahan masalah dengan memerintah siswa untuk 
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menyelesaikan LKS mereka. Para murid pun mendengarkan guru 

dan mengerjakan LKS bersama kelompoknya. Setelah waktu 

selesai untuk mengerjakan kemudian guru memberikan kesempatan 

kepada para kelompok untuk menampilkan hasil diskusi dan 

kelompok lain menanggapi dengan memberikan kesempatan untuk 

mempresentasikan tanpa ditunjuk berhubung siswa tidak ada yang 

maju maka guru pun menunjuk perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. Dan kelompok yang tidak 

maju untuk memperhatikan dan menanggapi dari perwakilan 

kelompok yang maju. Kelompok yang maju terdiri dari 7 kelompok 

yaitu kelompok 1, 2, 3, 6, 7,8 dan kelompok 9.  

Konfirmasi 

Setelah guru memberi kesempatan kepada para kelompok 

untuk mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian guru 

mengecek hasil presentasi dari perwakilan kelompok secara 

bersama-sama dengan para siswa. Dan meminta siswa untuk 

menyimpulkan hasil diskusi dengan mencatat jawaban yang sudah 

diperbaiki. 

Tahap Akhir 

Guru melanjutkan pelajaran dengan menyimpulkan pelajaran 

yang telah dipelajari dan menyuruh siswa untuk merangkum atau 

mencatat hasil diskusi kelompok dan berkeliling untuk memastikan 

apakah semua siswa merangkum. Sebelum guru mengakhiri 
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pembelajaran guru meminta siswa untuk mempelajari dan 

mempersiapkan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan 

salam. Siswa pun melaksanakan perintah guru dengan merangkum 

materi, mencatat hasil diskusi dan menjawab salam. Namun, masih 

ada siswa yang tidak merangkum materi tersebut yaitu 15 siswa. 

 

2) Pertemuan Kedua 

Pelaksanaan tindakan pada pertemuan kedua yang dilakukan 

pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2013 selama 2 jam pelajaran dengan 

alokasi waktu 2 x 40 menit. Pada pembelajaran pertemuan kedua 

guru membahas materi tentang menyelesaikan operasi perkalian 

dan perpangkatan pada bentuk aljabar. Pelaksanaan pembelajaran 

pada pertemuan kedua adalah sebagai berikut: 

Tahap Awal 

Pada pertemuan kedua, guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam. Namun pada pertemuan kali ini guru cukup 

mengucapkan salam satu kali, semua siswa langsung menjawab 

salam dengan serentak. Kemudian guru mengecek kehadiran siswa. 

Semua siswa berangkat sehingga tidak ada satu siswa pun yang 

absen atau ijin tidak masuk. 

Dilanjutkan guru menentukan subtopik yang akan dipelajari 

yaitu operasi hitung perkalian pada bentuk aljabar dan 
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perpangkatan bentuk aljabar. Sebelum memulai pelajaran guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat menyelesaikan 

operasi kali pada bentuk aljabar dan siswa dapat menyelesaiakan 

perpangkatan dalam bentuk aljabar. Semua siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

Sebelum guru memulai pelajaran, terlebih dahulu 

mengingatkan materi yang telah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya. Guru membuka pertanyaan “kemarin sudah dijelaskan 

pengertian koefisien, variabel, konstanta dan suku. Sekarang 

jelaskan pengertian dari konstanta”. Dengan bersama-sama siswa 

menjawab “konstanta adalah suku yang tidak memuat variabel”. 

Setelah guru memotivasi siswa dengan mengingatkan kembali 

materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. 

Kemudian guru memberikan contoh dan mengingatkan sifat 

distributif pada bilangan bulat kepada siswa yaitu “jika a, b dan c 

bilangan bulat maka berlaku a(a+c)=ab + ac. Sifat distributif dapat 

dimanfaatkan untuk menyelesaikan operasi perkalian pada bentuk 

aljabar”. 

Tahap Inti  

Setelah guru mengingatkan materi pada pertemuan 

sebelumnya kemudian guru menyampaikan materi yaitu tentang 

operasi perkalian bentuk aljabar dengan perpangkatan pada bentuk 

aljabar, guru menjelaskan materi yang disampaikan, “kita akan 
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mempelajari tentang perkalian suatu bilangan dengan bentuk 

aljabar dan perkalian antara bentuk aljabar dan bentuk aljabar, ada 

3 cara untuk menyelesaikan perkalian bentuk aljabar dan bentuk 

aljabar yaitu dengan sifat distributif, skema dan dengan peragaan 

mencari luas persegi panjang. Ibu akan memberikan contoh, dan 

kalian perhatikan dulu dan mencatatnya setelah ibu terangkan!”. 

Kemudian guru memberikan 2 contoh soal yang pertama dalam 

bentuk perkalian antara bilangan dengan bentuk aljabar dan yang 

kedua perkalian antara bentuk aljabar dengan bentuk aljabar, 

setelah menjelaskan operasi perkalian kemudian guru menjelaskan 

indikator yang kedua yaitu menyelesaikan perpangkatan bentuk 

aljabar dan memberikan contoh soal berdasarkan materi yang telah 

disampaikan untuk dikerjakan oleh siswa. “Dari soal-soal yang ibu 

berikan coba kalian kerjakan! ibu kasih waktu 10 menit untuk 

mengerjakan kemudian nanti yang sudah selesai maju kerjakan di 

papan tulis”. Tetapi, hanya beberapa siswa saja yang dapat 

memahaminya dan mencoba mengerjakan contoh soal, hal ini 

dikarenakan hanya 29 siswa saja yang memperhatikan penjelasan 

guru. Setelah itu guru membahas penyelesaian dari contoh soal 

tersebut dan siswa memperhatikan penjelasan guru kemudian 

mencatatnya. 

Guru meminta siswa untuk berkelompk sesuai dengan 

kelompok yang telah ditentukan sebelumnya yaitu 6 kelompok 
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terdiri dari 5 siswa dan 3 kelompok terdiri dari 4 siswa. Untuk 

mempermudah jalannya diskusi guru meminta siswa untuk duduk 

sesuai dengan kelompoknya dan siswa pun langsung duduk untuk 

membentuk kelompoknya dengan tertib. Pada kegiatan ini semua 

siswa sudah membentuk kelompoknya sesuai pembagian 

kelompok, hanya 2 siswa yang masih susah disuruh membentuk 

kelompoknya. Setelah siswa membentuk kelompok guru 

membagikan LKS kepada masing-masing kelompok untuk dibahas 

bersama kelompoknya. 

Tahap Klarifikasi Masalah 

Pada tahap klarifikasi masalah guru menjelaskan cara 

mengerjakan LKS yaitu meminta siswa untuk mendiskusikan 

lembar kerja yang telah diberikan bersama kelompoknya, guru 

menjelaskan bagaimana menyelesaikan LKS tersebut dan 

menanyakan soal mana yang belum dipahami oleh siswa, kemudian 

siswa mengamati soal dan sebagian siswa menanyakan maksud dari 

soal no 7. Kemudian guru mengarahkan siswa bagaimana harus 

menyelesaikan permasalahan no 7. Setelah itu guru meminta 

kepada semua murid untuk mendiskusikan LKS dengan anggota 

kelompoknya. Siswa yang berdiskusi dan mengerjakan hanya 20 

siswa yang lainnya masih berbicara sendiri. 
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Tahap Pengungkap Gagasan 

Guru membimbing jalannya diskusi dengan berkeliling dan 

menanyakan kepada siswa jika mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan LKS. Dan semua kelompok mengalami kesulitan 

dalam mengerjakan LKS yang diberikan, gurupun menjelaskan dari 

kelompok satu ke kelompok yang lain sampai siswa tersebut 

paham. Kemudian guru mengawasi jalannya diskusi agar suasana 

kelas tetap kondusif serta mengingatkan siswa yang tidak mau 

berdiskusi hanya main dan ngobrol sendiri untuk kembali 

berdiskusi mengerjakan LKS bersama kelompoknya. 

Tahap Evaluasi dan Seleksi 

Guru mengecek hasil diskusi siswa sejauh mana mereka 

mengerjakan LKS, sebagian kelompok sudah mengerjakannya 

namun masih ada beberapa kelompok yang belum paham 

bagaimana menyelesaikannya, kemudian guru mengarahkan siswa 

dalam mengerjakan LKS. Guru juga berkeliling memperhatikan 

pekerjaan siswa sejauh mana mereka mengerjakan LKS. “Dari 

ketujuh soal itu mana yang tidak bisa dipamahi? kalau mengalami 

kesulitan tanyakan jangan takut dan malu untuk bertanya.” 

Kelompok 7 pun mengalami kesulitan lalu bertanya kepada 

gurunya temtamg soal no 4. 
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Tahap Implementasi 

Setelah guru berkeliling memperhatikan diskusi kelompok 

siswa, guru memberikan kesempatan untuk memutuskan strategi 

pemecahan masalah dengan memerintah siswa untuk 

menyelesaikan LKS mereka. Para murid pun mendengarkan guru 

dan mengerjakan LKS bersama kelompoknya. Setelah waktu 

selesai untuk mengerjakan kemudian guru memberikan kesempatan 

kepada para kelompok untuk menampilkan hasil diskusi dan 

kelompok lain menanggapi dengan memberikan kesempatan untuk 

mempresentasikan tanpa ditunjuk dan meminta beberapa siswa 

sebagai perwakilan kelompoknya untuk memperhatikan hasil 

diskusi kelompoknya dan menjelaskan keteman-temannya, 

sedangkan kelompok lain menanggapinya. Pada kegiatan ini 

beberapa perwakilan kelompok menampilkan hasil diskusinya dan 

siswa yang lainnya menanggapi hasil diskusi tersebut.  

Konfirmasi 

Pada tahap ini guru mengecek hasil diskusi siswa dan 

membahas secara bersama-sama yang belum dikerjakan dan siswa 

memperbaiki yang masih terdapat keselahan dalam mengerjakan 

soal. Setelah itu guru membantu siswa untuk melakukan evaluasi 

terhadap penyelidikan atau dalam mengerjakan LKS mereka dan 

proses yang mereka gunakan. Contohnya dengan membahas soal 
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no 7 dengan menjelaskan langkah-langkah yang harus digunakan 

untuk menyelesaikan soal tersebut. 

Tahap Akhir 

Bersama siswa guru menyimpulkan subtopik yang telah 

dipelajari yaitu dalam menyelesaikan operasi perkalian ada 3 cara 

yang dapat digunakan yaitu dengan sifat distributif, skema dan 

dengan peragaan mencari luas persegi panjang. Operasi 

perpangkatan adalah operasi perkalian berulang dengan unsur yang 

sama. Sebelum guru mengakhiri pembelajaran guru meminta siswa 

untuk mempelajari dan mempersiapkan materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan selanjutnya. Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan mengucapkan salam yang dijawab serentak oleh siswa. 

Pelaksanaan evaluasi pada pertemuan ketiga adalah: 

Sebelum evaluasi dimulai, guru membagikan lembar soal 

evaluasi pemahaman konsep tentang operasi hitung pada bentuk 

aljabar kepada tiap-tiap siswa. Setelah semua siswa mendapatkan 

lembar soal evaluasi, siswa langsung mengerjakan secara individu. 

 

c. Observasi 

Pada tahap ini dilakukan observasi aktivitas siswa dan observasi 

aktivitas guru dengan menggunakan lembar observasi yang telah 

disiapkan oleh peneliti. 
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1) Aktivitas Siswa 

Berdasarkan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran pada siklus I sebagai berikut: 

Tabel 4. 1 Hasil Observasi Siswa Siklus I 

No Indikator Siklus I Jumlah Rata-

rata 

Kriteria 

P1 P2 

1 Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

24 29 53 63% Baik 

2 Siswa membentuk 

kelompok 

40 40 80 95% Sangat 

baik 

3 Siswa berdiskusi dan 

menyampaikan 

pendapatnya 

20 28 48 57% Cukup 

4 Siswa 

mempersentasikan 

hasil diskusi 

kelompok 

7 7 14 17% Sangat 

kurang 

5 Siswa menyimak dan 

bertanya 

9 9 18 21% kurang 

Jumlah  254%  

Rata-rata  51% Cukup 

 

Berdasarkan  hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam 

pelaksanaan pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) diperoleh 

skor rata-rata aktivitas siswa yaitu 51% dengan kriteria cukup. Hal ini 

dapat dilihat dari siswa memperhatikan penjelasan guru dikatakan 

kurang dikarenakan pada pertemuan pertama dan kedua rata-rata siswa 

belum mempersiapkan dirinya untuk belajar dan kebanyakan siswa juga 

masih berbicara sendiri tidak memperhatikan penjelasan dari guru. 

Siswa berdiskusi belum berjalan dengan baik dan dalam mengerjakan 

soal siswa dalam kelompoknya belum semua siswa mengerjakan masih 
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ada siswa yang bermain sendiri. Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

dikatakan masih kurang karena siswa belum percaya diri dalam 

mempresentasikan hasil diskusinya maka guru harus menunjuk salah 

satu siswa untuk presentasi, jika guru tidak menunjuk maka siswa tidak 

ada yang maju mempresentasikan hasil diskusinya. Siswa menyimak 

dan bertanya dikatakan kurang disebabkan karena dalam guru 

membimbing siswa masih ramai sendiri dan dalam mengerjakan 

soalpun siswa masih lambat sehingga jika ada kesulitan siswa tidak 

menanyakan soal yang kurang jelas atau ada jawaban yang berbeda. 

 

2) Aktivitas Guru 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas guru dalam proses 

pembelajaran pada siklus I dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

Tabel 4. 2 Hasil Observasi Guru Siklus I 

Aktivitas guru Skor  
 

Kriteria 

P1 P2 

Tahap Awal 

 Guru membuka pelajaran 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 Guru menyampaikan motivasi 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

3 

2 

2 

 

2,5 

C 

C 

 

B 

Tahap Inti 

Eksplorasi 

 Guru menyampaikan materi 

pelajaran 

 Guru membagi siswa ke dalam 

kelompok 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2,5 

 

B 

 

B 

Tahap Klarifikasi Masalah 

 Guru menjelaskan  

Permasalahan yang ada pada 

LKS 

 

2 

 

2 

 

2 

 

C 
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Tahap Pengungkap Gagasan 

 Guru mengarahkan siswa 

dalam mengungkapkan 

pendapatnya dalam 

penyelesaian masalah 

 

 

2 

 

3 

 

2,5 

 

B 

Tahap Evaluasi dan Seleksi 

 Guru membantu siswa dalam 

mengevaluasi dan menyeleksi 

dalam penyelesaian masalah. 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

C 

Tahap Implementasi 

 Guru mengarahkan siswa 

dalam menyelesaikan 

permasalahan 

 

 

2 

 

3 

 

2,5 

 

 

B 

Konfirmasi 

 Guru mengevaluasi hasil 

diskusi siswa 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

C 

Tahap Akhir 

 Guru menutup pelajaran 

 

3 3 3 B 

Jumlah 25 27   

Rata-rata  2,27 2,45 2,36 C 

 

Berdasarkan pada hasil pengamatan terhadap aktivitas guru pada 

siklus I dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) pada materi Faktorisasi 

suku aljabar dikatakan kinerja guru cukup yaitu dengan rata-rata 2,36. 

TAHAP AWAL 

Pada aktivitas guru membuka pelajaran guru memperoleh skor 

rata-rata 2 dengan kriteria cukup. Dengan rincian pada pertemuan 1 

guru memperoleh skor 2 karena melakukan 2 kegiatan yang baik yaitu 

membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan  mengecek 

kehadiran siswa. Sedangkan pada pertemuan II guru masih memperoleh 
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skor 2 karena masih melakukan 2 kegiatan yang baik yaitu membuka 

pelajaran dengan mengucapkan salam dan  mengecek kehadiran siswa. 

Pada aktivitas Guru menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 

guru memperoleh skor rata-rata 2 dengan kriteria cukup. Dengan 

rincian pada pertemuan I guru memperoleh skor 2 karena melakukan 2 

kegiatan baik yaitu menentukan subtopik yang akan dipelajari dan 

menjelaskan tujuan pembelajaran. Sedangkan pada pertemuan II guru 

masih memperoleh skor 2 karena masih melakukan 2 kegiatan yaitu 

menentukan subtopik yang akan dipelajari dan menginformasikan 

pembelajaran yang akan digunakan. 

Pada aktivitas guru menyampaikan motivasi, guru memperoleh 

skor rata-rata 2,5 dengan kriteria baik. Dengan rincian pada pertemuan I 

guru memperoleh skor 2 karena melakukan 2 kegiatan baik yaitu 

memotivasi siswa dengan menyampaikan pentingnya mempelajari 

materi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan 

pendapat atau memberi contoh. Sedangkan pada pertemuan II guru 

memperoleh skor 3 karena melakukan 3 kegiatan yang baik yaitu 

kegiatan pada pertemuan I dan mengingatkan materi yang telah 

disampaikan pada pertemuan sebelumnya. 

TAHAP INTI 

 Eksplorasi  

Pada aktivitas guru menyampaikan materi, guru memperoleh skor 

rata-rata 3 dengan kriteria baik. Dengan rincian pada pertemuan I guru 
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memperoleh skor 3 karena melakukan 2 kegiatan baik yaitu 

menyampaikan materi, memberikan contoh soal dan membahas 

penyelesaian dari contoh soal. Sedangkan pertemuan II guru juga 

memperoleh skor yang sama dengan pertemuan I yaitu 3. 

Pada aktivitas guru membagi siswa ke dalam kelompok, guru 

memperoleh skor rata-rata 2,5 dengan kriteria baik. Dengan rincian 

pada pertemuan I guru memperoleh skor 3 karena melakukan 3 kegiatan 

baik yaitu membagi siswa menjadi 9 kelompok, meminta siswa untuk 

berkelompok dan membagi LKS kepada masing-masing kelompok. 

Sedangkan pada pertemuan II guru hanya memperoleh skor 2 karena 

hanya melakukan 2 kegiatan yaitu meminta siswa berkelompok dan 

membagi LKS kepada masing-masing kelompok. 

 Tahap Klarifikasi Masalah 

Pada aktivitas guru menjelaskan permasalahan yang ada pada 

LKS, guru memperoleh skor rata-rata 2 dengan kriteria cukup. Dengan 

rincian pada pertemuan I guru memperoleh skor 2 karena melakukan 2 

kegiatan baik yaitu menjelaskan permasalahan yang ada pada LKS dan 

meminta siswa untuk mengerjakan LKS secara berkelompok. 

Sedangkan pada pertemuan II guru juga hanya memperoleh skor 2 

karena hanya melakukan 2 kegiatan yaitu meminta siswa untuk 

mengerjakan LKS dan memberikan kesempatan untuk bertanya. 
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 Tahap Pengungkap Gagasan 

Pada aktivitas guru mengarahkan siswa dalam mengungkapkan 

pendapatnya dalam menyelesaikan masalah, guru memperoleh skor 

rata-rata 2,5 dengan kriteria baik. Dengan rincian pada pertemuan I 

guru memperoleh skor 2 karena melakukan 2 kegiatan baik yaitu 

mengarahkan siswa dalam proses mencari jawaban dan membimbing 

siswa apabila mengalami kesulitan. Sedangkan pada pertemuan II gur 

melakukan 3 kegiatan yaitu 2 kegiatan pada pertemuan I dan 

memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk 

mengungkapkan pendapatnya. 

 Tahap Evaluasi dan Seleksi 

Pada aktivitas guru membantu siswa dalam penyelesaian masalah 

memperoleh skor rata-rata 2 dengan kriteria cukup. Dengan rincian 

pada pertemuan I guru memperoleh skor 2 karena melakukan 2 kegiatan 

yang baik yaitu guru mengecek hasil diskusi siswa dan membimbing 

siswa dalam mengevaluasi. Sedangkan pada pertemuan II guru 

memperoleh skor 2 karena melakukan 2 kegiatan baik yaitu mengecek 

hasil diskusi siswa dan guru berkeliling memperhatikan pekerjaan siswa 

dan memberikan pengarahan pada siswa saat siswa bertanya. 

 Tahap Implementasi 

Pada aktivitas guru mengarahkan siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan memperoleh skor rata-rata 2,5 dengan kriteria baik. 

Dengan rincian pada pertemuan I guru memperoleh skor 2 karena 
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melakukan 2 kegiatan yang baik yaitu membimbing siswa dalam 

menyelesaikan masalah dan memberikan kesempatan kepada siswa atau 

kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sedangkan pada 

pertemuan II guru memperoleh skor 3 karena melakukan 3 kegiatan 

baik yaitu membimbing siswa dalam menyelesaikan masalah, 

memberikan kesempatan perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya dan memberikan kesempatan 

kelompok lain untuk bertanya dan memberikan saran atau kritik. 

 Konfirmasi  

Pada aktivitas guru mengevaluasi hasil diskusi siswa guru 

memperoleh skor rata-rata 2 dengan kriteria cukup. Dengan rincian 

pada pertemuan I guru memperoleh skor 2 karena melakukan 2 kegiatan 

yang baik yaitu guru mengecek hasil presentasi dan membantu siswa 

untuk melakukan refleksi atau evaluasi. Sedangkan pada pertemuan II 

guru memperoleh skor 2 karena melakukan 2 kegiatan yang sama pada 

pertemuan I. 

TAHAP AKHIR 

Pada aktivitas guru menutup pelajaran guru memperoleh skor 

rata-rata 3 dengan kriteria baik. Dengan rincian pada pertemuan I guru 

memperoleh skor 3 karena melakukan 23 kegiatan yang baik yaitu 

menyimpulkan subtopik yang telah dipelajari, meminta siswa untuk 

mempelajari kembali materi yang telah disampaikan dan menutup 

pelajaran dengan mengucapkan salam. Sedangkan pada pertemuan II 
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guru memperoleh skor 3 karena melakukan 3 kegiatan yang sama pada 

pertemuan I. 

 

3) Hasil Tes Evaluasi Pemahaman Konsep 

Hasil perhitungan terhadap tes evaluasi siswa pada siklus I adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 3 Hasil Tes Pemahaman Konsep pada Siklus I 

No Indikator pemahaman konsep Skor Kriteria 

1 Menyatakan ulang sebuah konsep 4,60 Sangat baik 

2 Mengklarifikasi objek-objek menurut 

sifat-sifat tertentu (sesuai dengan 

konsepnya) 

2,71 Cukup 

3 Memberi conoth dan non-contoh dari 

konsep 

4,21 Sangat baik 

4 Menyajikan konsep dalam berbagai 

bentuk representasi matematis 

2,45 Cukup 

5 Mengembangkan syarat perlu dan 

syarat cukup suatu konsep 

2,24 Cukup 

6 Menggunakan, memanfaatkan, dan 

memilih prosedur atau operasi 

tertentu 

2,17 Cukup 

7 Mengaplikasikan konsep atau 

algoritma pemecahan masalah 

1,57 Kurang 

Rata-rata 2,85 Cukup 

 

Dari hasil tes siklus pada siklus I yang telah diberikan pada siswa 

diperoleh skor rata-rata tes pemahaman konsep adalah 2,85 dengan 

kriteria cukup padahal skor yang telah disepakati dengan guru adalah ≥ 

3 dengan kriteria baik.  
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d. Evaluasi 

1) Aktivitas Siswa 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran dengan pembelajaran Creative Problem Solving 

(CPS) diperoleh rata-rata skor siswa siklus I sebesar 51% 

sehingga termasuk dalam kriteria cukup. Ada beberapa aspek 

yang perlu ditingkatkan yaitu: 

a. Memperhatikan penjelasan guru 

b. Berdiskusi dan menyampaikan pendapat 

c. Mempersentasikan hasil diskusi kelompok 

d. Menyimak dan bertanya 

 

2) Aktivitas Guru 

Berdasarkan hasil observasi terhadap aktivitas guru selama 

pelaksanaan pembelajaran melalui model pembelajaran Creative 

Problem Solving (CPS) dengan materi Faktorisasi Suku Aljabar 

pada pertemuan I diperoleh jumlah skor 25 dan pada pertemuan II 

diperoleh jumlah skor 27 dengan rata-rata dari jumlah skor untuk 

kedua pertemuan ini adalah 2,36. Hal ini merupakan kriteria 

cukup. Sehingga kinerja guru  masih perlu diperbaiki karena 

masih ada yang belum maksimal. Ada beberapa kegiatan yang 

harus ditingkatkan yaitu: 

 

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



54 
 

a. Guru belum  menyampaikan model pembelajaran yang akan 

digunakan. 

b. Guru belum menyampaikan langkah-langkah pembelajaran 

yang akan digunakan 

c. Guru belum mengarahkan siswa dalam mengungkapkan 

pendapatnya dalam menyelesaikan permasalahan pada LKS. 

3) Hasil Tes Evaluasi Pemahaman Konsep 

Dari hasil tes siklus pada siklus I yang telah diberikan pada 

siswa diperoleh skor rata-rata tes pemahaman konsep adalah 2,85 

dengan kriteria cukup. 

 

e. Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi dan hasil evaluasi di atas maka perlu 

dilakukan refleksi untuk memperbaiki kelemahan atau kekurangan 

dalam pelaksanaan tindakan siklus I. Hasil refleksi ini digunakan untuk 

merencanakan tindakan siklus II. Hasil refleksi tersebut adalah: 

1) Observasi Siswa 

Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi terhadap aktivitas 

siswa, untuk meningkatkan aktivitas siswa yang belum maksimal 

diantanya adalah : 

a. Siswa perlu memperhatikan penjelasan guru 

b. Siswa perlu berdiskusi dengan baik dan harus mengerjakan 

soal secara bersama-sama. 
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c. Siswa perlu memiliki rasa percaya diri dalam 

mempersentasikan hasil diskusi kelompok 

d. Siswa juga perlu menyimak dan bertanya jika ada soal yang 

belum jelas atau ada jawaban yang berbeda. 

 

2) Observasi Guru 

Dari hasil evaluasi terhadap guru, ada kegiatan yang masih 

perlu ditingkatkan yaitu : Guru perlu membimbing siswa untuk 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan sebaiknya dilakukan 

dengan cara guru membimbing siswa dalam kelompok jika ada 

siswa yang masih mengalami kesulitan. 

a. Guru harus  menyampaikan model pembelajaran yang akan 

digunakan. 

b. Guru harus menyampaikan langkah-langkah pembelajaran 

yang akan digunakan 

c. Guru harus mengarahkan siswa dalam mengungkapkan 

pendapatnya dalam menyelesaikan permasalahan pada LKS. 

 

3) Tes Evaluasi Pemahaman Konsep 

Dari hasil tes siklus I diperoleh skor rata-rata tes pemahaman 

konsep adalah 2,85 dengan kriteria cukup. Sehingga perlu ditingkatkan 

lagi.  
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2. Siklus II 

a. Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan pada siklus II dihasilkan: 

1) Perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dengan model pembelajaran Creative Problem 

Solving (CPS) yang dibuat sebanyak 2 buah yaitu untuk pertemuan 

I dan pertemuan II. (Lampiran A) 

 

2) Instrumen berupa: 

 Lembar observasi guru sebanyak 2 buah sesuai dengan tahap-

tahp pembelajaran Creative Problem Solving (CPS). 

(Lampiran D) 

 Lembar observasi siswa sebanyak 2 buah sesuai dengan 

tahapan dalam pembelajaran Creative Problem Solving (CPS). 

(Lampiran D) 

 Lembar kerja siswa (LKS) untuk kegiatan siswa. (Lampiran B) 

 Dokumen proses pembelajran dengan menggunakan 

pembelajaran Creative Problem Solving (CPS). (Lampiran I) 
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b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan dalam kegiatan ini dihasilkan: 

1) Pertemuan pertama 

Pelaksanaan tindakan pada pertemuan pertama yang 

dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 selama 2 jam 

pelajaran dengan alokasi waktu 2 x 40 menit. Guru memberikan 

materi tentang operasi pembagian dan pemfaktoran bentuk aljabar.  

Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan pertama adalah 

sebagai berikut: 

Tahap Awal 

Pada pertemuan pertama, guru dengan sikap ramah dan 

lembut membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. Kemudian 

siswa menjawab salam dari guru dengan serempak. Hal ini terjadi 

karena siswa sudah siap menerima pelajaran dari guru. Guru 

melanjutkan dengan mengecek kehadiran siswa. Semua siswa 

berangkat tidak ada satu siswa pun yang absen atau ijin tidak 

masuk.  

Guru melanjutkan dengan menjelaskan tujuan pembelajaran 

dan  memotivasi siswa yaitu dengan menentukan subtopik yang 

akan dipelajari yaitu materi tentang operasi pembagian dan 

pemfaktoran bentuk aljabar. Guru memberikan informasi 

pembelajaran yang akan digunakan pada pertemuan hari ini yaitu 

Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS). Siswa 
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mendengarkan pembelajaran yang didampaikan oleh guru dengan 

antusias. 

Guru melanjutkan dengan memotivasi siswa dengan 

mengingatkan kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya yaitu tentang operasi hitung perkalian dan 

perpangkatan pada bentuk aljabar. Guru memancingnya dengan 

pertanyaan “kemarin kita sudah mempelajari perkalian dan 

perpangkatan, coba siapa yang ingat ada berapa cara untuk 

menyelesaikan operasi perkalian?”. Dan salah satu murid 

memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan dari guru dengan 

menjawab “ada 3 bu, yang pertama dengan sifat distributif, skema 

dan peragaan mencari luas persegi panjang” kemudan guru 

memberi satu contoh soal  lalu guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk memberikan pendapatnya pada contoh yang 

diberikan. “Coba siapa yang bisa mengerjakan contoh soal di depan 

ibu akan memberikan nilai +”. Beberapa siswa menunjuk tangan 

kemudian guru menunjuk salah satu siswa untuk mencoba 

mengerjakan soal. Guru membahas contoh soal yang telah 

dikerjakan oleh salah satu perwakilan siswa, kemudian guru 

memotivasi siswa dengan menyampaikan pentingnya mempelajari 

materi faktorisasi suku aljabar. 
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Tahap Inti  

Setelah guru mengingatkan materi pada pertemuan 

sebelumnya, guru menyampaikan materi yaitu operasi hitung bagi 

dan pemfaktoran pada bentuk aljabar. Sebelum menjelaskan guru 

menulis 5 contoh soal untuk mempermudah siswa memahaminya. 

Guru menjelaskan bagaimana menyelesaikan contoh soalnya 

kemudian 3 contoh soal yang lainnya untuk dikerjakan oleh siswa. 

Pada kegiatan ini siswa memperhatikan penjelasan guru dan 

mencoba menjawab pertanyaan dari guru. Siswa yang 

memperhatikan hanya 32 siswa. Guru menunjuk beberapa siswa 

untuk mengerjakan di papan tulis dan guru membahas penyelesaian 

dari contoh soal tersebut. 

Guru meminta siswa untuk berkelompok sesuai dengan yang 

telah ditentukan pada pertemuan sebelumnya yaitu terdiri dari 9 

kelompok dengan 6 kelompok terdiri dari 5 siswa dan 3 kelompok 

terdiri dari 4 siswa. Untuk mempermudah jalannya diskusi guru 

meminta siswa untuk duduk sesuai dengan kelompoknya dan siswa 

pun langsung duduk untuk membentuk kelompoknya dengan tertib. 

Pada kegiatan ini semua siswa sudah membentuk kelompoknya 

sesuai pembagian kelompok, hanya 1 siswa yang masih susah  

bentuk kelompoknya. Setelah siswa membentuk kelompok guru 

membagikan LKS kepada masing-masing kelompok untuk dibahas 

bersama kelompoknya. 
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Tahap Klarifikasi Masalah 

Pada tahap klarifikasi masalah guru menjelaskan cara 

mengerjakan LKS yaitu meminta siswa untuk mendiskusikan 

lembar kerja yang telah diberikan bersama kelompoknya, guru 

menjelaskan bagaimana menyelesaikan LKS tersebut dan 

menanyakan soal mana yang belum dipahami oleh siswa, kemudian 

siswa mengamati soal dan sebagain siswa menanyakan maksud dari 

soal no 2 dan soal no 7. Kemudian guru menjelaskan bagaimana 

siswa harus menyelesaikan permasalahan no 2 dan no 7. Setelah itu 

guru meminta kepada semua murid untuk mendiskusikan LKS 

dengan anggota kelompoknya. Siswa yang berdiskusi dan 

mengerjakan hanya 20 siswa yang lainnya masih berbicara sendiri. 

Tahap Pengungkap Gagasan 

Guru membimbing jalannya diskusi dengan berkeliling dan 

menanyakan kepada siswa jika mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan LKS. Dan semua kelompok mengalami kesulitan 

dalam mengerjakan LKS yang diberikan, gurupun menjelaskan dari 

kelompok satu ke kelompok yang lain sampai siswa tersebut 

paham. Kemudian guru mengawasi jalannya diskusi agar suasana 

kelas tetap kondusif serta mengingatkan siswa yang tidak mau 

berdiskusi hanya main dan ngobrol sendiri untuk kembali 

berdiskusi mengerjakan LKS bersama kelompoknya. 
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Tahap Evaluasi dan Seleksi 

Guru mengecek hasil diskusi siswa sejauh mana mereka 

mengerjakan LKS, sebagian kelompok sudah mengerjakannya 

namun masih ada beberapa kelompok yang belum paham tentang 

soal-soalnya guru pun mengarahkan dan membantu siswa dalam 

menyelesaiakannya.  

Tahap Implementasi 

Setelah guru berkeliling memperhatikan diskusi kelompok 

siswa, guru memberikan kesempatan untuk memutuskan strategi 

pemecahan masalah dengan memerintah siswa untuk 

menyelesaikan LKS mereka. Para murid pun mendengarkan guru 

dan mengerjakan LKS bersama kelompoknya. Setelah waktu 

selesai untuk mengerjakan kemudian guru memberikan kesempatan 

kepada para kelompok untuk menampilkan hasil diskusi dan 

kelompok lain menanggapi dengan memberikan kesempatan untuk 

mempresentasikan tanpa ditunjuk berhubung siswa tidak ada yang 

maju maka guru pun menunjuk perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. Dan kelompok yang tidak 

maju untuk memperhatikan dan menanggapi dari perwakilan 

kelompok yang maju. Kelompok yang maju terdiri dari 7 kelompok 

yaitu kelompok 1, 2, 3, 6, 7,8 dan kelompok 9.  
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Konfirmasi 

Setelah guru memberi kesempatan kepada para kelompok 

untuk mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian guru 

mengecek hasil presentasi dari perwakilan kelompok secara 

bersama-sama dengan para siswa. Dan meminta siswa untuk 

menyimpulkan hasil diskusi dengan mencatat jawaban yang sudah 

diperbaiki. 

Tahap Akhir 

Guru melanjutkan pelajaran dengan menyimpulkan pelajaran 

yang telah dipelajari dan menyuruh siswa untuk merangkum atau 

mencatat hasil diskusi kelompok dan berkeliling untuk memastikan 

apakah semua siswa merangkung. Sebelum guru mengakhiri 

pembelajaran guru meminta siswa untuk mempelajari dan 

mempersiapkan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan 

salam. Siswa pun melaksanakan perintah guru dengan merangkum 

materi, mencatat hasil diskusi dan menjawab salam. Namun, masih 

ada siswa yang tidak merangkum materi tersebut yaitu 15 siswa. 

 

2) Pertemuan kedua 

Pelaksanaan tindakan pada pertemuan kedua yang dilakukan 

pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 selama 2 jam pelajaran 

dengan alokasi waktu 2 x 40 menit. Pada pembelajaran pertemuan 
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kedua guru membahas materi tentang Menentukan faktor suku 

aljabar dengan bentuk selisih dua kuadrat dan bentuk 

. Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan 

kedua adalah sebagai berikut: 

Tahap Awal 

Pada pertemuan kedua , guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam sama dengan pertemuan pertama. Kemudian 

siswa menjawab salam dengan serempak tanpa ada siswa yang 

masih bicara sendiri.  Guru mengabsen siswa dan semua siswa 

berangkat tanpa ada yang absen. Kemudian guru menanyakan 

keadaan siswa dengan menanyakaan kesiapan siswa dalam 

mengikuti pelajaran. Sebagian siswa menyatakan kesiapan dalam 

mengikuti pelajaran. 

Dilanjutkan guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

memotivasi siswa yaitu dengan menentukan subtopik yang akan 

dipelajari yaitu menentukan faktor suku aljabar dengan bentuk dua 

kuadrat dan bentuk  x
2
 +xy + y

2
 dan x

2
 – 2xy + y

2
. Guru 

menginformasikan pembelajaran yang akan digunakan yaitu 

pembelajaran Creative Problem Solving (CPS), guru 

menyampaikan langkah-langkah pembelajaran tersebut bahwa 

dalam proses pembelajaran menggunakan langkah-langkah 

pembelajaran Creative Problem Solving (CPS). Siswa pun antusias 

dengan mendengarkan dan memahami apa yang guru sampaikan. 
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Guru melanjutkan dengan memotivasi siswa dengan 

mengingatkan kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya yaitu bentuk aljabar dan Menentukan Faktor suku 

aljabar dengan bentuk . 

Kemudian guru memotivasi siswa dengan memberikan satu contoh 

soal untuk dikerjakan untuk melihat sejauh mana siswa memahami 

materi pada pertemuan sebelumnya. Guru menunjuk salah satu 

siswa untuk mengerjakan didepan kelas dan menyuruh siswa 

lainnya untuk mengerjakan dibuku masing-masing. Setelah siswa 

selesai mengerjakan guru memberikan kesempatan kepada siswa 

lain untuk menyampaikan pendapatnya mengenai ontoh soal yang 

diberikan. Karena jawaban yang dikerjakan oleh siswa yang maju 

betul sehingga tidak ada siswa lain hanya menjawab itu sudah betul 

bu, guru pun mencoba mengevaluasi dan menjelaskan sedikit 

contoh soal tersebut. Siswa memperhatikan penjelasan guru dan 

menyalin jawaban.  

Tahap Inti  

Setelah guru mengingatkan materi pada pertemuan 

sebelumnya kemudian guru menyampaikan materi yaitu 

Menentukan faktor suku aljabar dengan bentuk selisih dua kuadrat 

dan bentuk . Guru menjelaskan 

materi dengan singkat dan memberikan contoh dipapan tulis. Guru 

menjelaskan bagaimana cara mengerjakan contoh soal tersebut. 
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Hanya 35 siswa yang mendengarkan penjelasan guru dengan baik 

sedangkan 7 siswa lainnya masih mengobrol sendiri. Setelah guru 

menjelaskan contoh soal, guru menanyakan apakah siswa sudah 

paham atau belum kemudian guru memberikan kesempatan siswa 

untuk bertanya, siswa menjawab sudah paham. 

Guru memerintahkan siswa untuk berkelompok sesuai 

dengan kelompok yang telah ditentukan pada pertemuan 

sebelumnya yaitu guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok 

diskusi yaitu dengan membagi siswa menjadi 9 kelompok dengan 6 

kelompok terdiri dari 5 siswa dan 3 kelompok terdiri dari 4 siswa. 

Untuk mempermudah jalannya diskusi guru meminta siswa untuk 

duduk sesuai dengan kelompoknya dan siswa pun langsung duduk 

untuk membentuk kelompoknya dengan tertib. Pada kegiatan ini 

semua siswa sudah membentuk kelompoknya sesuai pembagian 

kelompok. Setelah siswa membentuk kelompok guru membagikan 

LKS kepada masing-masing kelompok untuk dibahas bersama 

kelompoknya. 

Tahap Klarifikasi Masalah 

Pada tahap klarifikasi masalah guru menjelaskan cara 

mengerjakan LKS yaitu meminta siswa untuk mendiskusikan 

lembar kerja yang telah diberikan bersama kelompoknya, guru 

menjelaskan bagaimana menyelesaikan LKS tersebut dan 

menanyakan soal mana yang belum dipahami oleh siswa, kemudian 
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siswa mengamati soal dan sebagain siswa menanyakan maksud dari 

soal no 7. Kemudian guru menjelaskan bagaimana siswa harus 

menyelesaikan permasalahan soal no 7. Setelah itu guru meminta 

kepada semua murid untuk mendiskusikan LKS dengan anggota 

kelompoknya. Siswa yang berdiskusi dan mengerjakan hanya 30 

siswa yang lainnya masih berbicara sendiri. 

Tahap Pengungkap Gagasan 

Guru membimbing jalannya diskusi dengan berkeliling dan 

menanyakan kepada siswa jika mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan LKS. Dan semua kelompok mengalami kesulitan 

dalam mengerjakan LKS yang diberikan, gurupun menjelaskan dari 

kelompok satu ke kelompok yang lain sampai siswa tersebut 

paham. Kemudian guru mengawasi jalannya diskusi agar suasana 

kelas tetap kondusif serta mengingatkan siswa yang tidak mau 

berdiskusi hanya main dan ngobrol sendiri untuk kembali 

berdiskusi mengerjakan LKS bersama kelompoknya. Guru 

memberikan kesempatan kepada masing-masing untuk 

mengungkapkan pendapatnya dalam menyelesaikan permasalahan 

yang ada pada LKS. Siswa pun berdiskusi dengan teman 

kelompoknya. 

Tahap Evaluasi dan Seleksi 

Guru mengecek hasil diskusi siswa sejauh mana mereka 

mengerjakan LKS, sebagian kelompok sudah mengerjakannya 
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namun masih ada beberapa kelompok yang belum paham tentang 

soal-soalnya, guru pun mengarahkan dan membantu siswa dalam 

menyelesaiakannya.  

Tahap Implementasi 

Setelah guru berkeliling memperhatikan diskusi kelompok 

siswa, guru memberikan kesempatan untuk memutuskan strategi 

pemecahan masalah dengan memerintah siswa untuk 

menyelesaikan LKS mereka. Para murid pun mendengarkan guru 

dan mengerjakan LKS bersama kelompoknya. Setelah waktu 

selesai untuk mengerjakan kemudian guru memberikan kesempatan 

kepada para kelompok untuk menampilkan hasil diskusi dan 

kelompok lain menanggapi dengan memberikan kesempatan untuk 

mempresentasikan tanpa ditunjuk berhubung siswa tidak ada yang 

maju maka guru pun menunjuk perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. Dan kelompok yang tidak 

maju untuk memperhatikan dan menanggapi dari perwakilan 

kelompok yang maju.  

Konfirmasi 

Setelah guru memberi kesempatan kepada para kelompok 

untuk mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian guru 

mengecek hasil presentasi dari perwakilan kelompok secara 

bersama-sama dengan para siswa. Dan meminta siswa untuk 
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menyimpulkan hasil diskusi dengan mencatat jawaban yang sudah 

diperbaiki. 

Tahap Akhir 

Guru melanjutkan pelajaran dengan menyimpulkan pelajaran 

yang telah dipelajari dan menyuruh siswa untuk merangkum atau 

mencatat hasil diskusi kelompok dan berkeliling untuk memastikan 

apakah semua siswa merangkung. Sebelum guru mengakhiri 

pembelajaran guru meminta siswa untuk mempelajari dan 

mempersiapkan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan 

salam. Siswa pun melaksanakan perintah guru dengan merangkum 

materi, mencatat hasil diskusi dan menjawab salam. Namun, masih 

ada siswa yang tidak merangkum materi tersebut yaitu 15 siswa. 

Pelaksanaan evaluasi pada pertemuan ketiga adalah: 

Sebelum evaluasi dimulai, guru membagikan lembar soal 

evaluasi pemahaman konsep tentang operasi hitung pada bentuk 

aljabar kepada tiap-tiap siswa. Setelah semua siswa mendapatkan 

lembar soal evaluasi, siswa langsung mengerjakan secara individu. 

 

c. Observasi 

Pada tahap ini dilakukan observasi aktivitas siswa dan observasi 

aktivitas guru dengan menggunakan lembar observasi yang telah 

disiapkan oleh peneliti. 
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1) Aktivitas Siswa 

Berdasarkan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran pada siklus II sebagai berikut: 

Tabel 4. 4  Hasil Observasi Siswa Siklus II 

No Indikator Siklus II Jumlah Rata-

rata 

Kriteria 

P1 P2 

1 Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

32 35 67 80% Baik 

2 Siswa membentuk 

kelompok 

41 42 83 99% Sangat 

baik 

3 Siswa berdiskusi dan 

memberikan pendapat 

28 31 59 70% Baik 

4 Siswa mempersentasikan 

hasil diskusi kelompok 

7 7 14 17% Kurang 

5 Siswa menyimak dan 

bertanya 

15 17 32 38% Kurang 

Jumlah  304%  

Rata-rata  61% Baik 

 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam 

pelaksanaan pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) diperoleh 

skor rata-rata aktivitas siswa yaitu 61% dengan kriteria baik. Siswa 

dalam memperhatikan penjelasan guru sudah baik dan siswa juga ada 

yang berbicara sendiri dan selalu memperhatikan penjelasan dari guru. 

Selain itu siswa dalam berdiskusi dan mengerjakan soal juga sudah 

berdiskusi dengan baik juga dalam mengerjakan soal semua siswa 

mengerjakan bersama-sama dan tidak ada siswa yang masih bermain 

sendiri. Dalam mempresentasikan hasil diskusi masih kurang 

dikarenakan siswa belum percaya diri dan selalu ditunjuk jika ada siswa 

yang maju. Siswa dalam menyimak dan bertanya masih kurang karena 
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kebanyakan siswa masih belum memiliki keberanian dan malu untuk 

bertanya. 

 

2) Aktivitas Guru 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas guru dalam proses 

pembelajaran pada siklus II dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

Tabel 4. 5 Hasil Observasi Guru Siklus II 

Aktivitas guru Skor  
 

Kriteria 

P1 P2 

Tahap Awal 

 Guru membuka pelajaran 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 Guru menyampaikan motivasi 

2 

2 

 

3 

3 

3 

 

3 

2,5 

2,5 

 

3 

 

B 

B 

 

B 

Tahap Inti 

Eksplorasi 

 Guru menyampaikan materi 

pelajaran 

 Guru membagi siswa ke dalam 

kelompok 

 

3 

 

2 

 

 

4 

 

3 

 

3,5 

 

2,5 

 

B 

 

B 

Tahap Klarifikasi Masalah 

 Guru menjelaskan  

Permasalahan yang ada pada 

LKS 

 

3 

 

3 

 

3 

 

B 

Tahap Pengungkap Gagasan 

 Guru mengarahkan siswa 

dalam mengungkapkan 

pendapatnya dalam 

penyelesaian masalah 

 

2 

 

2 

 

2 

 

C 

Tahap Evaluasi dan Seleksi 

 Guru membantu siswa dalam 

mengevaluasi dan menyeleksi 

dalam penyelesaian masalah. 

 

3 

 

2 

 

 

2,5 

 

B 

Tahap Implementasi 

 Guru mengarahkan siswa 

dalam menyelesaikan 

permasalahan 

 

3 

 

2 

 

2,5 

 

 

B 

Konfirmasi 

 Guru mengevaluasi hasil 

diskusi siswa 

 

2 

 

3 

 

2,5 

 

 

B 
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Tahap Akhir 

 Guru menutup pelajaran 1 3 2 C 

Jumlah 26 31   

Rata-rata  2,36 2,82 2,59 B 

 

Berdasarkan pada hasil pengamatan terhadap aktivitas guru pada 

siklus I dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) pada materi Faktorisasi 

suku aljabar dikatakan kinerja guru cukup yaitu dengan rata-rata 2, 59. 

TAHAP AWAL 

Pada aktivitas guru membuka pelajaran guru memperoleh skor 

rata-rata 2,5 dengan kriteria baik. Dengan rincian pada pertemuan 1 

guru memperoleh skor 2 karena melakukan 2 kegiatan yang baik yaitu 

membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan  menanyakan 

keadaan siswa. Sedangkan pada pertemuan II guru masih memperoleh 

skor 3 karena masih melakukan 3 kegiatan yang baik yaitu membuka 

pelajaran dengan mengucapkan salam, menyakan keadaan siswa dan  

mengecek kehadiran siswa. 

Pada aktivitas Guru menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 

guru memperoleh skor rata-rata 2,5 dengan kriteria baik. Dengan 

rincian pada pertemuan I guru memperoleh skor 2 karena melakukan 2 

kegiatan baik yaitu menentukan subtopik yang akan dipelajari dan 

menginformasikan pembelajaran yang akan digunakan. Sedangkan pada 

pertemuan II guru masih memperoleh skor 3 karena masih melakukan 3 

kegiatan yaitu menentukan subtopik yang akan dipelajari 
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menginformasikan pembelajaran yang akan digunakan dan 

menyampaikan langkah-langkah pembelajaran Creative Problem 

Solving. 

Pada aktivitas guru menyampaikan motivasi, guru memperoleh 

skor rata-rata 3 dengan kriteria baik. Dengan rincian pada pertemuan I 

guru memperoleh skor 3 karena melakukan 3 kegiatan baik yaitu 

mengingatkan kembali materi pada pertemaun sebelumnya, memotivasi 

siswa dengan menyampaikan pentingnya mempelajari materi dan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat 

atau memberi contoh. Sedangkan pada pertemuan II guru memperoleh 

skor 3 karena melakukan 3 kegiatan yang baik yaitu sama pada 

pertemuan sebelumnya. 

TAHAP INTI 

 Eksplorasi  

Pada aktivitas guru menyampaikan materi, guru memperoleh skor 

rata-rata 3,5 dengan kriteria baik. Dengan rincian pada pertemuan I 

guru memperoleh skor 3 karena melakukan 3 kegiatan baik yaitu 

menyampaikan materi, memberikan contoh soal dan membahas 

penyelesaian dari contoh soal. Sedangkan pertemuan II guru juga 

memperoleh skor 4 yaitu 3 sama dengan pertemuan I dan guru 

melakukan memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. 

Pada aktivitas guru membagi siswa ke dalam kelompok, guru 

memperoleh skor rata-rata 2,5 dengan kriteria baik. Dengan rincian 
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pada pertemuan I guru memperoleh skor 2 karena melakukan 2 kegiatan 

baik yaitu meminta siswa untuk berkelompok dan membagi LKS 

kepada masing-masing kelompok. Sedangkan pada pertemuan II guru 

hanya memperoleh skor 3 karena hanya melakukan 3 kegiatan yaitu 

meminta siswa berkelompok, memandu siswa untuk tertib berkelompok 

dan membagi LKS kepada masing-masing kelompok. 

 Tahap Klarifikasi Masalah 

Pada aktivitas guru menjelaskan permasalahan yang ada pada 

LKS, guru memperoleh skor rata-rata 3 dengan kriteria baik. Dengan 

rincian pada pertemuan I guru memperoleh skor 3 karena melakukan 3 

kegiatan baik yaitu menjelaskan permasalahan yang ada pada LKS, 

menjelaskan cara mengerjakan LKS dan meminta siswa untuk 

mengerjakan LKS secara berkelompok. Sedangkan pada pertemuan II 

guru juga hanya memperoleh skor 3 karena hanya melakukan 3 

kegiatan yang sama seperti pertemuan I. 

 Tahap Pengungkap Gagasan 

Pada aktivitas guru mengarahkan siswa dalam mengungkapkan 

pendapatnya dalam menyelesaikan masalah, guru memperoleh skor 

rata-rata 2 dengan kriteria cukup. Dengan rincian pada pertemuan I 

guru memperoleh skor 2 karena melakukan 2 kegiatan baik yaitu 

mengarahkan siswa dalam proses mencari jawaban dan membimbing 

siswa apabila mengalami kesulitan. Sedangkan pada pertemuan II gur 

melakukan 2 kegiatan yaitu 2 kegiatan yang sama dengan pertemuan I. 
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 Tahap Evaluasi dan Seleksi 

Pada aktivitas guru membantu siswa dalam penyelesaian masalah 

memperoleh skor rata-rata 2,5 dengan kriteria baik. Dengan rincian 

pada pertemuan I guru memperoleh skor 3 karena melakukan 3 kegiatan 

yang baik yaitu guru mengecek hasil diskusi siswa, membantu siswa 

dalam menyeleksi permasalahan dan guru berkeliling menperhatikan 

pekerjaan siswa. Sedangkan pada pertemuan II guru memperoleh skor 2 

karena melakukan 2 kegiatan baik yaitu mengecek hasil diskusi siswa 

dan membantu siswa dalam menyeleksi permasalahan pada LKS. 

 Tahap Implementasi 

Pada aktivitas guru mengarahkan siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan memperoleh skor rata-rata 2,5 dengan kriteria baik. 

Dengan rincian pada pertemuan I guru memperoleh skor 3 karena 

melakukan 3 kegiatan yang baik yaitu memberikan kesempatan masing-

masing kelompok untuk memutuskan strategi, membimbing siswa 

dalam menyelesaikan masalah dan memberikan kesempatan kepada 

siswa atau kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. 

Sedangkan pada pertemuan II guru memperoleh skor 2 karena 

melakukan 2 kegiatan baik yaitu membimbing siswa dalam 

menyelesaikan masalah dan memberikan kesempatan perwakilan 

kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. 
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 Konfirmasi  

Pada aktivitas guru mengevaluasi hasil diskusi siswa guru 

memperoleh skor rata-rata 2,5 dengan kriteria baik. Dengan rincian 

pada pertemuan I guru memperoleh skor 2 karena melakukan 2 kegiatan 

yang baik yaitu guru mengecek hasil presentasi dan membantu siswa 

untuk melakukan refleksi atau evaluasi. Sedangkan pada pertemuan II 

guru memperoleh skor 3 karena melakukan 2 kegiatan yang sama pada 

pertemuan I dan membimbing siswa untuk menarik kesimpulan. 

TAHAP AKHIR 

Pada aktivitas guru menutup pelajaran guru memperoleh skor 

rata-rata 2 dengan kriteria cukup. Dengan rincian pada pertemuan I 

guru memperoleh skor 1 karena hanya melakukan 1 kegiatan yang baik 

yaitu menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. Dan pada 

pertemuan II guru memperoleh skor 3 karena melakukan 3 kegiatan 

yang baik yaitu menyimpulkan subtopik yang telah dipelajari, meminta 

siwa untuk mempelajari dan mempersiapkan materi untuk pertemuan 

selanjutnya dan menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

3) Hasil Tes Evaluasi Pemahaman Konsep 

Hasil perhitungan terhadap tes evaluasi siswa pada siklus I adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4. 6 Hasil Tes Pemahaman Konsep pada Siklus II  

No Indikator pemahaman konsep Skor Kriteria 

1 Menyatakan ulang sebuah konsep 4,05 Sangat baik 

2 Mengklarifikasi objek-objek menurut 

sifat-sifat tertentu (sesuai dengan 

konsepnya) 

2,98 Cukup  

3 Memberi conoth dan non-contoh dari 

konsep 

4,55 Sangat baik 

4 Menyajikan konsep dalam berbagai 

bentuk representasi matematis 

2,38 Cukup  

5 Mengembangkan syarat perlu dan 

syarat cukup suatu konsep 

2,88 Cukup  

6 Menggunakan, memanfaatkan, dan 

memilih prosedur atau operasi 

tertentu 

2,52 Cukup  

7 Mengaplikasikan konsep atau 

algoritma pemecahan masalah 

1,86 Kurang  

Rata-rata 3,03 Baik  

 

Dari hasil tes siklus pada siklus II yang telah diberikan pada siswa 

diperoleh skor rata-rata tes pemahaman konsep adalah 3,03 dengan 

kriteria baik. 

 

d. Evaluasi 

1) Aktivitas Siswa 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran dengan pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) 

diperoleh rata-rata skor siswa siklus II sebesar 63% sehingga termasuk 

dalam kriteria baik. Namun masih ada aktivitas siswa yang harus 

ditingkatkan yaitu siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

siswa masih belum percaya diri dan selalu ditunjuk jika tidak ada siswa 

yang maju. 
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2) Aktivitas Guru 

Berdasarkan hasil observasi terhadap aktivitas guru selama 

pelaksanaan pembelajaran melaui model pembelajaran Creative 

Problem Solving (CPS) dengan materi Faktorisasi Suku Aljabar pada 

pertemuan I diperoleh jumlah skor 26 dan pada pertemuan II diperoleh 

jumlah skor 31 dengan rata-rata dari jumlah skor untuk kedua 

pertemuan ini adalah 2,59. Hal ini merupakan kriteria baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa aktivitas guru sudah tergolong baik. Meskipun 

demikian kinerja guru masih perlu diperbaiki karena masih ada yang 

belum optimal. Kinerja guru yang perlu ditingkatkan yaitu : guru masih 

belum menjelaskan pembelajaran yang akan digunakan dan guru dalam 

membimbing siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan 

disini guru belum membimbing siswa dalam kelompok jika ada 

kesulitan. 

3) Hasil Tes Evaluasi Pemahaman Konsep 

Dari hasil tes siklus pada siklus II yang telah diberikan pada siswa 

diperoleh skor rata-rata tes pemahaman konsep adalah 3,03 dengan 

kriteria baik. 

 

e. Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi dan hasil evaluasi di atas maka perlu 

dilakukan refleksi untuk memperbaiki kelemahan atau kekurangan 
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dalam pelaksanaan tindakan siklus II. Hasil refleksi ini digunakan untuk 

merencanakan tindakan siklus III. Hasil refleksi tersebut adalah: 

1) Observasi siswa 

Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi terhadap aktivitas siswa, 

untuk meningkatkan aktivitas siswa yang belum maksimal adalah siswa 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok siswa masih belum percaya 

diri dan selalu ditunjuk jika tidak ada siswa yang maju. 

2) Observasi guru 

Dari hasil evaluasi terhadap guru, ada kegiatan yang masih perlu 

ditingkatkan yaitu : Guru perlu membimbing siswa untuk 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan sebaiknya dilakukan 

dengan cara guru membimbing siswa dalam kelompok jika ada siswa 

yang masih mengalami kesulitan dan guru seharusnya memberitahukan 

dan menjelaskan pembelajaran yang akan digunakan. 

3) Tes siklus siswa 

Dari hasil tes siklus II diperoleh skor rata-rata tes pemahaman 

konsep adalah 3,03. Nilai rata-rata pemahaman konsep matematika 

kelas VIII C yang diperoleh dapat dikatakan baik dan meningkat dari 

siklus sebelumnya, hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan pada 

siklus berikutnya dengan lebih mengoptimalkan pembelajaran Creative 

Problem Solving (CPS) dalam proses pembelajaran. 
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3. Siklus III 

a. Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan pada siklus III dihasilkan: 

1) Perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dengan model pembelajaran Creative 

Problem Solving (CPS) yang dibuat sebanyak 2 buah yaitu 

untuk pertemuan I dan pertemuan II. (Lampiran A) 

2) Instrumen berupa: 

 Lembar observasi guru sebanyak 2 buah sesuai dengan 

tahap-tahp pembelajaran Creative Problem Solving (CPS). 

(Lampiran D) 

 Lembar observasi siswa sebanyak 2 buah sesuai dengan 

tahapan dalam pembelajaran Creative Problem Solving 

(CPS). (Lampiran D) 

 Lembar kerja siswa (LKS) untuk kegiatan siswa. 

(Lampiran B) 

 Dokumen proses pembelajran dengan menggunakan 

pembelajaran Creative Problem Solving (CPS). (Lampiran 

I) 

 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan dalam kegiatan ini dihasilkan: 

1) Pertemuan pertama 
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Pelaksanaan tindakan pada pertemuan pertama yang 

dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 selama 2 jam 

pelajaran dengan alokasi waktu 2 x 40 menit. Pada pembelajaran 

pertemuan pertama guru membahas materi tentang Menentukan 

faktor suku aljabar dengan bentuk  

dan bentuk .. Pelaksanaan 

pembelajaran pada pertemuan pertama adalah sebagai berikut: 

Tahap Awal 

Pada pertemuan pertama, guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam. Semua murid menjawab salam dan kabar dari 

guru dengan antusias. Kemudian guru mengabsen siswa apakah ada 

yang tidak masuk ternyata pada pertemuan hari ini semua siswa 

masuk. 

Dilanjutkan guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

memotivasi siswa yaitu dengan menentukan subtopik yang akan 

dipelajari yaitu Menentukan faktor suku aljabar dengan bentuk 

 dan bentuk 

. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang 

akan dipelajari yaitu siswa dapat Menentukan faktor suku aljabar 

dengan bentuk  dan bentuk 

. Guru menginformasikan pembelajaran 

yang akan digunakan yaitu pembelajaran Creative Problem Solving 
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(CPS). Guru menjelaskan apa saja langka-langkah atau apa saja 

yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. 

Guru melanjutkan dengan memotivasi siswa dengan 

mengingatkan kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya. Memptivasi siswa dengan menyampaikan pentingnya 

mempelajari faktorisasi suku aljabar. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat dan 

memberikan contoh soal untuk mengingatkan materi yang teah 

disampaikan pada pertemuan sebelumnya. 

Tahap Inti  

Setelah guru mengingatkan materi sebelumnya kemudian 

guru menyampaikan materi yaitu Menentukan faktor suku aljabar 

dengan bentuk  dan bentuk 

. Guru menjelaskana secara singkat materi 

yang akan dipelajari kepada siswa dan sesekali guru memancing 

siswa untuk lebih mudah memahami materi yang disampaikan. 

Guru memberikan contoh soal berdasarkan materi yang telah 

disampaikan dan guru menjelaskan bagaimana penyelesaiannya 

murid pun memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru. 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, dan 

ada salah satu siswa bertanya karena masih ada yang belum paham. 

Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok diskusi 

yaitu dengan membagi siswa menjadi 9 kelompok dengan 6 
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kelompok terdiri dari 5 siswa dan 3 kelompok terdiri dari 4 siswa. 

Untuk mempermudah jalannya diskusi guru meminta siswa untuk 

duduk sesuai dengan kelompoknya dan siswa pun langsung duduk 

untuk membentuk kelompoknya dengan tertib. Pada kegiatan ini 

semua siswa sudah membentuk kelompoknya sesuai pembagian 

kelompok. Setelah siswa membentuk kelompok guru membagikan 

LKS kepada masing-masing kelompok untuk dibahas bersama 

kelompoknya. 

Tahap Klarifikasi Masalah 

Pada tahap klarifikasi masalah guru menjelaskan cara 

mengerjakan LKS yaitu meminta siswa untuk mendiskusikan 

lembar kerja yang telah diberikan bersama kelompoknya, guru 

menjelaskan bagaimana menyelesaikan LKS tersebut dan 

menanyakan soal mana yang belum dipahami oleh siswa, kemudian 

siswa mengamati soal dan sebagain siswa menanyakan maksud dari 

soal no 7. Kemudian guru menjelaskan bagaimana siswa harus 

menyelesaikan permasalahan no 7. Setelah itu guru meminta 

kepada semua murid untuk mendiskusikan LKS dengan anggota 

kelompoknya.  

Tahap Pengungkap Gagasan 

Guru membimbing jalannya diskusi dengan berkeliling dan 

menanyakan kepada siswa jika mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan LKS. Dan semua kelompok mengalami kesulitan 
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dalam mengerjakan LKS yang diberikan, gurupun menjelaskan dari 

kelompok satu ke kelompok yang lain sampai siswa tersebut 

paham. Kemudian guru mengawasi jalannya diskusi agar suasana 

kelas tetap kondusif serta mengingatkan siswa yang tidak mau 

berdiskusi hanya main dan ngobrol sendiri untuk kembali 

berdiskusi mengerjakan LKS bersama kelompoknya. Siswa pun 

mau menuruti perintah guru. 

Tahap Evaluasi dan Seleksi 

Guru mengecek hasil diskusi siswa sejauh mana mereka 

mengerjakan LKS, sebagian kelompok sudah mengerjakannya 

namun masih ada beberapa kelompok yang belum paham tentang 

soal-soalnya guru pun mengarahkan dan membantu siswa dalam 

menyelesaiakannya.  Guru membimbing siswa dalam mengevaluasi 

berbagai pengungkap gagasan. Dan membantu siswa dalam 

menyeleksi berbagai kemungkinan-kemungkinan solusi.  

Tahap Implementasi 

Setelah guru berkeliling memperhatikan diskusi kelompok 

siswa, guru memberikan kesempatan untuk memutuskan strategi 

pemecahan masalah dengan memerintah siswa untuk 

menyelesaikan LKS mereka. Para murid pun mendengarkan guru 

dan mengerjakan LKS bersama kelompoknya. Setelah waktu 

selesai untuk mengerjakan kemudian guru memberikan kesempatan 

kepada para kelompok untuk menampilkan hasil diskusi dan 
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kelompok lain menanggapi dengan memberikan kesempatan untuk 

mempresentasikan tanpa ditunjuk. Dan kelompok yang tidak maju 

untuk memperhatikan dan menanggapi dari perwakilan kelompok 

yang maju. Kelompok yang maju terdiri dari 7 kelompok yaitu 

kelompok 1, 5, 4, 6, 7,8 dan kelompok 2.  

Konfirmasi 

Setelah guru memberi kesempatan kepada para kelompok 

untuk mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian guru 

mengecek hasil presentasi dari perwakilan kelompok secara 

bersama-sama dengan para siswa. Dan meminta siswa untuk 

menyimpulkan hasil diskusi dengan mencatat jawaban yang sudah 

diperbaiki. 

Tahap Akhir 

Guru melanjutkan pelajaran dengan menyimpulkan pelajaran 

yang telah dipelajari dan menyuruh siswa untuk merangkum atau 

mencatat hasil diskusi kelompok dan berkeliling untuk memastikan 

apakah semua siswa merangkung. Sebelum guru mengakhiri 

pembelajaran guru meminta siswa untuk mempelajari dan 

mempersiapkan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan 

salam. Siswa pun melaksanakan perintah guru dengan merangkum 

materi, mencatat hasil diskusi dan menjawab salam.  
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2) Pertemuan kedua 

Pelaksanaan tindakan pada pertemuan kedua yang dilakukan 

pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 selama 2 jam pelajaran 

dengan alokasi waktu 2 x 40 menit. Pada pembelajaran pertemuan 

kedua guru membahas materi tentang Operasi pada pecahan bentuk 

aljabar. Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan kedua adalah 

sebagai berikut: 

Tahap Awal 

Pada pertemuan kedua, guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam terlebih dahulu dan menanyakan kabar kepada 

siswa dan semua siswa menjawab salam dengan serempak dan juga 

menjawab kabar dari guru. Kemudian guru mengecek kehadiran 

siswa apakah ada siswa yang tidak masuk atau ijin tidak masuk dan 

pada hari ini tidak ada siswa yang tidak berangkat/ijin.  

Dilanjutkan guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

memotivasi siswa yaitu dengan menentukan subtopik yang akan 

dipelajari yaitu Operasi pada pecahan bentuk aljabar. Guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari yaitu siswa 

dapat menyelesaikan operasi pada pecahan bentuk aljabar. Guru 

memberitahu pembelajaran yang akan digunakan dan 

menyampaikan langkah-langkahnya. Siswa mendengarkan 

memperhatikan guru dengan antusias. 
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Guru melanjutkan dengan memotivasi siswa dengan 

mengingatkan kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya yaitu Menentukan faktor suku aljabar dengan bentuk 

 dan bentuk 

. Guru memberikan satu persoalan atau contoh 

kepada siswa untuk mengingatkan materi sebelumnya. Dan salah 

satu murid memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan dari 

guru. Setelah selesai guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menyampaikan pendapatnya mengenai contoh yang 

diberikan dan yang telah dikerjakan oleh salah satu perwakilan 

siswa. Salah satu siswa mencoba memberanikan diri untuk 

memberikan pendapatnya, kemudian guru meluruskan dari dua 

pendapat tersebut mana yang benar, siswa pun memperhatikan 

penjelasan guru dan mencatatnya. 

Tahap Inti  

Setelah guru mengingatkan materi sebelumnya yaitu 

Menentukan faktor suku aljabar dengan bentuk 

 dan bentuk . Guru 

menyampaiakan materi pelajaran yaitu operasi pada pecahan 

bentuk aljabar. Guru menjelaskan materi secukupnya dan siswa 

memperhatikan penjelasan guru. Guru memberikan contoh soal 

berdasarkan materi yang disampaikan dan meminta siswa untuk 
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mengerjakan. Dan salah satu siswa memberanikan diri untuk 

mengerjakan di papan tulis. Kemudian guru membahasa 

penyelesaian dari contoh soal dan menyuruh siswa memperhatikan 

kemudian mencatatnya. Guru memberikan kesempatan siswa untuk 

bertanya apakah sudah paham atau belum. Dalam kesempatan ini 

tidak ada yang bertanya sehingga guru menganggap sudah paham. 

Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok diskusi 

yaitu dengan membagi siswa menjadi 9 kelompok dengan 6 

kelompok terdiri dari 5 siswa dan 3 kelompok terdiri dari 4 siswa. 

Untuk mempermudah jalannya diskusi guru meminta siswa untuk 

duduk sesuai dengan kelompoknya dan siswa pun langsung duduk 

untuk membentuk kelompoknya dengan tertib. Pada kegiatan ini 

semua siswa sudah membentuk kelompoknya sesuai pembagian 

kelompok, hanya 2 siswa yang masih susah disuruh membentuk 

kelompoknya. Setelah siswa membentuk kelompok guru 

membagikan LKS kepada masing-masing kelompok untuk dibahas 

bersama kelompoknya. 

Tahap Klarifikasi Masalah 

Pada tahap klarifikasi masalah guru menjelaskan cara 

mengerjakan LKS yaitu meminta siswa untuk mendiskusikan 

lembar kerja yang telah diberikan bersama kelompoknya, guru 

menjelaskan bagaimana menyelesaikan LKS tersebut dan 

menanyakan soal mana yang belum dipahami oleh siswa, kemudian 
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siswa mengamati soal dan sebagain siswa menanyakan maksud dari 

soal no 5. Kemudian guru menjelaskan bagaimana siswa harus 

menyelesaikan permasalahan no 5. Setelah itu guru meminta 

kepada semua murid untuk mendiskusikan LKS dengan anggota 

kelompoknya. Siswa yang berdiskusi dan mengerjakan hanya 20 

siswa yang lainnya masih berbicara sendiri. 

Tahap Pengungkap Gagasan 

Guru membimbing jalannya diskusi dengan berkeliling dan 

menanyakan kepada siswa jika mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan LKS. Dan semua kelompok mengalami kesulitan 

dalam mengerjakan LKS yang diberikan, gurupun menjelaskan dari 

kelompok satu ke kelompok yang lain sampai siswa tersebut 

paham. Kemudian guru mengawasi jalannya diskusi agar suasana 

kelas tetap kondusif serta mengingatkan siswa yang tidak mau 

berdiskusi hanya main dan ngobrol sendiri untuk kembali 

berdiskusi mengerjakan LKS bersama kelompoknya. 

Tahap Evaluasi dan Seleksi 

Guru mengecek hasil diskusi siswa sejauh mana mereka 

mengerjakan LKS, sebagian kelompok sudah mengerjakannya 

namun masih ada beberapa kelompok yang belum paham tentang 

soal-soalnya guru pun mengarahkan dan membantu siswa dalam 
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menyelesaiakannya. Guru berkeliling memperhgatikan pekerjaan 

siswa dan memberikan pengarahan pada siswa yang bertanya. 

Tahap Implementasi 

Setelah guru berkeliling memperhatikan diskusi kelompok 

siswa, guru memberikan kesempatan untuk memutuskan strategi 

pemecahan masalah dengan memerintah siswa untuk 

menyelesaikan LKS mereka. Para murid pun mendengarkan guru 

dan mengerjakan LKS bersama kelompoknya. Setelah waktu 

selesai untuk mengerjakan kemudian guru memberikan kesempatan 

kepada para kelompok untuk menampilkan hasil diskusi dan 

kelompok lain menanggapi dengan memberikan kesempatan untuk 

mempresentasikan tanpa ditunjuk berhubung siswa tidak ada yang 

maju maka guru pun menunjuk perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. Dan kelompok yang tidak 

maju untuk memperhatikan dan menanggapi dari perwakilan 

kelompok yang maju.  

Konfirmasi 

Setelah guru memberi kesempatan kepada para kelompok 

untuk mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian guru 

mengecek hasil presentasi dari perwakilan kelompok secara 

bersama-sama dengan para siswa. Dan meminta siswa untuk 
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menyimpulkan hasil diskusi dengan mencatat jawaban yang sudah 

diperbaiki. 

Tahap Akhir 

Guru melanjutkan pelajaran dengan menyimpulkan pelajaran 

yang telah dipelajari dan menyuruh siswa untuk merangkum atau 

mencatat hasil diskusi kelompok dan berkeliling untuk memastikan 

apakah semua siswa merangkung. Sebelum guru mengakhiri 

pembelajaran guru meminta siswa untuk mempelajari dan 

mempersiapkan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan 

salam. Siswa pun melaksanakan perintah guru dengan merangkum 

materi, mencatat hasil diskusi dan menjawab salam.  

Pelaksanaan evaluasi pada pertemuan ketiga adalah: 

Sebelum evaluasi dimulai, guru membagikan lembar soal 

evaluasi pemahaman konsep tentang operasi hitung pada bentuk 

aljabar kepada tiap-tiap siswa. Setelah semua siswa mendapatkan 

lembar soal evaluasi, siswa langsung mengerjakan secara individu. 

 

c. Observasi 

Pada tahap ini dilakukan observasi aktivitas siswa dan observasi 

aktivitas guru dengan menggunakan lembar observasi yang telah 

disiapkan oleh peneliti. 

1) Aktivitas siswa 
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Berdasarkan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran pada siklus III sebagai berikut: 

Tabel 3. 7 Hasil Observasi Siswa Siklus III 

No Indikator Siklus III Jumlah Rata-

rata 

Kriteria 

P1 P2 

1 Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

37 39 53 90% Sangat 

Baik 

2 Siswa membentuk 

kelompok 

42 42 80 100% Sangat 

baik 

3 Siswa berdiskusi dan 

mengerjakan soal 

30 30 48 71% Baik 

4 Siswa mempersentasikan 

hasil diskusi kelompok 

7 7 14 17% Cukup  

5 Siswa menyimak dan 

bertanya 

19 23 18 50% Cukup  

Jumlah  328%  

Rata-rata  66% Baik  

 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam 

pelaksanaan pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) diperoleh 

skor rata-rata aktivitas siswa yaitu 66% dengan kriteria baik.  

 

2) Aktivitas guru 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas guru dalam proses 

pembelajaran pada siklus III dapat dideskripsikan sebagai berikut: 
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Tabel 4. 8 Hasil Observasi Guru Siklus III 

Aktivitas guru Skor  
 

Kriteria 

P1 P2 

Tahap Awal 

 Guru membuka pelajaran 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 Guru menyampaikan 

motivasi 

3 

4 

 

3 

4 

3 

 

4 

3,5 

3,5 

 

3,5 

 

SB 

SB 

 

SB 

 

Tahap Inti 

Eksplorasi 

 Guru menyampaikan materi 

pelajaran 

 Guru membagi siswa ke 

dalam kelompok 

 

4 

 

3 

 

 

4 

 

2 

 

4 

 

2,5 

 

SB 

 

B 

Tahap Klarifikasi Masalah 

 Guru menjelaskan  

Permasalahan yang ada 

pada LKS 

 

3 

 

3 

 

3 

 

B 

Tahap Pengungkap Gagasan 

 Guru mengarahkan siswa 

dalam mengungkapkan 

pendapatnya dalam 

penyelesaian masalah 

 

3 

 

3 

 

3 

 

B 

Tahap Evaluasi dan Seleksi 

 Guru membantu siswa 

dalam mengevaluasi dan 

menyeleksi dalam 

penyelesaian masalah. 

 

3 

 

4 

 

 

3,5 

 

SB 

 

Tahap Implementasi 

 Guru mengarahkan siswa 

dalam menyelesaikan 

permasalahan 

 

3 

 

4 

 

3,5 

 

 

B 

Konfirmasi 

 Guru mengevaluasi hasil 

diskusi siswa 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

B 

Tahap Akhir 

 Guru menutup pelajaran 4 4 4 SB 

Jumlah 36 38   

Rata-rata  3,27 3,45 3,36 SB 
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Berdasarkan pada hasil pengamatan terhadap aktivitas guru pada 

siklus III dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) pada materi Faktorisasi 

suku aljabar dikatakan kinerja guru cukup yaitu dengan rata-rata 3,31. 

TAHAP AWAL 

Pada aktivitas guru membuka pelajaran guru memperoleh skor 

rata-rata 3,5 dengan kriteria sangat baik. Dengan rincian pada 

pertemuan 1 guru memperoleh skor 3 karena melakukan 3 membuka 

pelajaran dengan mengucapkan salam, menanyakan keadaan siswa dan 

mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pembelajaran. Sedangkan 

pada pertemuan II guru masih memperoleh skor 4 karena guru 

melakukan semua kegiatan. 

Pada aktivitas Guru menyampaikan tujuan pembelajaran guru 

memperoleh skor rata-rata 3,5 dengan kriteria sangat baik. Dengan 

rincian pada pertemuan I guru memperoleh skor 3 karena melakukan 3 

kegiatan yang baik yaitu mengingatkan kembali materi yang telah 

dipelajari pada pertemuan sebelumnya, memotivasi siswa dengan 

menyampaikan pentingnya mempelajari materi dan bertanya kepada 

siswa untuk menyebutkan contoh-contohnya. Sedangkan pada 

pertemuan II guru memperoleh skor 4 karena melakukan semua 

kegiatan. 

Pada aktivitas guru menyampaikan motivasi, guru memperoleh 

skor rata-rata  dengan kriteria sangat baik. Dengan rincian pada 
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pertemuan I guru memperoleh skor 3 karena melakukan 3 kegiatan baik 

yaitu mengingatkan kembali materi pada pertemaun sebelumnya, 

memotivasi siswa dengan menyampaikan pentingnya mempelajari 

materi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan 

pendapat atau memberi contoh. Sedangkan pada pertemuan II guru 

memperoleh skor 3 karena melakukan 3 kegiatan yang baik yaitu sama 

pada pertemuan sebelumnya. 

TAHAP INTI 

 Eksplorasi  

Pada aktivitas guru menyampaikan materi, guru memperoleh skor 

rata-rata 4 dengan kriteria sangat baik. Dengan rincian pada pertemuan 

I guru memperoleh skor 4 karena melakukan semua kegiatan dan pada 

pertemuan II guru memperoleh skor 4 karena melakukan semua 

kegiatan. 

Pada aktivitas guru membagi siswa ke dalam kelompok, guru 

memperoleh skor rata-rata 2,5 dengan kriteria baik. Dengan rincian 

pada pertemuan I guru memperoleh skor 3 karena melakukan 3 kegiatan 

baik yaitu meminta siswa untuk berkelompok, memandu siswa untuk 

tertib dalam berkelompok dan membagi LKS kepada masing-masing 

kelompok. Sedangkan pada pertemuan II guru hanya memperoleh skor 

3 karena hanya melakukan 3 kegiatan yaitu meminta siswa 

berkelompok, memandu siswa untuk tertib berkelompok dan membagi 

LKS kepada masing-masing kelompok. 
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 Tahap Klarifikasi Masalah 

Pada aktivitas guru menjelaskan permasalahan yang ada pada 

LKS, guru memperoleh skor rata-rata 3 dengan kriteria baik. Dengan 

rincian pada pertemuan I guru memperoleh skor 3 karena melakukan 3 

kegiatan baik yaitu menjelaskan permasalahan yang ada pada LKS, 

menjelaskan cara mengerjakan LKS dan meminta siswa untuk 

mengerjakan LKS secara berkelompok. Sedangkan pada pertemuan II 

guru juga hanya memperoleh skor 3 karena hanya melakukan 3 

kegiatan yang sama seperti pertemuan I. 

 Tahap Pengungkap Gagasan 

Pada aktivitas guru mengarahkan siswa dalam mengungkapkan 

pendapatnya dalam menyelesaikan masalah, guru memperoleh skor 

rata-rata 3 dengan kriteria baik. Dengan rincian pada pertemuan I guru 

memperoleh skor 3 karena melakukan 3 kegiatan baik yaitu 

mengarahkan siswa dalam proses mencari jawaban, memberikan 

bimbingan kepada siswa apabila mengalami kesulitan dan memberikan 

kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk mengungkapkan 

pendapatnya. Sedangkan pada pertemuan II guru melakukan 3 kegiatan 

yaitu 3 kegiatan yang sama dengan 2 kegiatan yang sama dengan 

pertemuan I dan guru berkeliling memperhatikan pekerjaan siswa. 

 Tahap Evaluasi dan Seleksi 

Pada aktivitas guru membantu siswa dalam penyelesaian masalah 

memperoleh skor rata-rata 3,5 dengan kriteria sangat baik. Dengan 
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rincian pada pertemuan I guru memperoleh skor 3 karena melakukan 3 

kegiatan yang baik yaitu guru mengecek hasil diskusi siswa, membantu 

siswa dalam menyeleksi permasalahan dan guru berkeliling 

menperhatikan pekerjaan siswa. Sedangkan pada pertemuan II guru 

memperoleh skor 4 karena melakukan semua kegiatan. 

 Tahap Implementasi 

Pada aktivitas guru mengarahkan siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan memperoleh skor rata-rata 3,5 dengan kriteria sangat 

baik. Dengan rincian pada pertemuan I guru memperoleh skor 3 karena 

melakukan 3 kegiatan yang baik yaitu memberikan kesempatan masing-

masing kelompok untuk memutuskan strategi, membimbing siswa 

dalam menyelesaikan masalah dan memberikan kesempatan perwakilan 

dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya. Sedangkan pada pertemuan II guru memperoleh skor 4 

karena melakukan semua kegiatan. 

 Konfirmasi  

Pada aktivitas guru mengevaluasi hasil diskusi siswa guru 

memperoleh skor rata-rata 3 dengan kriteria baik. Dengan rincian pada 

pertemuan I guru memperoleh skor 3 karena melakukan 3 kegiatan 

yang baik yaitu guru mengecek hasil presentasi, membantu siswa untuk 

melakukan refleksi atau evaluasi dan membimbing siswa untuk menarik 

kesimpulan secara bersama-sama tentang ulasan materi yang telah 

dipelajari. Sedangkan pada pertemuan II guru memperoleh skor 3 
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karena melakukan 2 kegiatan yang sama pada pertemuan I dan meminta 

siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi. 

TAHAP AKHIR 

Pada aktivitas guru menutup pelajaran guru memperoleh skor 

rata-rata 4 dengan kriteria sangat baik. Dengan rincian pada pertemuan 

I guru memperoleh skor 4 karena melakukan semua kegiatan. Dan pada 

pertemuan II guru memperoleh skor 4 karena melakukan semua 

kegiatan. 

 

3) Hasil Tes Evaluasi Pemahaman Konsep  

Hasil perhitungan terhadap tes evaluasi siswa pada siklus III 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 9 Hasil Tes Pemahaman Konsep pada Siklus III 

No Indikator pemahaman konsep Skor Kriteria 

1 Menyatakan ulang sebuah konsep 4,57 Sangat baik 

2 Mengklarifikasi objek-objek 

menurut sifat-sifat tertentu (sesuai 

dengan konsepnya) 

3,95 Baik  

3 Memberi conoth dan non-contoh 

dari konsep 

4,74 Sangat baik 

4 Menyajikan konsep dalam 

berbagai bentuk representasi 

matematis 

2,86 Cukup 

5 Mengembangkan syarat perlu dan 

syarat cukup suatu konsep 

3 Baik  

6 Menggunakan, memanfaatkan, 

dan memilih prosedur atau operasi 

tertentu 

2,67 Cukup 

7 Mengaplikasikan konsep atau 

algoritma pemecahan masalah 

2,48 Cukup  

Rata-rata 3,47 Baik 
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Dari hasil tes siklus pada siklus III yang telah diberikan pada 

siswa diperoleh skor rata-rata tes pemahaman konsep adalah 3,47 

dengan kriteria baik.  

 

d. Evaluasi 

1) Aktivitas siswa 

Dari hasil observasi aktivitas siswa yang dilakukan 

pada siklus III diperoleh bahwa siswa sudah baik dalam 

proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru ditunjukkan 

oleh skor rata-rata aktivitas siswa sudah meningkat pada 

setiap siklusnya. 

2) Aktivitas guru 

Berdasarkan hasil observasi terhadap aktivitas guru 

selama pelaksanaan pembelajaran melaui model 

pembelajaran Creative Problem Solving (CPS). Kegiatan 

guru sudah sesuai dengan langkah-langkah metode 

pembelajaran Creative Problem Solving (CPS). 

3) Hasil tes siklus 

Dari hasil tes siklus pada siklus III yang telah diberikan 

pada siswa diperoleh skor rata-rata tes pemahaman konsep 

adalah 3,47 dengan kriteria baik. Dari nilai rata-rata yang 
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diperoleh pada tes evaluasi siklus I sampai siklus III ternyata 

sudah mengalami peningkatan. 

 

C. PEMBAHASAN 

Dari hasil kegiatan pada siklus I, II, dan III, pemahaman konsep kelas 

VIII melalui pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) materi 

Faktorisasi Suku Aljabar sebagai berikut: 

1) Aktivitas siswa 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa selama pembelajaran 

dari siklus I, II dan III menunjukan bahwa terjadi peningkatan yang 

baik. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan rata-rata dari skor rata-

rata aktivitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4. 10 Hasil Observasi Siswa 

Aktivitas Siswa Pada 

Setiap Siklus 

Skor rata-rata Kriteria 

Siklus I 51% Cukup 

Siklus II 61% Baik  

Siklus III 66% Baik  

 

Kriteria Penilaian :  

0%  <Rata-rata ≤20% : sangat kurang 

20% < Rata-rata ≤40% : kurang 

40% < Rata-rata ≤60% : cukup 

60% < Rata-rata ≤ 80% : baik 
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80% < Rata-rata ≤ 100% : sangat baik 

Adapun hasil perolehan rata-rata aktivitas siswa melalui 

pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) tiap objek pengamatan 

ditunjukkan dalam gambar berikut: 

 

Gambar 4. 1 Histrogram Aktivitas Siswa 

Berdasarkan gambar 4. 1 dapat dilihat bahwa rata-rata aktivitas 

siswa meningkat selama pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Creative Problem Solving (CPS). Dari siklus I ke siklus II 

meningkat sebesar 12% dan dari siklus II ke siklus III meningkat 

sebesar 0,7%. Hal ini meninjukkan bahwa siswa semakin terbiasa 

dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Creative Problem Solving (CPS). Dalam proses 

pembelajaran siswa juga selalu berupaya untuk mengikuti pembelajaran 

dengan baik dengan cara memperhatikan penjelasan guru dengan baik, 
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bersedia berdiskusi dan mengerjakan soal, sehingga proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik pula. 

2) Aktivitas guru 

Dari hasil observasi guru dengan menggunakan model 

pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4. 11 Hasil Observasi Guru 

Siklus Skor rata-rata Kriteria 

Siklus I 2,36 Cukup 

Siklus II 2,59 Baik 

Siklus III 3,36 Sangat Baik 

 

Keterangan : 

0   ≤ rata-rata ≤ 0,8  : kinerja guru sangat kurang 

0,8 < rata-rata ≤ 1,6   : kinerja guru kurang 

1,6 < rata-rata ≤ 2,4 : kinerja guru cukup 

2,4< rata-rata ≤ 3,2 : kinerja guru baik 

3,2 < rata-rata ≤ 4 : kinerja guru sangat baik 
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Dari tabel di atas dapat dibuat rekapitulasi hasil observasi 

aktivitas guru sebagai berikut: 

 

Gambar 4. 2 Histogram Aktivitas Guru Dengan Pembelajaran CPS 

Berdasarkan gambar 4. 2 dapat dilihat bahwa rata-rata aktivitas 

guru meningkat selama pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Creative Problem Solving (CPS). Dari siklus I ke siklus II 

meningkat 0,23 dan dari siklus II ke siklus III meningkat sebesar 0,77. 

Hal ini menunjukkan bahwa guru selalu berupaya untuk meningkatkan 

kinerjanya demi keberhasilan siswa. Dalam proses pembelajaran guru 

juga selalu memotivasi siswa agar selalu ikut berperan aktif dalam 

pembelajaran dengan cara mengarahkan siswa agar berani 

menyampaikan pertanyaan, mengemukakan pendapat yang mereka 

miliki, mengerjakan tugas-tugas dengan baik, menjawab pertanyaan 

yang diajukan guru dan bekerjasama dengan temannya. 
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3) Hasil Tes Pemahaman Konsep 

Hasil tes evaluasi pemahaman konsep siswa dapat dilihat pada 

tabel 4. 15 berikut: 

 

Tabel 4. 12 Hasil Tes Evaluasi Pemahaman Konsep 

Siklus Rata-rata Kriteria 

Siklus I 2,78 Cukup  

Siklus II 3,05 Baik 

Siklus III 3,51 Baik  

 

Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai rata-rata tes evaluasi 

pemahaman konsep mengalami peningkatan dari siklus I sampai 

dengan siklus III, yaitu 2,05 sampai dengan 3,51. Hal ini sudah sesuai 

dengan hasil yang diinginkan. 

Peningkatan hasil tes evaluasi pemahaman konsep siswa dalam 

proses pembelajaran matematika di kelas VIII C MTs Ma’arif NU 1 

Jatilawang selama tiga siklus penelitian tindakan kelas, dapat lebih jelas 

terlihat pada gambar berikut ini: 
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Gambar 4. 3 Histogram Tes Evaluasi Pemahaman Konsep 

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

Creative Problem Solving (CPS) dapat meningkatkan pemahaman 

konsep siswa kelas VIII C MTs Ma’arif NU 1 Jatilawang pokok 

bahasan faktorisasi suku aljabar. Hal ini dikarenakan dalam 

pembelajaran matematika, dimana model pembelajaran Creative 

Problem Solving (CPS): 

a. Berdasarkan pendapat Pepkin dalam Hamzah dapat meningkatkan 

indikator pemahaman konsep ke 5 dan ke 6 yaitu mengembangkan 

syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep dan menggunakan, 

memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu. Karena 

pada tahap 1 pembelajaran Creative Problem Solving adalah 

klarifikasi masalah dimana guru menjelaskan masalah yang 

diajukan agar siswa dapat memahami tentang penyelesaian seperti 

apa yang diharapkan. 
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b. Mengerjakan soal dan mengungkapkan pendapat tentang berbagai 

macam strategi penyelesaian masalah yang digunakan untuk 

mengukur pemahaman terhadap materi yang disampaikan sehingga 

pemahaman konsep siswa meningkat, hal ini berdasarkan pendapat 

pepkin pada tahap pengungkap gagasan. 

c. Berdasarkan pendapat Pepkin dalam Hamzah pada tahap model 

pembelajaran Creative Problem Solving ini siswa diberikan 

kesempatan untuk berdiskusi secara aktif untuk menyelesaikan 

masalah yang terdapat pada tahap evaluasi dan pemilihan. 

 

D. Kekurangan dalam penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan di kelas VIII C MTs Ma’arif 

NU 1 Jatilawang dengan jumlah 42 siswa. Penelitian ini memiliki 

kekurangan yaitu membutuhkan waktu untuk ,emyesuaikan dengan model 

pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) sedangkan waktu yang 

tersedia sangat terbatas. 
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