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KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Model Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) 

Creative Problem Solving (CPS) berasal dari kata Creative, Problem, dan 

Solving. Creative yaitu suatu ide yang memiliki unsur baru atau unik, nilai, dan 

relevan. Problem artinya suatu situasi yang berisi tantangan, kesempatan, dan 

kekhawatiran. Solving merupakan merancang cara untuk menjawab, menghadapi, 

dan menyelesaikan masalah (Sulistyowati & Sugiman, 2014). Model 

pembelajaran CPS dalam penyelesaian masalah artinya berbagai cara yang 

dilakukan oleh seseorang dalam berpikir kreatif, bertujuan untuk menyelesaikan 

permasalahan (Hariawan dkk, 2013). Menurut Cahyono (2009), model 

pembelajaran CPS adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada 

keterampilan dalam memecahkan masalah. 

Struktur dari model pembelajaran CPS menggunakan sistem yang 

melibatkan penerapan pemikiran produktif untuk mengatasi masalah, 

menghasilkan ide yang beragam, mengevaluasi, mengembangkan, dan 

menerapkan solusi yang berdaya guna (Isaksen dkk, 2011) . Berdasarkan 

pengertian dari para ahli dapat diambil kesimpulan CPS adalah sebuah model 

pembelajaran dengan bantuan kreativitas untuk mencapai tujuan, mengatasi 

tantangan, dan menambah peluang untuk meningkatkan kemampuan kreativitas. 

Langkah-langkah model pembelajaran CPS antara lain ; 1) klarifikasi 

masalah, 2) pengungkapan pendapat, 3) evaluasi dan pemilihan, 4) implementasi. 

Pada model pembelajaran CPS siswa akan belajar dengan kelompok yang 

beranggotakan 4-5 siswa (Mahardika, Maryani, & Murti : 2012).  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syamsu, dkk (2016) , menyatakan 

bahwa model pembelajaran CPS dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

siswa. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain ; 1) guru memberikan banyak 

umpan balik dan peluang kepada siswa yang tergolong kurang aktif untuk 

bertanya, menjawab, dan menanggapi peryataan dan siswa dapat menyampaikan 

ringkasan materi disertai dengan mencoba, 2) guru membagikan lembar kerja, 3) 

guru memberikan intruksi untuk siswa tidak membuka catatan atau buku paket 
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saat mengerjakan, hal ini bertujuan untuk siswa dapat memberikan contoh yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, 4) guru memberikan kesempatan siswa 

untuk memeberikan gagasan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan, 

5) guru mempersilahkan beberapa siswa untuk menjelaskan hasil pekerjaanya. 

Tahapan atau sintak model pembelajaran CPS dikembangkan oleh Osborn-

Parnes berdasarkan kriteria OFPISA adalah Objective Finding, Fact Finding, 

Problem Finding, Idea Finding, Solution Finding, Acceptance Finding (dalam 

Daniyati, 2014). Tahapan Creative Problem Solving adalah sebagai berikut: 

Tabel 1: Tahapan model Creative Problem Solving (CPS) 

No Tahapan CPS Kegiatan Pembelajaran 

1 Objective Finding Mendiskusikan dan mengidentifikasi masalah yang 

diberikan oleh guru secara berkelompok 

2 Fact Finding Mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan 

permasalahan dari berbagai sumber 

3 Problem Finding Mendefinisikan kembali permasalahan agar lebih 

jelas 

4 Idea Finding Merancang solusi dari permasalahan dengan 

mengumpulkan ide dan gagasan 

5 Solution Finding Mengevaluasi gagasan yang telah dipilih menjadi 

solusi dari permasalahan bersama kelompok dan 

disajikan menjadi hasil diskusi 

6 Acceptance 

Finding 

Menyimpulkan dari permasalahan yang dibahas, 

menemukan cara baru dalam menyelesaikan 

permasalahan 

 

B. Media Pembelajaran Interaktif 

Media pembelajaran adalah seperangkat alat atau pelengkap yang 

digunakan guru dalam menyampaikan materi yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran harus dipertimbangkan oleh guru. 

Menurut Sadiman (2010), pemilihan media pembelajaran harus 

mempertimbangkan; 1) kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, 2) ketersediaan 
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sumber, dana, tenaga, dan fasilitas untuk membeli atau membuat media, 3) 

keluwesan, kepraktisan, dan ketahanan media dalam waktu yang lama, 4) 

penggunaan biaya dalam jangka waktu yang panjang. 

 Teknologi informasi pada masa ini sudah tidak mengenal semua lapisan 

umur. Siswa sudah mengenal dan terbiasa menggunakan produk teknologi seperti 

Handphone, Tablet, Komputer, Televisi, Internet, dan sebagainya. Penggunaan 

produk teknologi tersebut harusnya dapat dimanfaatkan pula dalam proses 

pembelajaran, dengan harapan siswa mendapatkan suasana baru dan lebih tertarik 

serta bersemangat saat proses pembelajaran berlangsung.  

Media pembelajaran interaktif adalah suatu sistem pengajaran yang 

menyajikan materi dengan pengendalian komputer, siswa tidak hanya melihat dan 

mendengar tetapi juga dapat memberikan respon secara aktif (Sukoco dkk, 2014). 

Media pembelajaran interaktif yaitu media pembelajaran yang dikendalikan dan 

dirancang dengan menggunakan software dan hardware computer (Darmawan, 

2011). Menurut Arindiono dan Ramadhani (2013), media pembelajaran interaktif 

merupakan kombinasi dari electronic text, moving images, dan sound, kedalam 

lingkungan digital yang terstruktur sehingga dapat membuat orang berinteraksi 

dengan data dengan tujuan yang tepat. Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli 

dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran interaktif merupakan suatu sistem 

pembelajaran dengan menggunakan komputer yang dapat mengakibatkan 

timbulnya respon dari pengguna. 

Media pembelajaran interaktif yang baik mempunai karakteristik yaitu 

media yang dirancang menggunakan prinsip-prinsip yang benar (Husein Batubara, 

2015). Prinsip-prinsip tersebut antara lain; a) Prinsip Multimedia ( keragaman 

media), b) Prinsip Keterdekatan Ruang (keeratan hubungan teks dan gambar), c) 

Prinsip Keterdekatan Waktu (menyederhanakan tampilan materi), d) Prinsip 

Koherensi (menyingkirkan media tambahan yang tidak terkait dengan materi), e) 

Prinsip Modalitas (teks dan gambar mudah dipahami), f) Prinsip Redunsi 

(penguatan), g) Prinsip Perbedaan Individual (materi disesuaikan dengan 

kebutuhan siswa). 
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C. Media Microsoft Power Point 

Salah satu media interaktif yang sudah familiar didunia pendidikan yaitu 

Microsoft PowerPoint. Muin (2017) mengemukakan bahwa Microsoft 

PowerPoint merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk membantu 

mempermudah suatu pekerjaan dalam memprensentasikan atau memaparkan hasil 

suatu pekerjaan. Program Power point yaitu suatu program aplikasi di bawah 

naungan microsoft office sehingga tidak butuh menginstal ke komputer sendiri 

sebab sudah tersedia di microsoft office pada program komputer. Sistem 

Authoring merupakan program yang memungkinkan guru menyusun bahan ajar 

tanpa menguasai bahasa pemrograman. Guru hanya memakai program yang telah 

tersedia, penyusunan bahan ajar dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang 

tersedia pada program itu. 

Program Power point dinilai mudah digunakan, tampilan ikon-ikon untuk 

pembuatan presentasi hampir sama dengan ikon pada program Microsoft word. 

Ikon-ikon pada Microsoft Power point digunakan untuk membuat presentasi 

pembelajaran yang diinginkan dengan materi dan bahan ajar yang akan 

disampaikan. Program yang dapat didesain menggunakan Microsoft Power point 

antara lain; 

1) Dapat memberikan tulisan, gambar, suara, dan video. 

2) Tampilan menarik misal background dapat mengubah warna dan gambar 

sesuai keinginan. 

3) Adanya hyperlink, yaitu dapat melompat dari slide satu ke slide lainnya 

sesuai diinginkan. 

4) Adanya slide transition, digunakan untuk menggerakan slide dengan 

manual. 

D. Berpikir Kreatif  Siswa 

1. Pengertian Berpikir Kreatif Siswa 

Berpikir berasal dari kata pikir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), pikir mempunyai arti akal budi, ingatan, angan-angan, pendapat atau 

pertimbangan. Berpikir adalah kondisi dimana menggunakan akal budi dalam 

mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu,  
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Johnson (2010) berpendapat bahwa berpikir kreatif merupakan kebiasaan 

pikiran yang dilatih dengan menggunakan intuisi, meningkatkan imajinasi, 

menguraikan kemungkinan-kemungkinan baru, membuka sudut pandang yang 

berbeda, dan memunculkan ide-ide baru yang tak terduga. Berpikir kreatif sangat 

memerlukan kedua bagian otak, karena keseimbangan logika dan kreativitas 

sangat penting (Indriana dkk, 2015). Demikian hingga dalam memunculkan 

kreativitas dibutuhkan kebebasan berpikir dan tidak sedang dibawah kontrol dan 

tekanan.  

Berpikir kreatif dapat mempermudah siswa dalam memahami informasi 

yang diperoleh selama proses belajar dan mendorong siswa dalam memahami 

masalah dengan cepat (Daniyati, 2014). Pembelajaran matematika membutuhkan 

penguasaan materi yang baik diantaranya seperti memahami penggunaan rumus 

matematika dalam menyelesaian soal, sanggup menyelesaikan soal matematika 

yang tingkat kesulitannya lebih tinggi dibandingkan contoh soal, dan mampu 

mengimplementasikan materi matematika terhadap permasalahan yang terdapat di 

kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa 

berpikir kreatif merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam 

menemukan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang sudah ada serta dapat 

mudah dimengerti. 

2. Ciri-ciri Berpikir Kreatif 

Upaya yang dapat dilakukan guru dalam mengetahui kemampuan berpikir 

kreatif siswa salah satunya dengan mengetahui ciri-ciri berpikir kreatif. Setiap 

siswa mempunyai potensi kreatif yang dapat dikembangkan. 

Ciri-ciri dari kreativitas menurut Guilford dalam Daniaty (2014) 

diantarannya; (a) berpikir lancar (fluency of thinking), yaitu kemampuan 

seseorang dalam menghasilkan berbagai ide secara cepat. Kelancaran berpikir 

ditekankan pada kuantitas bukan kualitas. (b) berpikir luwes (flexibility of 

thinking), yaitu kemampuan dalam memunculkan banyak gagasan yang 

bervariasi, hal ini dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda, mencari 

alternative atau arah yang berbeda, serta dapat menggunakan bermacam-macam 

pendekatan. (c) Elaborasi (elaboration of thinking), adalah kemampuan seseorang 

untuk mengembangkan, menambahkan, memperinci gagasan atau kondisi agar 



10 
 

 
 

lebih menarik. (d) Originalitas (originality of thinking), artinya keadaan seseorang 

dalam membuat gagasan yang berbeda dan asli. 

3. Berpikir Kreatif Siswa dalam Memecahkan Masalah 

Berpikir kreatif dalam pemecahan masalah dapat diartikan sebagai sebuah 

proses mental yang menggunakan beberapa manipulasi pengetahuan misalnya 

menghubungkan pengertian satu dengan yang lainnya dalam aspek kognitif yang 

ditujukan untuk mengasilkan solusi suatu masalah (Saefudin, 2012). Kemampuan 

berpikir kreatif sangat dibutuhkan siswa dalam memecahkan dan menyelesaikan 

suatu permasalahan matematika. Amir dan Wardana (2017) berpendapat 

pentingnya mengembangkan berpikir kreatif siswa dengan tujuan siswa menjadi 

pemikir kreatif yang siap bersaing pada jenjang pendidikan selanjutnya dan 

memiliki bekal untuk digunakan di kehidupan kelak. Penerapan berpikir kreatif 

dalam pembelajaran matematika akan menghasilkan berbagai macam 

kemungkinan jawaban siswa. Berpikir kreatif dalam memecahkan masalah 

matematika akan menghasilkan banyak ide yang berguna dalam proses 

penyelesaian masalah. Indikator berpikir kreatif dalam pemecahan masalah yaitu 

pada tabel berikut : 

Tabel 2 : Indikator Berpikir Kreatif dalam Pemecahan masalah 

No Aspek Kreatif Pemecahan Masalah 

1 Berpikir lancar/fluency Siswa dengan lancar memahami masalah 

dan menuliskan hal-hal yang diketahui 

dalam soal.  

2 Berpikir luwes/flexibility Siswa dapat menggunakan berbagai 

strategi/cara dalam menjawab soal. 

3 Berpikir orisinil/originality Siswa dapat memberikan gagasan yang 

baru, unik, dan mampu menghasilkan 

kombinasi yang berbeda dengan yang 

lainnya. 

4 Berpikir elaborative/ 

elaboration 

Siswa dapat menuliskan gagasan atau 

jawaban dengan langkah-langkah 

penyelesaian yang detail dan rinci. 

Sumber: (Purwaningrum, 2016) 

 


