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PENDAHULUAN 

 

Dunia pendidikan mempunyai berbagai macam mata pelajaran yang harus 

ditempuh siswa. Salah satu mata pelajaran pokok yang harus dipelajari yaitu 

matematika. Matematika merupakan ilmu pasti yang bisa dikaitkan dengan 

pelajaran lainnya. Pentingnya belajar matematika mengharuskan siswa untuk 

mampu berpikir matematis, terutama berpikir matematis tingkat tinggi yang 

berkaitan dengan kebutuhan siswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah 

di kehidupan sehari-hari. Sesuai pendapat Suprapto (2015) yaitu dalam 

pembelajaran matematika siswa dihadapkan pada permasalahan yang ada di 

kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, siswa dituntut menguasai konsep-konsep 

matematika untuk dapat menyelesaikan masalah. Arti permasalahan di dalam 

matematika yaitu persoalan yang penyelesaiannya menggunakan prosedur yang 

tidak rutin, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menuntut siswa 

mempunyai kemampuan pemecahan masalah (Prameswari & Khabibah, 2016). 

Tuntutan kreativitas siswa  di berbagai kondisi sangat diperlukan termasuk pada 

pelajaran matematika.  

Hasil observasi yang dilakukan di SMPN 06 Batu tanggal 27 Agustus 

2018 adalah siswa cenderung pasif saat pembelajaran matematika berlangsung. 

Guru menggunakan perangkat pembelajaran secara berulang-ulang, sehingga 

kegiatan pembelajaran tidak berubah setiap tahunnya. Perangkat pembelajaran 

seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

digunakan guru tanpa ada evaluasi dan pengembangan. Guru menggunakan model 

pembelajaran yang kurang bervariasi dalam pembelajaran. Setiap pertemuan siswa 

disuguhkan soal untuk latihan dan guru hanya sebagai pendamping dan 

pengontrol. Siswa hanya terpaku pada contoh soal yang ada di buku, dan 

menanyakan jika ada masalah yang kurang dipahami. Pembelajaran yang sama 

setiap pertemuannya membuat siswa jenuh dan kurang tertarik, keadaan seperti ini 

berdampak pada hasil belajar serta kreativitas pemecahan masalah siswa yang 

relative rendah. Ketidakmauan guru untuk menggunakan model dan media 

pembelajaran yang bervariatif menyebabkan siswa sulit untuk bekerjasama dan 
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kurangnya kreativitas siswa saat pembelajaran. Kondisi seperti ini dapat 

dinyatakan perangkat pembelajaran matematika belum  maksimal dikembangkan.  

Pembelajaran merupakan suatu proses sistematis di mana setiap bagian 

seperti siswa, guru, bahan ajar, dan lingkungan berperan dalam tercapainya 

keberhasilan pembelajaran (Sulistyowati dan Sugiman, 2014). Setiap guru 

berkewajiban menyusun perangkat pembelajaran di setiap pertemuan. Perangkat 

pembelajaran dirancang  dengan lengkap dan sesuai dengan kebutuhan siswa.  

Harapannya pembelajaran berlangsung dengan interaktif, menyenangkan, dapat 

memotivasi dan memberikan kesempatan siswa menunjukan kreativitasnya. 

Pentingnya berpikir kreatif siswa dalam menyelesaikan soal-soal atau 

permasalahan matematika sangat perlu diperhatikan, sebab orang  kreatif memiliki 

arti baru dalam suatu hal, menemukan pemanfaatan baru, menyelesaikan 

permasalahan, dan menambah nilai/ keindahan (Nurfiyanto, 2010).  Peran guru 

sebenarnya adalah sebagai fasilitator pembelajaran yang senantiasa membantu 

siswa dalam memperoleh pemahaman dengan menciptakan suasana yang baik.   

Model pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir 

kreatif dalam memecahkan masalah matematika adalah Creative Problem Solving 

(CPS). Menurut Maftukhin dan Veronica (2014) model pembelajaran ini 

mempunyai ciri-ciri yaitu pembelajaran diawali  adanya masalah, siswa  

berkelompok memahami masalah, mempelajari dan menemukan materi yang 

berkaitan dengan masalah serta mempresentasikan penyelesaian masalah. Model 

pembelajaran CPS mempunyai manfaat yaitu membuat siswa dapat merumuskan 

tahapan dalam memecahkan masalah, dan menemukan cara atau strategi 

pemecahan masalah (Shoimin, 2014). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Daniyati (2014), implementasi model pembelajaran CPS dapat digunakan untuk 

meningkatkan aktivitas siswa serta dapat mengetahi kreativitas siswa dalam 

memecahkan masalah. Estu (2014) menyatakan model pembelajaran CPS dapat 

digunakan untuk meningkatkan aktivitas belajar serta pemahaman konsep siswa 

dalam belajar matematika.  
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Penerapan model pembelajaran CPS agar lebih menarik dapat 

menggunakan media pembelajaran yang mendukung. Perkembangan media 

pembelajaran sangat pesat, terutama media pembelajaran berbasis komputer. 

Fasilitas di sekolah seperti perangkat komputer dapat dimanfaatkan sebagai 

pendorong guru dalam membuat media pembelajaran yang bersifat interaktif. 

Menurut Paseleng dan Arfiyani (2015), penggunaan media pembelajaran yang 

multimedia interaktif dapat menyebabkan pembelajaran matematika menjadi lebih 

praktis dan menarik sehingga siswa lebih mempunyai keinginan belajar selama 

proses pembelajaran. 

Pemanfaatan media atau alat untuk peraga ketika pembelajaran mampu 

berjalan efektif jika guru mengelola secara baik proses belajar di kelas (Suprapti, 

2016). Pada saat merancang RPP guru harus pandai memilih metode, model, serta 

media pembelajaran tepat sehingga dapat membuat keadaan kelas menjadi 

kondusif agar tercapainya tujuan pembelajaran serta menunjang keberhasilan 

pembelajaran. 

Penelitian tentang pengembangan perangkat pembelajaran matematika 

dengan model pembelajaran CPS berbantuan media interaktif untuk mengetahui 

kemampuan berpikir kreatif siswa belum ditemukan di penelitian sebelumnya, hal 

ini yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan. Rumusan masalah penelitian 

ini adalah apakah perangkat pembelajaran matematika CPS berbantuan media 

interaktif valid, praktis, dan efektif, serta dapatkah digunakan untuk mengetahui 

kemampuan berpikir kreatif siswa. Media interaktif yang digunakan yaitu 

Microsoft Powerpoint. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kevalidan, 

kepraktisan, dan keefektifan  pembelajaran model CPS berbantuan media 

interaktif serta mengetahui kemampuan berpikir kreatif siswa. Perangkat 

pembelajaran dalam penelitian ini di uji dengan dua tahap yaitu uji produk dan uji 

lapangan. Uji produk dilakukan validasi yang digunakan untuk mengukur 

kevalidan perangkat pembelajaran, instrumen yang digunakan adalah lembar 

validasi yang akan diisi oleh validasi ahli. Uji lapangan dilakukan observasi, tes, 

dan respon siswa. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi yang 

digunakan untuk menilai aktivitas guru dan siswa, lembar tes yang digunakan 
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untuk mengukur ketuntasan siswa, dan lembar angket respon yang digunakan 

untuk mengukur respon siswa terhadap perangkat pembelajaran. Penelitian 

diharapkan dapat dijadikan referensi untuk pembelajaran selanjutnya, bagi siswa 

penelitian ini dapat membangkitkan semangat dan dapat mengembangkan 

kreativitasnya dalam belajar matematika. 

 

 


