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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara 

(Kemendikbud, 2013). Hal ini dapat diartikan bahwa setelah melalui  proses 

pembelajaran diharapkan siswa memiliki karakter sebagai seorang pemikir 

yang memiliki kecakapan dalam berpikir kritis  dalam menyelesaikan 

masalah, kreatif, inovatif, produktif, mampu menyelasaikan masalah, 

memiliki motivasi belajar yang tinggi, cakap dalam bekerjasama dan 

berkomunikasi, cakap teknologi dan informasi serta memiliki tanggung  

jawab keimanan yang tinggi. 

 Pada saat ini kurikulum di Indonesia kembali mengalami 

pembaharuan yaitu dari kurikulum 2006 atau yang biasa disebut dengan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi Kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 belakangan ini pun telah mengalami perubahan menjadi 

kurikulum nasional (Kurnas). Kurikulum 2013 merupakan gerbang awal 

untuk memasuki pendidikan di abad 21. Pendidikan abad21 menuntut 

peserta didik untuk menyelesaikan masalah melalui ilmu pengetahuan yang 

mereka peroleh serta memberi kesempatan bagi peserta didik untuk dapat 

mengambil keputusan berdasarkan bukti yang diperoleh dari proses ilmiah 

dalam menyelesaikan masalah pada kehidupan kesehariannya.   

Penerapan Kurikulum 2013 diera abad 21 juga mengubah paradigma 

dunia belajar, yakni dari paradigma teaching menjadi learning. Kini bukan 

lagi guru yang menjadi pusat belajar, namun peserta didiklah yang menjadi 

pusat belajar. Peranan guru dalam kurikulum 2013 diharapkan tidak hanya 

menjadi sumber belajar melainkan juga sebagai fasilitator dalam seluruh 
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kegiatan pembelajaran. Perubahan paradigma belajar tersebut sejalan 

dengan kompetensi lulusan yang diharapkan sesuai dengan amanat dalam 

UU No. 20 tahun 2003 pasal 35 dalam Kemendikbud (2003), yaitu 

“kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar 

nasional yang telah disepakati”, sehingga dalam hal ini pembelajaran harus 

melibatkan peserta didik untuk lebih aktif dan kreatif serta pembelajaran 

lebih menekankan pada keterampilan peserta didik, agar nantinya dapat 

tercetak lulusan yang memiliki keterampilan mahir di bidangnya. 

Keterampilan abad 21 yang dikembangkan dari penerapan kurikulum 

2013 diharapkan dapat mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik. 

Kerangka kompetensi abad 21 menunjukkan bahwa berpengetahuan melalui 

core subject saja tidak cukup, harus dilengkapi dengan kemampuan berpikir, 

dimana salah satunya ialah kemampuan berpikir kreatif (Partnersip for 

century 21st,2009). Keterampilan berpikir kreatif merupakan salah satu 

keterampilan  4 Cs skills yang dibutuhkan di abad 21. Sumber daya manusia 

yang kreatif dipastikan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi 

di era globalisasi abad 21. Keterampilan berpikir kreatif akan lebih mudah 

diasah apabila peserta didik diberikan permasalahan berdasarkan 

pengalaman yang telah mereka peroleh. 

Guru perlu melatihkan keterampilan kepada para siswa dalam 

pembelajaran di sekolah yang mendukung perkembangan zaman sehingga 

siswa dapat siap menghadapi tantangan di era abad 21 ini. Salah satu 

keterampilan yang bisa dilatihkan adalah keterampilan berpikir kreatif dan 

keterampilan pemecahan masalah. Dengan keterampilan ini siswa 

diharapkan dapat memiliki keterampilan yang memadai sehingga dapat 

menyesuaikan dengan permasalah-permasalahan sehari-hari secara kreatif. 

Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, seseorang harus memiliki 

keterampilan berfikir kreatif. Pernyataan ini diperkuat oleh pendapat 

Hadzigeorgiou, Fokialis dan Kabouropoulou (2012) yang menyatakan 

bahwa ilmu pengetahuan merupakan produk dari kreativitas karena dalam 
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mengembangkan ilmu pengetahuan selalu melibatkan imajinasi dalam 

prosesnya. Begitu juga dalam proses mengembangkan teknologi, 

keterampilan berpikir kreatif dibutuhkan agar dapat menghasilkan teknologi 

yang inovatif, baru dan bermanfaat sehingga dapat bersaing dengan 

teknologi yang dikembangkan bangsa lain. Oleh karena itu, keterampilan 

berpikir kreatif perlu dilatihkan di sekolah karena daya saing global suatu 

negara sangat berhubungan dengan tingkat kreatifnya. 

Selain keterampilan bepikir kreatif, siswa juga perlu dilatihkan 

keterampilan pemecahan masalah. Apabila dalam pembelajaran seorang 

guru hanya melatihkan siswanya dengan soal-soal atau operasi-operasi rutin, 

maka hal ini dapat membatasi perkembangan intelektual siswa dan 

membuang-buang waktu mengajarnya (Liliasari dan Trawil, 2013). Liliasari 

lebih lanjut menyatakan, jika guru meningkatkan keingintahuan siswa 

melalui kegiatan-kegiatan ilmiah dalam pemecahan masalah dari kehidupan 

nyata siswa untuk memperoleh pengetahuan dan membantu siswa 

memecahkan masalah dengan pertanyaan stimulus, maka guru telah 

memberikan siswa pemahaman dan berpikir independen. Keterampilan 

pemecahkan masalah perlu dilatihkan dalam pembelajaran fisika agar siswa 

mampu menghubungkan  konsep yang dipelajari dengan bagaimana konsep 

tersebut digunakan dalam kehidupan nyata (Khanifah dan Susanto, 2014). 

Kenyataan di lapangan belum sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 

seperti yang dipaparkan di atas. Berdasarkan studi pendahulauan 

menyatakan keterampilan berpikir kreatif dan keterampilan pemecahan 

masalah siswa masih tergolong rendah (Busyairi, 2015). Hal ini dilihat dari 

hasil uji coba terbatasnya dengan menggunakan tes yang diadaptasi dari soal 

keterampilan berpikir kreatif dalam pemecahan masalah Wang yang 

memperlihatkan bahwa perolehan skor rata-rata untuk indikator 

keterampilan pemecahan masalah sebesar 1,57 dari skala 4. Dengan 

mengkonsultasikan perolehan ini dengan kriteria yang dibuat oleh Brookhrt 

(2010) memperlihatkan bahwa keterampilan dalam memecahkan masalah 

termasuk pada kategori rendah dan tidak kreatif. Selain itu, siswa juga 
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lemah dalam memunculkan ide-ide penyelesaian masalah dari suatu 

kejadian. Hal ini dapat dilihat dari perolehan skor rata-rata untuk indikator 

keterampilan dalam menemukan ide sebesar 1,12 dari skala 4 termasuk 

dalam kategori tidak kreatif. Begitu juga untuk aspek keterampilan dalam 

menemukan solusi. Siswa sangat lemah dalam memunculkan beragam 

solusi dari suatu kejadian yang diberikan. Skor rata-rata siswa terkait 

keterampilan dalam menemukan solusi adalah 0,73 dari skala 4 termasuk 

dalam kategori tidak kreatif. Perolehan ini menunjukkan bahwa rata-rata 

siswa tidak mampu menemukan lebih dari satu solusi bahkan masih banyak 

siswa yang sama sekali tidak mampu menemukan solusi penyelesaian dari 

permasalahan yang diberikan. Selain itu, berdasarkan studi pendahuluan 

yang dilakukan di salah satu SMA Negeri di kabupaten Cirebon dengan 

melakukan wawancara terhadap beberapa guru fisika menunjukkan bahwa 

siswa masih rendahnya dalam keterampilan berpikir kreatif dan 

keterampilan pemecahan masalah. Penggunaan multimodus representasi 

dalam pembelajaran fisika oleh siswa masih rendah.  

Penelitian terkait peningkatan keterampilan berpikir kreatif telah 

banyak dilakukan. Birgili (2015) menyatakan dalam hasil penelitiannya 

bahwa pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan keterampilan 

berpikir kreatif dan keterampilan berpikir kritis. Hal ini karena dalam 

pembelajaran berbasis masalah siswa dilatih untuk memecahkan masalah 

yang disajikan berdasarkan informasi dan pengetahuan yang dimiliki siswa. 

Siswa dapat membangun solusi mereka sendiri yang memberikan kontribusi 

untuk pengalaman yang efektif seperti metode dan proses. Penelitian yang 

serupa pernah dilakukan oleh Hu, Wu dan Shieh (2016). Dari penelitiannya 

terkait pengaruh penggunaan virtual dengan strategi intruksi berpikir kreatif 

menyatakan bahwa pembelajaran tersebut dapat meningkatkan keterampilan 

berpikir kreatif siswa, karena dalam pembelajaran tersebut 

bisa menginduksi imajinasi siswa. Virtual reality juga memungkinkan siswa 

secara bebas mengamati dan mengoperasikan objek dari sudut yang berbeda 

dan bahkan berinteraksi dengan benda-benda yang menyediakan observasi, 
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eksplorasi dan belajar aktif. Penelitian lain juga dilakukan Panjaitan, Nur 

dan Jatmiko (2015) dengan menerapkan model pembelajaran sains berbasis 

kreatif-inkuiri yang menyatakan bahwa hasil temuannya model tersebut 

efektif meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa.  

Penelitian terkait peningkatan keterampilan pemecahan masalah 

telah dilakukan beberapa ahli. Penelitian oleh Ancel (2016) menyatakan 

hasil temuannya bahwa dalam sebuah pelatihan pemecahan masalah dalam 

sebuah training bagi siswa akademi keperawatan dapat meningkatkan 

keterampilan pemecahan masalah. Syafii dan Yasin (2017) dalam 

penelitiannya yang berkaitan dengan efektifitas penggunaan modul berbasis 

malasah pada siswa SMA materi biologi. Hasil penelitian menyatakan 

bahwa modul berbasis masalah tersebut dapat meningkatkan keterampilan 

pemecahan masalah dan prestasi siswa dibandingkan siswa yang 

menngunakan modul yang biasa mereka gunakan dalam pembelajaran. Hal 

ini dikarenakan pada modul berbasis masalah siswa dapat memecahkan 

masalah sendiri dan pengalaman tersebut dapat diterapkan pada kehidupan 

nyata dengan menerapkan pengetahuan dan langkah-langkah yang telah 

mereka dapatkan. Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Khanifah dan 

Susanto (2014) dengan menerapkan pembelajaran Problem Based 

Instruction berbantuan media audio-visual. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa model tersebut efektif meningkatkan keterampilan pemecahan 

masalah, hal ini karena sesuai dengan sintak model PBI yang diawali 

dengan orientasi suatu masalah pada siswa, video ini berfungsi untuk 

merangsang siswa dalam merumuskan suatu permasalahan fisika yang 

sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah selanjutnya adalah 

siswa diberikan pengalaman langsung dalam pembelajaran berupa kegiatan 

praktikum. Kegiatan praktikum ini dimaksudkan agar kemampuan 

menganalisis dan memecahkan masalah pada siswa meningkat karena siswa 

dihadapkan dengan suatu masalah dunia nyata yang sering dijumpai di 

lingkungan. 
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Beberapa penelitian mengungkapkan penerapan model pembelajaran 

Creative Problem Solving (CPS) dalam meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif (Al-khatib, 2012).  Pada penelitiannya tentang penerapan CPS dalam 

program perkuliahan menyimpulkan hasil temuannya yang menunjukkan 

bahwa CPS dapat mengembangkan keterampilan berpikir kreatif. Cojorn, 

Koocharoensipal, Haemaprasith dan Siripankaew (2012) menyimpulkan 

hasil penelitiannya siswa yang belajar melalui model pembelajaran CPS 

memiliki nilai rata-rata keseluruhan dalam prestasi belajar, keterampilan 

berpikir kreatif dan sikap ilmiah tinggi daripada mereka yang belajar dengan 

model pembelajaran konvensional, selain itu di tahun yang sama dengan 

penelitiannya yang lain yang berkaitan dengan penerapan pembelajaran 

dengan CPS Cojorn, Koocharoensipal, Haemaprasith dan Siripankaew 

(2012) menyimpulkan hasil temuan penelitian ini menegaskan bahwa model 

pembelajaran CPS sangat efektif dalam meningkatkan keterampilan 

pemecahan masalah secara kreatif siswa. Sedangkan Centikaya (2014) 

menyatakan dalam penelitiannya bahwa CPS dapat meningkatkan 

keterampilan berpikir kreatif siswa. Pujiadi, Kartono dan Asikin (2015) 

menyatakan juga dalam penelitiannya mengenai CPS hasil penelitian 

menunjukkan bahwa aktivitas siswa dalam belajar dengan model yang 

dibantu CPS dengan compact disk memiliki efek positif pada prestasi siswa. 

Penelitian serupa pernah dilakukan pula oleh Busyairi dan Sinaga (2015) 

yang menyatakan bahwa penerapan CPS berbasis ekperimen dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa dalam pemecahan 

masalah.   

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Prain dan Waldrip (2014) 

menunjukkan bahwa penerapan multimodus representasi dalam 

pembelajaran dapat lebih meningkatkan pemahaman konsep siswa. 

Penelitian ini fokus pada tujuan mengidentifikasi  penggunaan multimodus 

representasi pada pembelajaran yang diterapkan di sekolah. Peningkatan 

pemahaman konsep disebabkan karena dalam proses pembelajaran guru 

menerapkan konteks kehidupan nyata yang berada di sekitar siswa, sehingga 
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siswa dapat dengan mudah untuk aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini 

juga dapat merangsang siswa untuk berpikir tentang situasi kehidupan nyata 

dan merepressentasilannya dalam bentuk multimodus. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widianingtiyas, Siswoyo dan 

Bakri (2015) menyatakan bahwa pembelajaran fisika dengan pendekatan 

multi representasi dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Hal ini 

disebabkan pada pendekatan multi representasi dapat membangun 

pemahaman siswa dengan memberikan informasi yang cukup bagi siswa 

dengan berbagai bentuk modus representasi. Siswa dapat belajar dengan 

cara memahami gambar yang lengkap kemudian menjelaskan kembali 

dalam bentuk kalimat, membuat resume dari video yang ditayangkan guru 

dengan menggunakan bahasa sendiri, melakukan percobaan yang 

diperlihatkan dalam video, membuat grafik berdasarkan data hasil 

percobaan, melakukan perhitungan data hasil percobaan, hingga membuat 

kesimpulan berdasarkan informasi yang telah diperoleh dengan 

menggunakan bahasa sendiri. 

Penelitian serupa pernah dilakukan juga oleh Kohl, Rosengrant dan 

Finkelstein (2007) yang menyatakan bahwa pendekatan multi representasi 

dapat membantu siswa dalam pemecahan masalah. Untuk memahami suatu 

informasi dan masalah yang diberikan oleh guru, siswa perlu diarahkan 

untuk memahami masalah tersebut dengan multi representasi. Hal ini 

dilakukan supaya dapat membantu dalam proses pemecahan masalah yang 

diberikan guru. 

Penelitian tentang penggunaan multimodus representasi pernah pula 

dilakukan oleh Mahmudah (2017) menyatakan hasil penelitiannya bahwa 

worksheet dan problemsheet menggunakan multimodus representasi dalam 

pembelajaran fisika secara signifikan dapat meningkatkan keterampilan 

berpikir kreatif siswa jika dibandingkan dengan siswa yang menggunakan 

worksheet dan problemsheet yang biasa digunakan di sekolah. Hal ini 

karena worksheet dan problemshet yang dikembangkan menggunakan 

berbagai jenis modus representasi sehingga worksheet dan problemshet 
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menjadi mudah dipahami dan membantu siswa dalam memahami berbagai 

konsep dan fenomena alam secara alamiah yang diajarkan guru.   

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 

dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya masih jarang 

peneliti yang menggabungkan multimodus representasi dengan model 

pembelajaran CPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan multimodus 

representasi yang dikembangkan oleh Prain dan Waldrip (2014). Dalam 

pendekatan multimodus representasi terdiri dari dua bagian utama yaitu 

perencanaan dalam mempelajari suatu topik (I dan F) dan pelaksanaan yang 

melibatkan peran siswa dan guru menggunakan representasi dalam 

mempelajari suatu topik (S dan O), sehingga penulisan pendekatan IF-SO 

yang dimaksud adalah pendekatan multimodus representasi. Untuk 

memudahkan dalam penulisan maka pendekatan IF-SO akan ditulis menjadi 

pendekatan multimodus representasi.  Berdasarkan hal tersebut, penulis 

melakukan penelitian dengan judul Penerapan Model Pembelajaran 

Creative Problem Solving (CPS) Yang Digabungkan dengan 

Pendekatan IF-SO Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir 

Kreatif dan Keterampilan Pemecahan Masalah Siswa SMA. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pemikiran solusi yang telah 

dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan perumusan masalah penelitian 

secara umum adalah apakah penerapan model pembelajaran CPS yang 

digabungkan dengan pendekatan IF-SO dapat meningkatkan keterampilan 

berpikir kreatif dan keterampilan pemecahan masalah siswa? Agar 

penelitian lebih terarah, maka dari rumusan masalah umum tersebut dapat 

dijabarkan pertanyaan-pertanyaan penelitiaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana peningkatan keterampilan berpikir kreatif siswa yang 

mendapatkan model CPS yang digabungkan dengan pendekatan IF-SO 

dibandingkan dengan siswa yang menggunakan model CPS? 
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2. Bagaimana peningkatan keterampilan pemecahan masalah siswa yang 

mendapatkan model CPS yang digabungkan dengan pendekatan IF-SO 

dibandingkan dengan siswa yang mendapatkan model CPS? 

3. Bagaimana keefektifan  model CPS digabungkan dengan pendekatan IF-

SO dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa 

dibandingkan dengan siswa yang mendapatkan model pembelajaran 

CPS? 

4. Bagaimana keefektifan  model CPS digabungkan dengan pendekatan IF-

SO dalam meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa 

dibandingkan dengan siswa yang mendapatkan model pembelajaran 

CPS? 

5. Bagaimana tanggapan siswa dan guru fisika terhadap penerapan model 

pembelajaran CPS yang dipadukan dengan pendekatan IF-SO? 

 

1.3 Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka 

penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: 

1. Mendapatkan gambaran peningkatan keterampilan berpikir kreatif siswa 

dengan menerapkan model CPS yang digabungkan dengan pendekatan 

IF-SO. 

2. Mendapatkan gambaran peningkatan keterampilan pemecahan masalah 

siswa dengan menerapkan model CPS yang digabungkan dengan 

pendekatan IF-SO. 

3. Mendapatkan gambaran keefektifan model pembelajaran CPS yang 

digabungkan dengan pendekatan IF-SO dalam meningkatkan 

keterampilan berfikir kreatif siswa dibandingkan dengan siswa yang 

mendapatkan model pembelajaran CPS. 

4. Mendapatkan gambaran keefektifan model pembelajaran CPS yang 

digabungkan dengan pendekatan IF-SO dalam meningkatkan 

keterampilan pemecahan masalah siswa dibandingkan dengan siswa yang 

mendapatkan model pembelajaran CPS.  
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5. Mendapatkan gambaran tentang tanggapan siswa dan guru fisika tentang 

penerapan model pembelajran CPS yang digabungkan dengan 

pendekatan IF-SO. 

 

1.4 Manfaat  

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: 

1. Sebagai bukti empiris potensi penerapan model pembelajran CPS dengan 

pendekatan IF-SO dalam pembelajaran Fisika dalam meningkatkan 

keterampilan berpikir kreatif dan keterampilan pemecahan masalah siswa. 

2. Sebagai rujukan, pembanding atau pendukung bagi berbagai pihak 

seperti guru Fisika, mahasiswa LPTK, atau praktisi pendidikan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang dikaji pada penelitian ini lebih fokus dan 

terarah maka penulis melakukan beberapa batasan masalah, diantaranya: 

1. Aspek keterampilan berpikir kreatif dalam penelitian ini hanya meliputi 

yang kelancaran (fluency), kelenturan (flexibility) dan keaslian 

(originality). Hal ini dilakukan dengan pertimbangan dalam pedoman 

penskoran untuk mengukur keterampilan berpikir kreatif menggunakan 

pedoman penilaian yang dikembangkan oleh Hu dan Adey (2010) yang 

berkaitan dengan pengembangan kreativitas ilmiah.  

2. Aspek keterampilan pemecahan masalah dalam penelitian ini hanya 

meliputi menggambarkan dan menerjemahkan masalah yang ditanyakan, 

menyederhanakan permasalahan, menggambarkan bentuk fisis dan 

menggambarkan bentuk matematis, sedangkan aspek evaluasi pada 

penelitian ini belum memungkinkan dilakukan mengingat keterbatasan 

waktu dan teknis saat pengambilan data. 

 

1.6 Definisi Operasional 



11 
 

HILMIYAH, 2017 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN CREATIVE PROBLEM SOLVING (CPS) YANG DIGABUNGKAN 

DENGAN PENDEKATAN IF-SO UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF DAN 

KETERAMPILAN PEMECAHAN MASALAH SISWA SMA 

Universitas Pendidikan Indoenesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran tentang istilah-istilah 

dalam penelitian ini, maka dilakukan pendefinisian secara operasional 

sebagai berikut: 

1. Keterampilan berpikir kreatif adalah kemampuan untuk memikirkan 

banyak kemungkinan, menggunakan cara yang bervasi, menggunakan 

sudut pandang yang berbeda, memikirkan sesuatu yang baru dan tidak 

biasa serta untuk membimbing kita dalam menghasilkan dan memilih 

alternatif. Keterampilan berpikir kreatif pada penelitian ini dapat dilihat 

dari tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest) yang diukur menggunakan 

tes keterampilan berpikir kreatif dalam bentuk soal essay. Peningkatan 

keterampilan berpikir kreatif siswa ditentukan dengan menghitung gain 

yang dinormalisasi (N-gain) kemudian diinterpretasikan dengan kriteria 

Hake. 

2. Keterampilan pemecahan masalah yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah kemampuan siswa menggunakan pengetahuan dan konsep fisika 

pada materi fluida statis yang dipelajari dan dipahaminya untuk 

memecahkan masalah soal fisika yang dibangun melalui tahapan dalam 

model pembelajaran CPS, yaitu (1) membangun tantangan (constructing 

opportunities), (2) menggali data (eksploring the data), (3) merumuskan 

masalah (composing the structure of problem), (4) membangun ide 

(generating ideas), (5) mengembangkan solusi (developing solutions), (6) 

membangun penerimaan (establishing the base for acceptance). 

Keterampilan pemecahan masalah pada penelitian ini dapat dilihat dari 

tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest) yang diukur menggunakan tes 

keterampilan pemecahan masalah dalam bentuk soal essay. Peningkatan 

keterampilan pemecahan masalah siswa ditentukan dengan menghitung 

gain yang dinormalisasi (N-gain) kemudian diinterpretasikan dengan 

kriteria Hake 

3. Keefektifan yang dimaksud pada penelitian ini merupakan seberapa 

efektif model pembelajaran CPS yang digabungkan dengan pendekatan 

IF-SO dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif dan 
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keterampilan pemecahan masalah siswa. Secara operasional keefektifan 

model pembelajaran CPS yang digabungkan dengan pendekatan IF-SO 

ini ditentukan menggunakan uji statistik untuk melihat signifikansi 

perbedaan peningkatan keterampilan berpikir kreatif dan keterampilan 

pemecahan masalah, selain itu diperkuat lagi menggunakan ukuran 

dampak (effect size) dengan menentukan Cohen’s d. 

4. Tanggapan guru dan siswa yang dimaksud pada penelitian ini adalah 

penilaian guru dan siswa terhadap penerapan model pembelajaran CPS 

yang digabungkan dengan pendekatan IF-SO yang diambil setelah proses 

pembelajaran. Tanggapan ini diukur menggunakan angket kemudian 

dinyatakan dalam skor presentase tanggapan guru dan siswa. 

 

1.7 Asumsi dan Hipotesis Penelitian 

Asumsi dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran 

CPS dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk secara aktif 

membangun konsep yang disajikan melalui tahapan belajar yang 

digabungkan dengan pendektan IF-SO. Dengan demikian dapat 

memberikan kesempatan bagi siswa untuk meningkatkan keterampilam 

berpikir kreatif dan keterampilan  pemecahan masalah siswa. 

Berdasarkan asumsi yang telah dikemukakan, maka hipotesis 

penelitian ini adalah: 

1. Ha1: Terdapat perbedaaan peningkatan keterampilan berpikir kreatif 

antara siswa yang mendapatkan penerapan model pembelajaran CPS 

yang digabungkan dengan pendekatan IF-SO dibandingkan siswa 

yang mendapatkan penerapan model pembelajaran CPS , dengan: 

Ha1 : μ a1 ≠ μ a2   

μa1 = rata-rata peningkatan keterampilan berpikir kreatif siswa yang 

mendapatkan model pembelajaran CPS yang digabungkan dengan 

pendekatan IF-SO 

μa2  = rata-rata peningkatan keterampilan berpikir kreatif siswa yang 

mendapatkan model pembelajaran CPS. 
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2. Ha2: Terdapat perbedaaan peningkatan keterampilan pemecahan 

masalah antara siswa yang mendapatkan penerapan model 

pembelajaran CPS yang digabungkan dengan pendekatan IF-SO 

dibandingkan siswa yang mendapatkan penerapan model 

pembelajaran CPS, dengan 

Ha2 : μb1 ≠ μb2   

μb1 = rata-rata peningkatan keterampilan  pemecahan masalah siswa 

yang mendapatkan model pembelajaran CPS yang digabungkan 

dengan pendekatan IF-SO. 

μb2  = rata-rata peningkatan keterampilan  pemecahan masalah siswa 

yang mendapatkan model pembelajaran CPS. 


