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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat muthlak dan 

dibutuhkan bagi setiap manusia. Pendidikan dapat mempengaruhi kerja manusia 

itu sendiri. Tanpa adanya pendidikan seorang tidak dapat menjalani kehidupannya 

atau kehilangan arah. Hal tersebut dikarenakan pendidikan merupakan suatu 

bentuk usaha sadar untuk mewujudkan suasana belajar yang secara aktif dan 

menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan dan latihan bagi 

peranannya dimasa mendatang. 

Fungsi dari sebuah pendidikan yakni untuk mempersiapkan siswa atau 

“menyiapkan” yang pada dasarnya siswa belum siap namun perlu disiapkan dan 

sedang dalam proses menyiapkan dirinya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari proses 

yang berlangsung sebelum siswa siap untuk menghadapi kehidupan yang nyata 

(Hamalik, 2008:2). Sebagai warna negara Indonesia, setiap warga negara berhak 

mendapatkan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945. 

Pendidikan dasar yang dimulai dari sekolah dasar (SD) mengembangkan berbagai 

ilmu pendidikan melalui beberapa mata pelajaran seperti: Bahasa Indonesia, Ilmu 

Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Matematika. 

Dengan adanya pendidikan seorang manusia juga dapat menggali potensi 

dan kemampuan yang dimiliki sebagai bekal hidupnya agar mampu menghasilkan 

sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berkompeten. Meningkatkan 

kualitas pembelajaran di sekolah harus memperhatikan beberapa faktor seperti: 

pendidikan (guru), siswa, sarana dan prasarana, laboratorium dan kelengkapan, 

lingkungan, dan manajemennya. Guru dan siswa merupakan dua komponen utama 

yang berperan aktif dalam berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Perkembangan 

zaman dan kemajuan teknologi yang semakin pesat memberikan konsekuensi bagi 

manusia untuk terus selalu meningkatkan kualitasnya. Salah satu cara untuk  

meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. 

Sebagai warga negara Indonesia, setiap orang berhak mendapatkan 
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pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945. Pendidikan dasar yang 

dimulai dari sekolah dasar (SD) mengembangkan berbagai ilmu pendidikan 

melalui beberapa mata pelajaran seperti: Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan 

Sosial, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Matematika. Matematika merupakan salah 

satu pengetahuan dasar yang harus dimiliki setiap orang. Badan satuan Nasional 

Pendidikan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

(Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006, menyebutkan bahwa matematika 

merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern yang 

mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir 

manusia (BNSP: 2006). 

Matematika merupakan salah satu ilmu yang dipelajari pada setiap jenjang 

pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Hal ini 

disebabkan matematika sangat dibutuhkan dan berguna dalam kegiatan sehari-

hari. Matematika mengembangkan kemampuan berhitung, mengukur, dan 

kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupaan sehari-hari. Peran aktif 

siswa dalam pembelajaran matematika hendaknya telah terbentuk kuat sejak dini. 

Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua siswa untuk 

bekal siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kretaif, kritis, 

serta mampu berkerjasama. Kompetensi tersebut diciptakan agar siswa dapat 

memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada 

keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. Pentingnya mata 

pelajaran matematika tersebut tertuang pada standar isi badan standar nasional 

pendidikan (BNSP: 2006). 

Pendidikan suatu bangsa memerlukan proses dan waktu secara bertahap 

karena keunggulan suatu bangsa tidak lagi bertumpu pada kekayaan alam, 

melainkan keunggulan sumber daya alam (SDM), yakni tenaga pendidik yang 

mampu memprakarsai dan menciptakan pembelajaran yang kreatif, efektif, 

inovatif, dan menyenangkan. Tujuan tersebut dicapai melalui pembelajaran 

tematik integratif dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 yang 

megutamakan pada kegiatan menumbuhkan minat siswa terhadap matematika 

(Permendikbud No. 58 Tahun 2014).  
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Pembelajaran matematika masih menekankan pada penghafalan rumus dan 

menghitung, hal ini menyebabkan kemampuan berpikir kreatif siswa kurang 

(Pujiati, dkk., 2018:38). Rendahnya kemampuan berpikir kreatif siswa juga 

dialami di SD 1 Wergu Kulon, siswa kurang aktif dalam menjawab dan 

menanggapi sebuah pertanyaan sehingga kemampuan berpikir kreatif siswa tidak 

bisa berkembang dengan baik (Yuliani, dkk., 2018).  

Berdasarkan hasil observasi penelitian pendahuluan oleh peneliti di SD 2 

Garung Lor Kudus pada 1 November 2019 menunjukkan bahwa kegiatan proses 

pembelajaran masih belum terlaksana dengan efektif, dikarenakan dalam proses 

pembelajaran belum menggunakan media dan model pembelajaran yang sesuai 

dengan kondisi peserta didik sehingga peserta didik kurang memahami materi 

yang disampaikan oleh guru, karena hanya menggunakan model konvensional 

atau model yang digunakan kurang cocok dan tidak ada media yang mendukung 

terhadap materi yang disampaikan karena disebabkan keterbatasan. Ketika 

mengajar pun guru tidak berusaha mencari informasi, apakah materi yang 

diajarkan sudah dipahami peserta didik atau belum. Guru menganggap peserta 

didik menguasai pelajaran lebih penting dibandingkan dengan mengembangkan 

kemampuan berpikir kreatif, sehingga sikap kreatif siswa terhadap materi 

pembelajaran masih kurang. Siswa saat pelajaran hanya mendengarkan, mencatat 

dan mengerjakan soal. Sehingga susana kelas menjadi membosankan dan siswa di 

kelas pasif dan kreativitas siswa tidak muncul. Guru bisa lebih kreatif untuk 

memberikan model dan metode pembelajaran yang variatif agar siswa menjadi 

tertarik saat proses pembelajaran. 

Hasil wawancara pada 1 November 2019 kepada guru kelas menunjukan 

bahwa selama kegiatan belajar mengajar pada muatan matematika banyak siswa 

yang kurang menunjukan kemampuan berpikir kreatif di dalam kelas. Guru hanya 

menggunakan model konvensional atau model yang digunakan kurang tepat dan 

tidak ada media yang mendukung terhadap materi yang disampaikan karena 

disebabkan keterbatasan. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada guru kelas, peneliti 

menyimpulkan bahwa permasalahan tersebut dapat diselesaikan dan mampu 
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menjadi solusi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif yakni dengan 

menerapkan model pembelajaran. Creative Problem Solving berbantuan media 

konkret. Hal ini berkaitan dengan rendahnya kreatifitas siswa dan aktivitas siswa 

dalam mengikuti pembelajaran matematika. Model pembelajaran Creative 

Problem Solving adalah suatu pembelajaran yang melakukan pemusatan pada 

pengajaran dan kemampuan berpikir kreatif. Ketika dihadapkan dengan suatu 

pertanyaan, siswa dapat melakukan pemikiran yang kreatif untuk memilih dan 

mengembangkan tanggapannya. Tidak hanya dengan cara menghafal dan berpikir 

kreatif memperluas proses berpikir. 

Media pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif siswa yaitu media konkret. Selain itu media konkret juga dapat 

mengaktifkan siswa untuk berpikir kreatif dan berkonsentrasi pada media tersebut. 

Media konkret di gunakan secara berkelompok untuk meningkatkan rasa bersatu 

anak, serta melakukan kerjasama di dalam kelompok tersebut. Melalui model 

Creative Problem Solving berbantuan media konkret ini diharapkan dapat 

membuat pembelajaran lebih menyenangkan, dan dapat membuat siswa aktif 

untuk berfikir berdasarkan gambar dari papan tersebut sehingga dapat 

meningkatkan berpikir kreatif siswa (Wulansari, 2017).  

 Penelitian yang dilakukan oleh Syamsu, dkk., (2016) dengan judul 

“Penerapan Model Creative Problem Solving (CPS) untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta Didik SMA Negeri 1 Bulukumba”. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik MIA 1 Negeri 

Bulukumba melalui model CPS. Disimpulkan bahwa pada siklus I kemampuan 

berpikir kreatif siswa sebesar 56,67%, pada siklus II menjadi 80,00% berkategori 

tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa model CPS dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif peserta didik SMA Negeri 1 Bulukumba. 

Penelitian yang dilakukan Nazifah, dkk (2013) dengan judul “Penggunaan 

media konkret meningkatkan aktivitas siswa matematika kelas I SDN 07 Sungai 

Soga Bengkayang” dalam pembelajaran diperoleh rata-rata peningkatan dari 

siklus I ke siklus II, yaitu aktivitas bertanya sebesar 30,43%, menjawab 
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pertanyaan sebesar 26,09%, dan melaksanakan tugas sebesar 13,05%, serta hasil 

belajar 11,30%. Dari data yang telah diperoleh dapat disimpulkan terjadi 

peningkatan yang signifikan pada setiap siklus. Hal ini berarti pembelajaran 

matematika dengan menggunakan media konkret dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa. 

Penelitian ini didukung peneliti-peneliti sebelumnya, dengan hasil 

penelitian yang menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan berpikir kreatif yang 

dibelajarkan dengan model pembelajaran Creative Problem Solving berbantu 

media konkret lebih baik dari rata-rata siswa yang dibelajarkan dengan 

pembelajaran konvesional berupa strategi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ada di SD 2 Garung Lor Kudus melalui 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Creative 

Problem Solving Untuk Meningktkan Kemampuan Berpikir Kreatif Berbantuan 

Media Konkret Pada Siswa Kelas IV SD 2 Garung Lor Kudus”. Dengan 

menggunakan model dan media tersebut, diharapkan kemampuan berpikir kreatif 

siswa kelas IV SD 2 Garung Lor dapat mengalami peningkatan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana peningkatan keterampilan guru dalam berpikir kreatif siswa 

kelas IV SD 2 Garung Lor menggunakan model Creative Problem 

Solving berbantu media Konkret? 

2. Bagaimana peningkatan aktivitas belajar siswa dalam penerapan model 

Creative Problem Solving berbantu media Konkret siswa kelas IV Sd 2 

Garung Lor? 

3. Bagaimana peningkatan berpikir kreatif siswa kelas IV SD 2 Garung Lor 

menggunakan model Creative Problem Solving berbantu media Konkret? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan keterampilan guru dalam meningkatkan berpikir kreatif 

siswa kelas IV SD 2 Garung Lor menggunakan model Creative Problem 

Solving berbantu media Konkret. 

2. Untuk mendeskripsikan penerapan model Creative Problem Solving 

berbantu media Konkret untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas 

IV SD 2 Garung Lor.  

3. Mendeskripsikan seberapa besar peningkatan berpikir kreatif siswa kelas 

IV SD 2 Garumg Lor menggunakan model Creative Problem Solving 

berbantu media Konkret. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak yang terkait. Adapun 

kegunaan tersebut dari segi teoritis dan praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis, penelitian ini diharapan memberikan manfaat sebagai 

berikut. 

1. Memberikan mengembangkan berpikir kreatif siswa dengan menggunakan 

model Creative Problem Solving pada kelas IV SD 2 Garung Lor. 

2. Sebagai rujukan untuk kegiatan penelitian sejenis yang dilanjutkan oleh 

peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat Praktisi 

Secara praktis, peneliti ini diharapkan memberikan manfaat sebagai 

berikut. 

1. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan masukan bagi sekolah dalam upaya meningkatkan mutu 

dan kualitas pendidikan melalui inovasi model pembelajaran. 
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2. Bagi Guru 

Sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi guru untuk meningkatkan 

kualitas belajar di kelasnya, serta menambah wawasan guru dalam 

menggunakan model-model pembelajaran yang tepat. 

3. Bagi Siswa 

Meningkatkan berpikir kreatif siswa dengan menghilangkan rasa jenuh dan 

bosan di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung dan memberikan 

pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. 

4. Bagi Peneliti 

Memberikan bekal bagi peneliti sebagai pengetahuan yang bermakna 

sehingga dapat digunakan untuk proses pembelajaran yang efektif dalam 

pengajaran yang akan datang dengan menggunakan model pembelajaran 

Creative Problem Solving berbantu media konkret. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini terfokus pada 

berfikir kreatif siswa menggunakan model Creative Problem  Solving berbantu 

media konkret kelas IV pada semester 1. Ruang lingkup di dalam penelitian 

Tindakan Kelas ini dibatasi sebagai berikut. 

1. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD 2 Garung Lor Kecamatan 

Kaliwungu Kudus kelas IV semester I tahun pelajaran 2019/2020. 

2. Permasalahan dalam penelitian tindakan kelas ini yakni rendahnya berpikir 

kreatif pada siswa kelas IV. 

3. Dalam penelitian ini tindakan kelas ini dilaksanakan pada semester ganjil 

tahun pelajaran 2019/2020. 

4. Penelitian tindakan kelas dilaksanakan selama dua siklus pada kompetensi 

dasar 3.12 Menjelaskan dan menentukan ukuran sudut pada bangun datar 

dalam satuan bakudengan menggunakan busur derajat dan jam sdudut dan 

kompetensi dasar 4.12 Mengukur sudut pada bangun datar dalam satuan 

baku dengan menggunakan busur derajat dan jam sudut. 
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5. Batasan ruang lingkup penelitian ini yaitu mengenai peningkatan berpikir 

kreatif siswa. 

 

F. Definisi Operasioal 

 Berikut definisi operasional yang terdapat pada penelitian ini. 

1. Berpikir Kreatif 

Berpikir kreatif merupakan kemampuan berpikir untuk memberikan 

gagasan atau ide-ide yang baru berdasarkan dari permasalahan yang sedang 

dihadapi. Berpikir kreatif ini sebuah proses yang melibatkan unsur-unsur 

orisinalitas, kelancaran, fleksibilitas, dan elaborasi. Dikatakan lanjut bahwa 

berpikir kreatif merupakan sebuah proses menjadi sensitif atau sadar terhadap 

masalah-masalah, kekurangan, dan celah-celah di dalam pengetahuan yang 

untuknya tidak ada solusi yang dipelajari, membawa serta informasi yang ada 

dari gudang memori atau sumber-sumber eksternal, mendefinisikan kesulitan 

atau mengidentifikasi unsur-unsur yang hilang, mencari solusi-solusi, 

menduga, menciptakan, alternatif-alternatif, untuk menyelesaikan masalah, 

menguji dan menguji kembali alternatif – alternatif tersebut, 

menyempurnakannya dan akhirnya mengkomunikasikan hasil-hasilnya. 

Berfikir kreatif juga dapat menumbuhkan ketekunan, disiplin diri dan 

berlatih penuh, yang di dalamnya dapat melibatkan aktivitas mental, seperti: 

1) mengajukan pertanyaan ; 2) mempertimbangkan informasi baru dan ide 

yang tidak lazim dengan pemikiran terbuka; 3) membangun keterkaita, 

khususnya di antara hal-hal yang berbeda; 4) menghubung-hubungkan 

berbagai hal yang bebas; 5) menerapkan imajinasi pada setiap situasi untuk 

menghasilkan hal baru dan berbeda; dan 6) mendengarkan situasi. 

2. Creative Problem Solving 

Creative Problem Solving adalah suatu pembelajaran yang melakukan 

pemusatan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah yang diikuti 

dengan penguatan keterampilan. Ketika dihadapkan dengan suatu pertanyaan, 

siswa dapat melakukan keterampilan memecahkan masalah untuk memilih 

dan mengembangkan tanggapannya. Tidak hanya dengan cara menghafal tan 
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berpikir, keterampilan memecahkan masalah memperluas proses berpikir. 

Model pembelajaran CPS didasari oleh ketekunan, masalah dan tantangan 

yang dapat diimplementasikan dalam komponen pembelajaran. Masalah 

menjadi topik dalam pembelajaran untuk memunculkan suatu kreativitas siswa 

dalam memecahkan masalah. Ketekunan siswa selama proses pembelajaran 

yakni ketika siswa terus berusaha dalam menemukan fakta, untuk memahami 

suatu masalah dan berusaha untuk memecahkan masalah tersebut. 

3. Media Konkret 

Konkret bisa juga diartikan dengan kenyataan, sedangkan media sendiri 

dapat diartikan sebuah alat bantu. Jadi, media konkret adalah sebuah alat bantu 

yang digunakan pendidik dalam kasus ini dimana guru, dimana alat bantu 

yang digunakan dalam proses menyampaikan materi. Jadi siswa dapat 

mengamati secara langsung dengan panca indera mereka, baik indera 

penglihatan dan indera peraba, dimana mereka bisa melihat dan 

menyentuhnya secara langsung.  

4. Keterampilan Guru 

Keterampilan mengajar guru adalah keterampilan guru untuk 

mengelola kelas dan melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan kondisi 

fisik. Menjadi guru berarti harus memiliki keterampilan yang baik saat 

mengajar di kelas. Dengan memiliki keterampilan mengajar, guru dapat 

mengelola proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


