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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pembelajaran Matematika 

 Pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar 

kepada siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana dan terstruktur 

sehingga siswa dapat memperoleh kompensasi tentang bahan matematika yang 

dipelajari dengan baik (Yenfrindasari, 2012). Menurut Kurniawan (2013) 

pembelajaran matematika merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan 

guru matematika, siswa, dan bahan ajar dalam rangka mencapai perubahan 

yang relative tetap dalam pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, 

keterampilan serta perubahan aspek – aspek lain yang ada pada individu yang 

belajar matematika. Sedangkan menurut Elviana (2017) pembelajaran 

matematika adalah proses interaksi secara sadar antara pendidik dan peserta 

didik dengan menggunakan sumber belajar pada lingkungan belajar tertentu, 

sehingga memperoleh pemahaman matematik baik dalam ranah pengetahuan 

(kognitif), keterampilan (psikomotor), dan sikap (afektif).  

 Berdasarkan pengertian pembelajaran matematika yang diuraikan di 

atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah proses 

pemberian pengalaman belajar melalui kegiatan yang telah direncanakan 

terkait dengan pemahaman matematik dan menyebabkan perubahan perilaku 

baik dari pengetahuan, sikap maupun keterampilan.
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2.1.2 Model Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan suatu pola interaksi antara guru dan 

siswa di dalam kelas yang terdiri dari strategi, pendekatan, metode dan teknik 

pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas 

(Lestari & Yudhanegara, 2017). Sedangkan model pembelajaran menurut Al-

Tabany (2015) merupakan perluasan dari strategi, metode atau prosedur. 

Model pembelajaran memiliki ciri – ciri yang tidak dimiliki oleh strategi, 

metode atau prosedur. Ciri – ciri model pembelajaran dikemukakan oleh Kardi 

dan Nur yaitu Rasional teoretik logis yang disusun oleh para pencipta atau 

pengembangnya, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar 

(tujuan pembelajaran yang akan dicapai), tingkah laku mengajar yang 

diperlukan agar model dapat dilaksanakan dengan berhasil, lingkungan belajar 

yang diperlukan agar tujuan pembelajaran tersebut tercapai.  

Model pembelajaran menurut Suprijono (2012) merupakan pola yang 

digunakan sebagai pedoman guru dalam merencanakan pembelajaran di kelas. 

Sedangkan PSMA (2014)  menyatakan bahwa model pembelajaran merupakan 

bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal hingga akhir yang disajikan 

oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus dari 

bingkai penerapan metode, pendekatan dan teknik pembelajaran. 

Berdasarkan pengertian  model pembelajaran yang telah diuraikan di 

atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan pedoman guru 

dalam merancang pola interaksi antara guru dan siswa maupun antar siswa 

yang di dalamnya terdiri dari metode, pendekatan dan teknik pembelajaran. 

 



9 
 

 
 

2.1.3 Model Pembelajaran Creative Problem Solving  

Model pembelajaran creative problem solving pertama kali 

dikenalkan oleh Osborn – lah. Model pembelajaran ini merupakan suatu 

metode yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah secara kreatif (Huda, 

2013). Menurut  Shoimin (2014)  model pembelajaran creative problem 

solving merupakan model pembelajaran berbasis masalah dengan melakukan 

pemusatan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah yang diikuti 

dengan penguatan keterampilan. Dalam model pembelajaran creative problem 

solving diharapkan siswa dapat memilih dan mengembangkan ide atau 

pemikirannya. Ketika siswa dihadapkan dengan pertanyaan, siswa dapat 

melakukan keterampilan memecahkan masalah untuk memilih dan 

mengembangkan tanggapannya tidak hanya dengan menghafal tanpa berpikir 

namun keterampilan berpikir juga diperlukan dalam pembelajaran.  

Adapun tujuan dari model pembelajaran creative problem solving 

yaitu siswa akan mampu menyatakan langkah – langkah pemecahan masalah 

dalam creative problem solving, siswa mampu menemukan dan mengevaluasi 

kemungkinan strategi pemecahan masalah, siswa mampu mengevaluasi dan 

menyeleksi kemungkinan tersebut, Siswa mampu memilih pilihan solusi yang 

optimal, siswa mampu mengembangkan rencana dalam mengimplementasikan 

strategi pemecahan masalah, siswa mampu mengartikulasi bagaimana creative 

problem solving dapat digunakan dalam berbagai bidang/situasi.  

Berdasarkan tujuan tersebut dapat disusun langkah – langkah model 

pembelajaran creative problem solving yaitu sebagai berikut : 
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Table 2.1 Langkah – Langkah Model Pembelajaran Creative 

Problem Solving 

No Tahapan Deskripsi 

1 Klarifikasi Pemberian penjelasan kepada siswa terkait permasalahan 

yang diajukan guru agar siswa dapat memahami masalah 

2 Pengungkapan pendapat Pada tahap ini siswa dibebaskan untuk mengungkapkan 

pendapat tentang berbagai macam strategi penyelesaian 

masalah 

3 Evaluasi dan pemilihan  Pada tahap evaluasi dan pemilihan, setiap kelompok 

mendiskusikan pendapat – pendapat atau strategi yang 

cocok untuk menyelesaikan masalah.  

4 Implementasi Pada tahap ini siswa menentukan strategi yang akan diambil 

untuk menyelesaikan masalah. Kemudian siswa diminta 

untuk menerapkan strategi dan menyelesaikan 

permasalahan tersebut. 

(Shoimin, 2014) 

2.1.4 Efektivitas Model Pembelajaran   

Efektivitas memiliki arti yang sama dengan keefektifan. Kata 

keefektifan berasal dari kata efektif.  Dalam kamus besar Bahasa Indonesia 

efektif memiliki arti ada efek, pengaruh atau akibat, dapat membawa hasil, atau 

keberhasil dalam mencapai tujuan. Sedangkan keefektifan keadaan 

berpengaruh, kemanjuran, keberhasilan dalam menjalankan usaha atau 

tindakan. Menurut Nisa (2013) efektivitas merupakan suatu keberhasilan 

dalam melaksanakan tindakan atau usaha sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai.  Efektifitas menurut Soetopo (2012) adalah ketepatan sasaran dari 

suatu proses yang berlangsung untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Sehingga efektivitas dapat diartikan keberhasilan dari suatu proses tindakan 

atau usaha untuk mencapaian tujuan.  

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu efektivitas model 

pembelajaran. Bedasarkan uraikan diatas, model pembelajaran merupakan 

pedoman yang digunakan guru dalam merancang pola interaksi antara guru 

dan siswa atau siswa dan siswa pada saat menjalankan kegiatan belajar 
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mengajar. Sehingga efektivitas model pembelajaran dapat diartikan sebagai 

keberhasilan suatu pola interaksi antara siswa dan guru maupun siswa dan 

siswa dalam suatu pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Efektvitas model pembelajaran dapat diukur atau ditinjau berdasarkan 

berbagai hal. Pengukuran efektvitas model pembelajaran menurut In’am  

(2014) ditinjau berdasarkan tiga aspek yaitu aktifitas siswa, respon siswa 

terhadap model pembelajaran, dan prestasi belajar siswa. Sehingga dalam hal 

ini model pembelajaran dikatakan efektif apabila (1) siswa menunjukkan rasa 

antusias dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, (2) siswa menjukkan 

respon positif terhadap model pembelajaran, dan (3) hasil belajar siswa 

menunjukkan berada di atas KKM sehingga hasil belajar dapat dikatakan 

tuntas.  

2.1.4.1 Respon Siswa 

Dalam kajian psikologi, istilah respon digunakan pada perilaku 

individu yang berhubungan dengan lingkungan, respon siswa merupakan 

proses menerima dan memberi rangsangan kepada siswa yang masuk melalui 

indera – indera seperti mata dan telinga yang berasal dari pengamatan dan 

motivasi (Fauzi, 2014). Menurut Lestari & Yudhanegara (2017) respon siswa 

merupakan suatu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk 

melibatkan diri dalam suatu kegiatan (pembelajaran). Respon siswa menurut 

Insani (2014) merupakan reaksi sosial yang dilakukan siswa dalam 

menanggapi pengaruh atau rangsangan dalam dirinya dari situasi yang 

dilakukan orang lain.  
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Berdasarkan pengertian respon siswa yang diuraikan di atas dapat 

disimpulkan bahwa respon siswa merupakan suatu sikap yang menunjukkan 

adanya partisipasi aktif dalam menanggapi rangsangan selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Respon siswa dalam penelitian meliputi sikap siswa 

terhadap pembelajaran melalui model pembelajaran creative problem solving 

dan pemahaman terhadap materi. Pada sikap siswa terhadap pembelajaran 

melalui model pembelajaran creative problem solving meliputi model 

pembelajaran creative problem solving dapat menciptakan suasana belajar 

mengajar yang baru, Siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik melalui 

model pembelajaran creative problem solving, siswa puas dengan 

pembelajaran melalui model pembelajaran creative problem solving, dan siswa 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran melalui model pembelajaran creative 

problem solving. Sedangkan pada pemahaman materi meliputi Siswa dapat 

memahami materi dan siswa dapat mengerjakan soal secara individu maupun 

kelompok.  

2.1.4.2 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku siswa secara nyata setelah 

dilakukan proses belajar mengajar yang susuai dengan tujuan pengajaran 

(Insani, 2014). Menurut Novita (2014) hasil belajar merupakan hasil yang 

dicapai oleh siswa setelah proses pembelajaran dalam waktu tertentu yang 

diukur dengan alat evaluasi tertentu. Hasil belajar menurut Mariani (2015) 

adalah pencapaian tujuan pembelajaran meliputi aspek pengetahuan, sikap dan 

keterampilan oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar. Aspek 

pengetahuan meliputi tujuan – tujuan belajar yang berkaitan dengan 
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pengetahuan dan pengembangan kemampuan intelektual dan keterampilan, 

aspek sikap meliputi tujuan – tujuan belajar yang menjelaskan perubahan sikap, 

minat, nilai – nilai dan pengembangan apresiasi serta penyesuaian, Aspek 

keterampilan meliputi perubahan perilaku yang menunjukkan bahwa siswa 

telah mempelajari keterampilan manipultife fisik tertentu. 

Berdasarkan pengertian hasil belajar yang diuraikan di atas dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan pencapaian tujuan pembelajaran 

yang dilakukan setelah kegiatan belajar mengajar yang ditinjau berdasarkan 

aspek pengetahuan, sikap, keterampilan. Aspek – aspek tersebut diukur melalui 

tes dan penilaian aktivitas yang ditunjukkan siswa selama kegiatan belajar 

mengajar. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah skor 

prestasi belajar yang diperoleh dari tes. 

2.1.5 Hasil Penelitian yang Relevan 

 Hasil Penelitian relevan yang pertama dilakukan oleh Estu (2014) yang 

berjudul upaya meningkatkan keaktifan dan pemahaman konsep matematis 

siswa melalui creative problem solving siswa kelas XI- IPA 1 SMAN 1 

Imogiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran creative problem solving dapat 

meningkatkan aktivitas belajar dan pemahaman konsep matematis siswa. 

keaktifan siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran creative problem solving pada pra siklus persentase mencapai 

42,85% dengan kriteria sedang. Kemudian pada siklus I persentase meningkat 

menjadi 61,90% dengan kriteria tinggi. Pada siklus ke II persentase meningkat 

menjadi 85,71% dengan kriteria sangat tinggi. 
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Peneltian relevan yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Syazali (2015) yang berjudul pengaruh  model pembelajaran creative problem 

solving berbantuan maple II terhadap kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan dilakukan dengan 

menggunakan uji ANAVA. Berdasarkan uji tersebut didapat 𝐹𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖 sebesar 

10.54. Apabila nilai 𝐹𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖 tersebut dibandingkan dengan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 

3.07, maka dapat disimpulkan bahwa 𝐹𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖 ≥ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan demikian 

hipotesis 𝐻0 ditolak dan 𝐻1diterima, yang berarti bahwa terdapat pengaruh 

pembelajaran creative problem solving berbantuan maple II pada kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik.   

 Penelitian relevan yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Purwanti (2015) yang berjudul efektivitas model pembelajaran creative 

problem solving terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika pada 

siswa SMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan hipotesis 

menggunakan uji 𝑡′ dengan taraf nyata 0.05 dapat diperoleh 𝑡′(=

0.4.73555) ∈ 𝐷𝐾 = {𝑡|𝑡′ > 𝑡′
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙} = {𝑡|𝑡′ > 1.72368} maka 𝐻0 ditolak. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa dengan pendekatan creative problem solving lebih baik dari 

kemampuan pemecahan masalah siswa dengan menggunakan pembelajaran 

konvensional.  

 Penelitian relevan yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Yudharina (2015). Penelitian tersebut berjudul meningkatkan kemampuan 

menyelesaikan soal cerita matematika siswa kelas V SDN MEJING 2 melalui 

model pembelajaran creative problem solving. Hasil dari penelitian 
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menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan model pembelajaran creative 

problem solving.  

Penelitian relevan yang kelima yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

In’am (2014) yang menyatakan bahwa efektivitas model pembelajaran ditinjau 

berdasarkan tiga aspek yaitu aktivitas siswa, respon siswa dan hasil belajar 

siswa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perolehan skor hasil belajar 

siswa mencapai 76,32% yang berarti memenuhi kriteria efektivitas model, 

delapan aspek aktivitas siswa terletak pada kategori yeng memenuhi syarat 

efektivitas model pembelajaran, respon siswa yang ditunjukkan oleh siswa 

termasuk dalam kategori tinggi dengan perolehan rata – rata sebesar 3,47. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang diuraikan di atas terdapat 

perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada pemilihan 

variabel yang digunakan. Model pembelajaran creative problem solving dapat 

meingkatkan keatifan dan kemampuan pemahaman konsep. Apabila dilihat 

dari efektivitas terhadap kemampuan pemecahan masalah, model 

pembelajaran creative problem solving lebih baik dari model pembelajaran 

konvensional. Sehingga dalam penelitian ini diharapkan model pembelajaran 

creative problem solving efektif digunakan dalam pembelajaran matematika.  




