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ABSTRAK

PENINGKATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA MELALUI MODEL
PEMBELAJARAN CREATIVE PROBLEM SOLVING (CPS)

PADA MATA PELAJARAN EKONOMI SISWA
KELAS X SMA NEGERI 1

GUNUNG LABUHAN

Oleh

HARYANTO

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) model creative problem
solving dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, dan (2) model creative
problem solving dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran ekonomi
siswa kelas X SMA Negeri 1 Gunung Labuhan. Metode penelitian ini adalah
penelitian tindakan kelas (Classrom Action Reserch) dengan tiga siklus melalui
tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Pengambilan data
aktivitas belajar menggunakan observasi sedangkan hasil belajar menggunakan
lembar tes. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penggunaan model
creative problem solving telah memberikan peningkatan yang berarti pada
indikator aktivitas belajar siswa, dari hasil observasi siswa pada siklus 1 mencapai
ketuntasan 25,80%, siklus 2 mencapai ketuntasan 64,51% dan siklus 3 mencapai
ketuntasan 87,09%. (2) Penggunaan model creative problem solving dapat
meningkatkan hasil belajar siswa kelas X mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri
1 Gunung Labuhan yang dilihat dari hasil tes pada siklus 1 mencapai ketuntasan
41,93%, siklus 2 mencapai ketuntasan 70,96% dan siklus 3 mencapai ketuntasan
93,54%.

Kata kunci : aktivitas belajar, creative problem solving



ABSTRACT

THE IMPROVEMENT OF ACTIVITIES STUDENT LEARNING
THROUGH MODEL CREATIVE PROBLEM SOLVING (CPS)
ON THE SUBJECT OF ECONOMIC STUDENTS CLASS X

X SMA NEGERI 1 GUNUNG LABUHAN

By

HARYANTO

The purpose of this study was to determine (1) the model creative problem solving can
improve students' learning activities, and (2) model of creative problem solving can improve
student learning outcomes on economic subjects class X SMAN 1 Gunung Labuhan. This
research method is classroom action research with three cycles through the stages of
planning, implementation, observation and reflection. Collecting data through observation
and learning activities while learning to use the results of a test sheet. The results of this study
indicate that (1) The use of creative problem solving models have provided a significant
increase in indicators of student learning activities, from the observation of the students in
cycle 1 achieve mastery 25.80%, cycle 2 achieve mastery 64.51% and cycle 3 reaches
completeness 87.09%. (2) Use of the model creative problem solving can improve the results
of class X student of economic subjects in SMAN 1 Gunung Labuhan seen from the test
results in cycle 1 achieve mastery 41.93%, cycle 2 achieve mastery 70.96% and cycle 3
achieve mastery 93.54%.

Keywords: learning activities, creative problem solving
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang sangat mendasar bagi

pembangunan bangsa suatu negara, pendidikan adalah embrio dalam bernegara, di

dalam konstitusi Negara Republik Indonesia mengamanatkan kepada pemerintah

agar pendidikan dapat diselenggarakan dengan baik dan pemerintah mengeluarkan

peraturan serta perundang-undangan pendidikan agar menjamin pendidikan yang

berkualitas. Sekolah mempunyai peranan penting dalam menyiapkan generasi

bangsa, hal ini berarti akan menentukan kualitas warga negara dalam menghadapi

hari depannya di masa yang akan datang. Salah satu mata pelajaran di sekolah

yang dapat digunakan meningkatkan sumber daya manusia adalah mata pelajaran

Pendidikan Ekonomi. Tujuan pendidikan nasional tertera dalam UUD 1945, yaitu

Pasal 31 ayat 3 menyebutkan, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan

satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan

serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur

dengan undang-undang.” Pasal 31, ayat 5 menyebutkan, “Pemerintah memajukan

ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan

persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Selain itu Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang No. 20, Tahun

2003 Jabaran UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang
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No. 20, Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung

jawab.”

Upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa, tidak ada cara lain kecuali melalui

peningkatan mutu pendidikan. Berangkat dari pemikiran itu, Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) melalui lembaga UNESCO (United Nations, Educational,

Scientific and Cultural Organization) mencanangkan empat pilar pendidikan baik

untuk masa sekarang maupun masa depan, yakni: (1) learning to Know, (2)

learning to do (3) learning to be, dan (4) learning to live together. Dimana

keempat pilar pendidikan tersebut menggabungkan tujuan-tujuan IQ, EQ dan SQ.

Pada intinya tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa

diberbagai bidang dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu

manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi

pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan

rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab

kemasyarakatan dan kebangsaan.

Salah satu pelajaran yang menjadi perhatian adalah pelajaran ekonomi dimana

banyak siswa yang menemui kendala didalam memahami materi tersebut ekonomi

merupakan ilmu atau seni yang mengkaji tentang upaya manusia untuk memenuhi



3

kebutuhan hidupnya yang banyak, bervariasi, dan berkembang dengan sumber

daya yang ada melalui kegiatan produksi, konsumsi, dan atau distribusi ilmu

pengetahuan sosial yang mempelajari bagaimana manusia berusaha mencapai

kemakmuran atau memenuhi kebutuhannya. Mata pelajaran ekonomi berfungsi

membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar agar mampu

mengambil keputusan secara rasional tindakan ekonomi dalam menentukan

berbagai pilihan.

Paul A. Samuelson dalam Sukwiyati (2009: 120) mengemukakan bahwa ilmu

ekonomi sebagai suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam

memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki

beberapa alternatif penggunaan, dalam rangka memproduksi berbagai

komoditas, untuk kemudian menyalurkannya, baik saat ini maupun di masa

depan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.

Depdiknas (2006: 4) menyatakan tujuan mata pelajaran ekonomi di Sekolah

Menengah Atas (SMA) adalah sebagai berikut:

1. Memahami sejumlah konsep ekonomi  untuk mengaitkan peristiwa dan

masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-hari terutama yang terjadi

dilingkungan individu, rumah tangga, masyarakat dan negara.

2. Menampilkan sikap ingin tahu terhadap sejumlah konsep ekonomi yang

diperlukan untuk mendalami ilmu ekonomi.

3. Membentuk sikap bijak, rasional dan bertanggung jawab dengan memiliki

pengetahuan dan keterampilan ilmu ekonomi, manejemen, akutansi yang

bermanfaat bagi diri sendiri, rumah tangga, masyarakat dan negara.
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4. Membuat keputusan yang bertanggung jawab mengenai nilai-nilai sosial,

ekonomi, dalam masyarakat yang majemuk baik dalam skala nasional

maupun internasional.

Hasil belajar ekonomi adalah perubahan tingkahlaku pada diri siswa yang

diperoleh setelah melakukan kegiatan proses belajar mengajar mata pelajaran

ekonomi yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk pembahasan pengetahuan,

sikap dan keterampilan. Jarang sekali siswa diberi gambaran bahwa pelajaran

ekonomi adalah keilmuan yang sangat dekat dengan mereka, karena mereka

mengalaminya sehari-hari. Materi yang diberikan hanya menitikberatkan kepada

hapalan tanpa bekal keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi masalah

dikehidupan sehari-harinya. Berbagai keterampilan dalam ilmu pengetahuan

sosial sering dilupakan sekolah padahal sangat penting untuk dimiliki siswa.

Pentingnya peningkatan aktivitas belajar di SMA Negeri 1 Gunung Labuhan Way

Kanan dikarenakan aktivitas belajar siswa masih rendah, berikut ini permasalahan

yang ditemui didalam proses pembelajaran.

1. Kurangnya antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran, hal terebut

masih banyak siswa kurang serius memperhatikan penjelasan guru.

2. Hanya beberapa siswa yang bertanya saat guru memberikan kesempatan

bertanya.

3. Hanya beberapa siswa berani menjawab pertanyaan yang guru berikan

atau pertanyaan teman lain.

4. Pada saat belajar kelompok, hanya sebagian kecil saja yang aktif.
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5. Pada saat siswa diminta untuk menyimpulkan pokok bahasan yang telah

dipelajarai hanya beberapa siswa yang berani mengungkapkan pendapat.

Fenomena yang terlihat dalam mengikuti pembelajaran ekonomi dikelas

berdasarkan pengalaman penulis nampak siswa di SMA Negeri 1 Gunung

Labuhan Way Kanan kurang semangat mengikutinya. Terlihat siswa dari

kurangnya antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran, kurang aktif bertanya

ketika diberi kesempatan oleh guru, kerja kelompok yang kurang dan hanya

sedikit siswa yang mau mengutarakan pendapatnya kepada guru. Fenomena ini

juga terungkap dikala jam istirahat guru saling curhat tentang kelakuan siswa

didalam kelas yang kurang perhatian dalam mengikuti pembelajaran, gejala-gejala

ini yang membuat pertanyan besar sehingga penulis melakukan penelitian di SMA

Negeri 1 Gunung Labuhan Way Kanan. Motivasi adalah suatu energi dalam diri

(pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk

mencapai tujuan sedangkan berdasarkan hasil pra siklus yang dilakukan di SMA

Negeri 1 Gunung Labuhan Way Kanan diperoleh data tentang hasil belajar pada

mata pelajaran ekonomi kelas X.1 tahun pelajaran 2015/2016 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Hasil Ulangan Harian Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas X.1
SMA Negeri 1 Gunung Labuhan Tahun Pelajaran. 2015/2016.

Rentang Nilai Jumlah Siswa Persentase Kategori
81 – 100
75 – 80
56 – 74

0
8
12

0
25,80
38,71

–
Tuntas

Belum Tuntas
< 50 11 35,48 Belum Tuntas
Total 31 100%

Sumber: Arsip Nilai  pelajaran ekonomi SMAN 1 Gunung Labuhan

Aktivitas belajar sangat diperlukan oleh siswa untuk mendapatkan hasil belajar

yang maksimum. Ketika siswa pasif, atau hanya menerima dari pengajar, ada
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kecenderungan untuk cepat melupakan apa yang telah diberikan. Oleh sebab itu,

diperlukan perangkat tertentu untuk dapat mengikat informasi yang baru saja

diterima dari guru. creatif problem solving adalah salah satu cara untuk mengikat

informasi yang baru kemudian menyimpannya dalam otak. mengapa demikian?

karena salah satu faktor yang menyebabkan informasi cepat dilupakan adalah

faktor kelemahan otak manusia itu sendiri.

Belajar hanya mengandalkan indera pendengaran mempunyai beberapa

kelemahan, padahal hasil belajar seharusnya disimpan sampai waktu yang lama.

Kenyataan ini sesuai dengan kata-kata mutiara yang diberikan oleh seorang filosof

kenamaan dari Cina, Konfusius sesuai yang dikutip Zaini (2008: 13) menyatakan

bahwa apa yang saya dengar saya lupa, apa yang saya lihat saya ingat dan apa

yang saya lakukan saya faham.

Berdasarkan data Tabel 1.1 dapat terlihat bahwa hasil belajar ekonomi yang

diperoleh siswa secara umum masih rendah. Hal ini terlihat dari jumlah yaitu 31

siswa yang memiliki hasil belum tuntas yaitu 23 siswa atau 74,19% dan siswa

yang tuntas dalam hasil belajar yaitu 8 siswa atau 25,80%. Menurut pendapat

Djamarah dan Zain (2010: 128) apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang

dari 60% dikuasai siswa maka prestasi keberhasilan siswa pada mata pelajaran

tersebut tergolong rendah maka pembelajaran pada saat sebelum menggunakan

model creative problem solving memiliki aktivitas belajar rendah yang berdampak

pada hasil belajar yang rendah.

Fenomena hasil prasiklus yang ditemukan peneliti sewaktu mengajar IPS ekonomi

antara lain: (1) kurang adanya keberanian siswa mengemukakan pendapat,
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memiliki rasa ingin tahu, memberikan banyak gagasan serta usulan secara kreatif

dan antisipatif dalam menumbuhkan pengalaman dalam menyelesaikan suatu

masalah; (2) kurangnya minat dan motivasi siswa dalam mengikuti setiap proses

pembelajaran; (3) siswa mengeluhkan susahnya pemecahan masalah pada saat

dijelaskan mengenai suatu materi ekonomi yang bersifat komplek; (4) siswa

terkadang hanya menghafal materi ekonomi tanpa memaknainya, padahal

kemampuan pemecahan masalah ekonomi memberikan implikasi dalam

kehidupan mereka untuk menyelesaikan masalah; (5) kurangnya latihan yang

dapat mendorong dan tanggung jawab belajar dirumah; (6) kurangnya siswa

diberikan kesempatan untuk aktif dan kreatif berpartisipasi dalam menetapkan

tujuan kegiatan pembelajaran; (7) kurangnya tersedinya rasio penggunaan

peralatan laboratorium IPS sebagai pendukung siswa dalam memahami materi

ekonomi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif; (8) penyampaian

materi ekonomi tanpa diiringi dengan pengembangannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dengan adanya aktivitas

belajar yang baik maka siswa akan belajar lebih aktif dan pada akhirnya hasil

belajar dapat dicapai secara maksimal. Untuk itu keaktifan sangat diperlukan

dalam proses pembelajaran, terutama pada mata pelajaran ekonomi. Proses

pembelajaran ekonomi masih dibutuhkan suatu perencanaan yang dapat

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar siswa dalam

memahami materi yang diajarkan baik secara individu maupun kelompok. Untuk

meningkatkan kondisi tersebut, salah satu upaya nyata yang dapat dilakukan guru

adalah melakukan suatu tindakan model pembelajaran creatif problem solving di

kelas. Tindakan yang dilakukan guru dapat berjalan dengan baik jika dalam proses
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pembelajaran diikuti dengan penggunaaan model pembelajaran yang saling

berkaitan. Penggunaan model pembelajaran itu adalah model Creative Problem

Solving (CPS).

Berdasarkan hasil observasi belajar siswa pada tanggal 26 September 2015,

bahwa siswa yang aktif dalam belajar ekonomi lebih sedikit dibandingkan siswa

yang kurang aktif belajar ekonomi. Rendahnya keaktifan siswa tersebut

khususnya adalah kemampuan komunikasi yang belum maksimal, hal tersebut

dapat dilihat dari siswa yang kurang berani berbicara untuk bertanya ketika

diberikan kesempatan untuk bertanya, siswa dominan kurang berani dalam

mengemukakan pendapat ketika mempresentasikan hasil diskusi karena malu,

siswa kurang aktif dalam berdiskusi ketika diberikan kesempatan untuk

mendiskusikan suatu topik pembelajaran dengan teman sebayanya karena kurang

mampu menyampaikan pendapatnya.

Penggunaan model pembelajaran CPS yang sesuai akan berdampak terhadap

model creatif problem solving dalam proses pembelajaran sehingga materi

ekonomi yang akan diajarkan oleh guru melalui penyampaian dan komunikasi

yang baik diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih banyak waktu kepada

siswa, membuka wawasan dan lebih aktif dalam memahamai masalah yang

dihadapi. Siswa yang tadinya membenci pelajaran ini menjadi semangat dan

menyukai pembelajaran ekonomi dikit demi sedikit. (Hikmah dan Natsir, 2009:

76). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat memberikan suatu gambaran bahwa

salah satu upaya untuk meningkatakan aktivitas belajar siswa terhadap hasil

belajar ekonomi terletak pada tindakan diperbuat oleh guru, yakni melalui
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pendekatan CPS di kelas. Jadi yang diperlukan adalah kesempatan siswa untuk

dilatih melalui pembelajaran ekonomi. Berdasarkan latar belakang masalah,

peneliti harus melakukan tindakan melalui penelitian tindakan kelas dengan judul

Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa melaui Model Creative Problem Solving

(CPS). Adapun yang menjadi variabel tindakan adalah pendekatan CPS dan

variabel permasalahan aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa dalam

pembelajaran ekonomi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang akan diidentifikasi

adalah sebagai berikut:

1. Pola atau cara mengajar pendidik yang masih menggunakan model ekspositor.

2. Belum ada hasrat atau keinginan menggunakan aneka tipe model pembelajaran

yang ada.

3. Sebagian besar siswa dalam mengikuti pelajaran ekonomi sering mengalami

kejenuhan karena proses pembelajaran yang masih bersifat monoton.

4. Guru SMA Negeri 1 Gunung Labuhan belum menerapkan pembelajaran yang

melibatkan siswa, sehingga hanya sebagian kecil siswa yang aktif.

5. Guru kurang memberikan kegiatan pembelajaran yang merangsang siswa agar

lebih meningkatkan aktivitas belajar siswa.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti

membatasi permasalahan yang akan dikaji yaitu pada kajian pengembangan

model pembelajaran kooperatif tipe Creative Problem Solving (CPS) untuk
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meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi siswa kelas X

di SMA Negeri 1 Gunung Labuhan Way Kanan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan

masalah, maka rumusan masalah penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai

berikut.

1. Bagaimanakah model pembelajaran creative problem solving dalam

peningkatan aktivitas belajar siswa kelas X mata pelajaran ekonomi di SMA

Negeri 1 Gunung Labuhan?

2. Apakah model pembelajaran creative problem solving dapat meningkatkan

hasil belajar siswa kelas X mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Gunung

Labuhan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembatasan masalah dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian

ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan model pembelajaran creative problem solving dalam

peningkatan aktivitas belajar siswa kelas X pada mata pelajaran ekonomi di

SMA Negeri 1 Gunung Labuhan.

2. Untuk mengetahui efektifitas model pembelajaran creative problem solving

dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas X mata pelajaran ekonomi di

SMA Negeri 1 Gunung Labuhan.
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1.6 Manfaat Penelitian

Secara khusus kegunaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1.6.1 Bagi Peneliti

1. Menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Creative Problem Solving

(CPS) dalam pembelajaran ekonomi.

2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan terutama

peningkatkan profesionalisme guru.

1.6.2 Bagi Tenaga Pendidik

1. Hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi guru dalam

mengaplikasikan model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) di

kelas.

2. Meningkatkan mutu pembelajaran terutama kualitas dan profesionalisme

guru.

1.6.3 Bagi Siswa

1. Sebagai wawasan untuk meningkatkan hasil belajar melalui model

pembelajaran yang melibatkan siswa secara optimal.

2. Sebagai alat untuk menumbuhkan motivasi dan aktivitas belajar dalam

pembelajaran ekonomi.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu : Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa Melalui

Model Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) pada Mata Pelajaran

Ekonomi.
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1.7.2 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X.1 SMA Negeri 1 Gunung

Labuhan tahun pelajaran 2015-2016 yang berjumlah 31 orang.

1.7.3 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Gunung Labuhan,

Kabupaten Way Kanan.

1.7.4 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2015/2016

1.7.5 Ruang Lingkup Ilmu

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu-

ilmu sosial yang berdasarkan realita dan fenomena sosial melalui pendekatan

interdisipliner sebagai program pendidikan persekolahan yang dikembangkan

atas dasar relevansinya dengan kebutuhan, minat, praktis kehidupan keseharian

siswa, atau program pendidikan yang diorganisasi secara terpadu atau integratif

bahan-bahan dan disiplin ilmu-ilmu sosial atas dasar tema topik yang dekat

dengan siswa. Menurut Woolever dan Scot (1990: 10-13) dalam Pendidikan

IPS, terdapat 5 tradisi atau 5 perspektif. Lima perspektif tersebut tidak saling

menguntungkan secara eksklusif, melainkan saling melengkapi. Adapun lima

perspektif pada tujuan inti pendidikan ilmu pengetahuan sosial adalah sebagai

berikut:

1. Ilmu pengetahuan sosial sebagai transmisi kewarganegaraan

2. Ilmu pengetahuan sosial sebagai pengembang pribadi

3. Ilmu pengetahuan sosial sebagai refleksi inquiry
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4. Ilmu pengetahuan sosial sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial

5. Ilmu pengetahuan sosial sebagai pengambilan keputusan yang rasional

dan aksi sosial.

Penelitian ini menggunakan perspektif  ilmu pengetahuan sosial sebagai

reflektif inquiry (sosial studies as reflective inquiry). Dengan adanya

pendidikan IPS sebagai pengembang pribadi dan refleksi inquiry diharapkan

siswa dapat mengidentifikasi masalah-masalah sosial melalui aktivitas belajar

yang dirancang untuk melibatkan para pelajar dalam proses penalaran

mengenai hubungan sebab akibat dan menjadikan mereka fasih dan cermat

dalam mengajukan pertanyaan membangun konsep, dan merumuskan serta

menguji hipotesis. Ketika IPS pada pelajaran ekonomi yang diajarkan pada

jenjang SMA yang menggunakan reflektif inquiry, maka penekanan terpenting

adalah bagaimana memberikan motivasi agar siswa dapat berpikir dalam

menyelesaikan permasalahan pada kehidupan sehari-hari. Guru membantu

siswa untuk menggunakan pikirannya secara logis dan mengadakan penelitian

secara ilmiah untuk mendapatkan jawaban atas isu-isu, pertanyaan, atau

masalah-masalah pada pelajaran ekonomi sehingga hasil belajar siswa menjadi

meningkat. Pendidikan ilmu ekonomi tidak hanya mengajarkan ilmu ekonomi

kepada siswa, akan tetapi harus mengajarkan tentang sikap ingin tahu,

membentuk sikap bijak, rasional dan bertanggung jawab dengan memiliki

pengetahuan, nilai-nilai sosial serta keterampilan ilmu ekonomi, manejemen,

akutansi yang bermanfaat bagi diri sendiri, rumah tangga, masyarakat dan

negara.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Belajar Behavioristik

Pendiri aliran behaviourism (behaviorisme) adalah John B.Watson (1878-1958),

yang mengatakan bahwa kesadaran hanya dapat dipelajari melalui proses

introspeksi, sebuah alat riset yang tidak bisa diandalkan.  Watson menganggap

bahwa perhatian utama psikolog seharusnya adalah perilaku dan bagaimana

perilaku bervariasi berdasarkan pengalaman (Hergenhan, 2010: 48).

Menurut teori behavioristik belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil

dari pengalaman.  Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan

respon.  Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan

perubahan perilakunya.  Menurut teori ini dalam belajar yang penting adalah input

yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja

yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau

tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut.  Proses

yang dapat diamati adalah stimulus dan respon, oleh karena itu apa yang diberikan

oleh guru (stimulus) dan apa yang diterima oleh siswa (respon) harus dapat

diamati dan diukur. Teori tersebut mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran

merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan

tingkah laku. Belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal
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kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil

interaksi antara stimulus dan respon (Budiningsih, 2004: 20).

Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor

penguatan (reinforcement), jika penguatan ditambahkan (positive reinforcement)

maka respon akan semakin kuat apa bila respon dikurangi atau dihilangkan

(negative reinforcement) maka responpun akan semakin kuat. Hal ini

dikemukakan oleh Skinner bahwa

“Hubungan antara stumulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dan
lingkungannya, yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku
tidaklah sederhana. Respon yang diterima seseorang tidak sesederhana itu,
karena stimulus-stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi dan
interaksi antar stimulus itu akan mempengaruhi respon yang dihasilkan.
Respon yang diberikan ini memiliki konsekunsi- konsekunsi inilah yang
nantinya mempengaruhi munculnya perilaku (Slavin, 2008: 16).

Salah satu tujuan penulis menerapkan model pembelajaran creative problem

solving adalah menciptakan suatu stimulus berupa pembelajaran yang dapat

melibatkan siswa secara aktif, meningkatkan interaksi tatap muka,

interdependensi positif, tanggung jawab individual, kemampuan interpersonal,

dan kelompok kecil. Hal tersebut akan lebih memotivasi siswa dalam belajar.

2.1.2 Teori Kognitivisme

Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes

terhadap teori perilaku yang berkembang sebelumnya. Model kognitif ini

memiliki perspektif bahwa siswa memproses informasi dan pelajaran melalui

upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan

antara pengetahuan yang baru dengan yang telah ada.  Model ini menekankan

pada bagaimana informasi diproses.
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Teori kognitif menurut Ausubel dalam Gredler (2011: 361) menekankan pada

aspek pengelolaan  yang memiliki pengaruh utama terhadap belajar. Menurut

Bruner jika anak didik memahami langkah-langkah penting dalam suatu mata

pelajaran, ia dapat terus berpikir secara produktif tentang masalah-masalah baru.

Mengetahui bagaimana sesuatu terjadi sama pentingnya dengan fakta tentang

masalah tersebut (Sugihartono,2007: 109). Bruner menjabarkan bahwa

perkembangan keterampilan anak terjadi dalam dalam tiga tahap yaitu 1) enaktif

(0-4 tahun) yaitu pemahaman anak dicapai melalui eksplorasi dirinya sendiri dan

manipulasi fisik motorik melalui pengalaman sensorik; 2) ikonik (5-7 tahun) anak

menyadari sesuatu ada secara mandiri melalui imej atau gambaran yang konkret

bukan yang abstrak; 3) simbolik (>8 tahun) anak sudah memahami simbol-simbol

dan konsep seperti bahasa dan angka sebagai representasi simbol (Dahar, 2006:

124-125). Teori belajar kognitif menurut pandangan Robert Gagne dalam Gredler

(2011: 357) menyatakan bahwa proses belajar adalah suatu proses dimana siswa

terlibat dalam aktivitas yang memungkinkan mereka memiliki kemampuan yang

tidak dimiliki sebelumnya. Vygotsky menekankan pada perkembangan psikologi

kultural-historis. Menurut Vygotsky dalam Gredler (2011: 371), semua fungsi

psikologis yang lebih tinggi dalam proses kognitif memiliki karakteristik

psikologis  umum yang dapat  membedakannya dari semua proses mental lainnya,

mereka itu merupakan proses penguasaan reaksi kita sendiri melalui berbagai

cara. Fungsi psikologi kognitif tersebut berasal dari interaksi sosial pada masing-

masing individu dalam konsep budaya mereka. Menurut Teori perkembangan

kognitif Piaget yaitu memfokuskan pengetahuan sesuai dengan dunia mereka.

Menurut Piaget dalam Gredler (2011: 322), untuk memahami gagasan tentang
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belajar yang memadai, kita pertama-tama harus menjelaskan bagaimana individu

bisa mengkontruksi dan menciptakan, bukan hanya bagaimana dia mengulangi

dan meniru. Hal ini menjadikan siswa memiliki pemikiran logika. Menurut Piaget

dalam Gredler (2011: 346), pola pemikiran anak akan mengalami perubahan

kualitatif yang penting bagi perkembangan pemikiran hipotesis logika, karena itu

hubungan antara sistem pendidikan dan anak akan bersifat resiprokal atau timbal

balik. Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi beberapa tingkatan sesuai

dengan masing-masing periode siswa yaitu untuk perkembangan belajar pada usia

SMA terletak pada tingkatan formal operasional (11/12-14/15 tahun). Tingkatan

ini siswa telah mampu memberikan keseriusan dalam pekerjaan yang diperoleh

dari kemampuan berpikir logis, menalar dan dapat menarik kesimpulan dari suatu

informasi. Siswa dapat mengetahui, memahami dan merasakan hal-hal seperti

cinta terhadap lawan jenis, bukti logis dengan gunakan logika, dan memiliki nilai

kehidupan. Ia telah mengetahui berbagai macam warna dari psikologi seseorang.

Teori kognitivisme ini memiliki perspektif bahwa para siswa memproses

informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan

kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan

pengetahuan yang telah ada.  Teori ini menyatakan bahwa belajar merupakan

suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi,

emosi dan aspek-aspek kejiwaan lainnya, belajar melibatkan proses berpikir yang

sangat kompleks (Budiningsih, 2004: 34). Teori kognitif lebih mementingkan

keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar. Model pembelajaran creative

problem solving yang dikembangkan dalam penelitian ini mengutamakan
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keterlibatan siswa secara penuh dalam pembelajaran.  Siswa dituntut untuk dapat

berinteraksi dengan siswa lainnya dan berpartisipasi dalam diskusi kelompok.

2.1.3 Teori Konstruktivisme

Kontruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa

pengetahuan kita itu adalah konstruksi (bentukan) kita sendiri (Sardiman, 2005:

37). Menurut Maxim  (2010: 313-315) belakangan ini telah terjadi pergeseran

paradigma dalam pembelajaran yang semula bersitaf teacher center berubah

menjadi student center. Perubahan ini mendorong terjadinya aktivitas belajar yang

lebih berfokus pada upaya siswa untuk aktif membangun pengetahuannya sendiri.

Menurut teori konstruktivisme, belajar merupakan proses aktif dari subjek belajar

untuk merekonstruksi makna, sesuatu seperti teks, kegiatan dialog, pengalaman

fisik dan lain-lain. Semakin banyak seseorang berinteraksi dengan objek dan

lingkungannya maka pengetahuan dan pemahaman tentang objek dan

lingkungannya tersebut akan meningkat dan semakin rinci (Budiningsih, 2004:

57). Menurut Tasker  dalam Pranita (2010: 30) bahwa ada tiga penekanan dalam

teori belajar konstruktivisme .Pertama adalah peran aktif siswa dalam

mengontruksi pengetahuan secara bermakna. Kedua adalah pentingnya membuat

kaitan antara gagasan dalam pengkontruksian secara bermakna. Ketiga adalah

mengaitkan antara gagasan dengan informasi baru yang diterima. Menurut

Ruseffendi dalam Pranita (2010: 32).konstruktivisme merupakan pengetahuan

yang tidak dapat dipindahkan begitu saja dari pikiran guru kepikiran siswa. Siswa

harus aktif secara mental membangun struktur pengetahuannya berdasarkan

kematangan kognitif  yang dimilikinya. Siswa tidak diharapkan sebagai botol-
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botol kecil yang siap diisi dengan berbagai ilmu pengetahuan sesuai dengan

kehendak guru.

Von Galserfeld dalam Budiningsih, (2004: 57) mengemukakan bahwa:

Ada beberapa kemampuan yang diperlukan dalam mengkonstruksi
pengetahuan, yaitu: (1) kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali
pengalaman, (2) kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan
akan kesamaan dan perbedaan, dan (3) kemampuan untuk lebih menyukai
suatu pengalaman yang satu dari pada yang lainnya.

Menurut teori kontruktivisme, satu prinsip yang paling penting dalam pendidikan

adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa.

Siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya. Guru dapat

memberikan kemudahan untuk proses ini dengan memberikan kesempatan siswa

menjadi sadar untuk belajar (Herpratiwi, 2009: 72). Teori belajar kontruktivisme

adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin

belajar atau mencari mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan

sendiri kompetensi pengetahuan atau teknologi dan hal lain yang diperlukan untuk

mengembangkan dirinya sendiri. Piaget merupakan psikolog pertama yang

menggunakan filsafat konstruktivisme mengemukakan bahwa pengetahuan tidak

diperoleh secara pasif oleh seseorang, melainkan melalui tindakan. Bahkan

perkembangan kognitif anak tergantung pada seberapa jauh mereka memanipulasi

dan berinteraksi dengan lingkungannya sedangkan perkembangan kognitif itu

sendiri merupakan proses berkesinambungan tentang ketidakseimbangan dan

keadaan keseimbangan (Herpratiwi,2009: 79).

Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru, apa yang

dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan
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pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai

pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Pendekatan konstruktivisme mempunyai

beberapa konsep umum seperti:

1. Pelajar aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah

ada.

2. Pelaksanaan konteks pembelajaran, bahwa pelajar seharusnya membina

sendiri pengetahuan mereka.

3. Pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui

proses saling memengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan

pembelajaran terbaru.

4. Unsur terpenting dalam teori ini ialah seseorang membina pengetahuan

dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan

pemahamannya yang sudah ada.

5. Ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama.

Faktor ini berlaku apabila seorang pelajar menyadari gagasan-gagasannya

tidak konsisten atau sesuai dengan pengetahuan ilmiah.

6. Bahan pengajaran yang disediakan mempunyai kaitan dengan pengalaman

untuk menarik minat belajar.

Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif,

yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Beda dengan

aliran behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang

bersifat mekanistik antara stimulus respon, kontruktivisme lebih memahami

belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan
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dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya.

Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru, apa yang

dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan

pengalaman demi pengalaman sehingga menyebabkan seseorang mempunyai

pengetahuan dan menjadi lebih dinamis.

Menurut teori ini, satu prinsip yang mendasar adalah guru tidak hanya

memberikan pengetahuan kepada siswa, namun siswa juga harus berperan aktif

membangun sendiri pengetahuan di dalam memorinya. Guru dapat memberikan

kemudahan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan

atau menerapkan ide – ide mereka sendiri, dan mengajarkan siswa menggunakan

strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat memberikan siswa anak tangga

yang membawa siswa ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi dengan catatan

siswa menulis dengan bahasa dan kata – kata mereka sendiri.

Makna belajar menurut konstruktivisme adalah aktivitas yang aktif, dimana siswa

membina sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari dan

merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide baru dengan kerangka berpikir

yang telah dimilikinya. Mengkonstruksikan pengetahuan tersebut siswa

diharuskan mempunyai dasar bagaimana membuat hipotesis dan mempunyai

kemampuan untuk mengujinya, menyelesaikan persoalan, mencari jawaban dari

persoalan yang ditemuinya, mengadakan renungan, mengekspresikan ide dan

gagasan sehingga diperoleh konstruksi yang baru.

Berkaitan dengan konstruktivisme, terdapat dua teori belajar yang dikaji dan

dikembangkan oleh Jean Piaget dan Vygotsky, yang dapat diuraikan sebagai
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berikut: Piaget yang dikenal sebagai konstruktivis pertama (Dahar, 2006: 159)

menegaskan bahwa penekanan teori kontruktivisme pada proses untuk

menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas lapangan. Peran

guru dalam pembelajaran menurut teori kontruktivisme adalah sebagai fasilitator

atau moderator. Pandangan tentang anak dari kalangan konstruktivistik lebih

mutakhir yang dikembangkan dari teori belajar kognitif Piaget menyatakan bahwa

ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang anak dengan asimilasi dan

akomodasi sesuai dengan skemata yang dimilikinya. Proses mengkonstruksi,

sebagaimana dijelaskan Jean Piaget adalah sebagai berikut:

1. Skemata adalah sekumpulan konsep yang digunakan ketika berinteraksi

dengan lingkungan disebut dengan skemata. Sejak kecil anak sudah

memiliki struktur kognitif yang kemudian dinamakan skema. Skema

terbentuk karena pengalaman. Misalnya, anak senang bermain dengan

kucing dan kelinci yang sama-sama berbulu putih. Berkat keseringannya,

ia dapat menangkap perbedaan keduanya, yaitu bahwa kucing berkaki

empat dan kelinci berkaki dua. Akhirnya, berkat pengalaman itulah dalam

struktur kognitif anak terbentuk skema tentang binatang berkaki empat dan

binatang berkaki dua. Semakin dewasa anak, maka semakin sempunalah

skema yang dimilikinya. Proses penyempurnaan skema dilakukan melalui

proses asimilasi dan akomodasi.

2. Asimilasi adalah proses kognitif dimana seseorang mengintegrasikan

persepsi, konsep ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang

sudah ada dalam pikirannya. Asimilasi dipandang sebagai suatu proses

kognitif yang menempatkan dan mengklasifikasikan kejadian atau
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rangsangan baru dalam skema yang telah ada. Proses asimilasi ini berjalan

terus. Asimilasi tidak akan menyebabkan perubahan atau pergantian

skemata melainkan perkembangan skemata. Asimilasi adalah salah satu

proses individu dalam mengadaptasikan dan mengorganisasikan diri

dengan lingkungan baru untuk berkembang.

3. Akomodasi adalah rangsangan atau pengalaman baru seseorang dengan

tidak dapat mengasimilasikan pengalaman yang baru dalam skemata yang

telah dimiliki. Pengalaman yang baru itu bisa jadi sama sekali tidak cocok

dengan skema yang telah ada. Dalam keadaan demikian orang akan

mengadakan akomodasi. Akomodasi tejadi untuk membentuk skema baru

yang cocok dengan rangsangan yang baru atau memodifikasi skema yang

telah ada sehingga cocok dengan rangsangan itu.

4. Keseimbangan adalah gabungan antara asimilasi dan akomodasi

sedangkan diskuilibrasi adalah keadaan dimana tidak seimbangnya antara

proses asimilasi dan akomodasi, ekuilibrasi dapat membuat seseorang

menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya.

Ratumanan (2004: 45) mengemukakan bahwa karya Vygotsky dalam teori

sosiokultural didasarkan pada dua ide utama. Pertama, perkembangan intelektual

dapat dipahami hanya bila ditinjau dari konteks historis dan budaya pengalaman

anak. Kedua, perkembangan bergantung pada sistem isyarat dalam mengacu pada

simbol-simbol yang diciptakan oleh budaya untuk membantu orang berpikir,

berkomunikasi dan memecahkan masalah, dengan demikian perkembangan

kognitif anak mensyaratkan sistem komunikasi budaya dan belajar menyesuaikan

proses berpikir diri sendiri.
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Menurut Slavin (Ratumanan, 2004: 49) ada dua implikasi utama teori Vygotsky

dalam pendidikan. Pertama, dikehendakinya setting kelas dalam pembelajaran

kooperatif antar kelompok siswa dengan kemampuan yang berbeda, sehingga

siswa dapat berinteraksi dalam mengerjakan permasalahan yang sulit dan saling

memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah yang efektif di dalam daerah

pengembangan terdekat atau proksimal masing-masing. Kedua, pendekatan

Vygotsky dalam pembelajaran menekankan scaffolding, yaitu semakin lama siswa

semakin dapat mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya sendiri.

Interaksi sosial individu dengan lingkungannya sangat mempengaruhi

perkembangan belajar seseorang, sehingga perkembangan sifat dan jenis manusia

akan dipengaruhi oleh kedua unsur tersebut. Menurut Vygotsky dalam Slavin

(2008: 70), siswa melaksanakan aktivitas belajar melalui interaksi dengan orang

dewasa dan teman sejawat yang mempunyai kemampuan lebih. Interaksi sosial ini

memacu terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual siswa.

Menurut Vygotsky, tujuan belajar akan tercapai dengan belajar menyelesaikan

permasalahan yang belum dipelajari tetapi permasalahan tersebut masih berada

dalam daerah perkembangan terdekat mereka. Menurut Vygotsky, pada saat siswa

melaksanakan aktivitas di dalam daerah perkembangan terdekat mereka, tugas

yang tidak dapat diselesaikan sendiri akan dapat mereka selesaikan dengan

bimbingan atau bantuan orang lain. Menurut Poedjiadi (1999: 63) implikasi dari

teori belajar konstruktivisme dalam pendidikan anak adalah sebagai berikut: (1)

tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan

individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan

setiap persoalan yang dihadapi, (2) kurikulum dirancang sedemikian rupa
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sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat

dikonstruksi oleh siswa. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali

dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam

kehidupan sehari-hari dan (3) siswa diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan

cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Guru hanyalah berfungsi sebagai mediator,

fasilitor, dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya

konstruksi pengetahuan pada diri siswa.

Dikatakan juga bahwa pembelajaran yang memenuhi metode konstruktivis

hendaknya memenuhi beberapa prinsip, yaitu: 1) menyediakan pengalaman

belajar yang menjadikan siswa dapat melakukan konstruksi pengetahuan; 2)

pembelajaran dilaksanakan dengan mengkaitkan kepada kehidupan nyata; 3)

pembelajaran dilakukan dengan mengkaitkan kepada kenyataan yang sesuai; 4)

memotivasi siswa untuk aktif dalam pembelajaran; 4) pembelajaran dilaksanakan

dengan menyesuaikan kepada kehidupan sosial siswa; 5) pembelajaran

menggunakan barbagai sarana; 6) melibatkan peringkat emosional siswa dalam

mengkonstruksi pengetahuan siswa (Suparno,1997: 27)

Belajar dapat diartikan sebagai suatu proses pembentukan pengetahuan yang

harus dilakukan oleh subjek dalam belajar dengan cara aktif melakukan kegiatan.

Model pembelajaran creative problem solving menuntut siswa untuk dapat

berperan aktif dalam pembelajaran dan mampu mengemukakan pendapat.

2.2 Hakikat Pembelajaran

Pembicaraan tentang pembelajaran atau pengajaran tidak bisa dipisahkan dari

istilah kurikulum dan pengertiannya. Hubungan keduanya dapat dipahami



26

sebagai berikut: pengajaran merupakan wujud pelaksanaan (implementasi)

kurikulum, atau pengajaran ialah kurikulum dalam kenyataan implementasinya.

Belajar adalah proses perubahan perilaku secara aktif, proses mereaksi terhadap

semua situasi yang ada di sekitar individu, proses yang diarahkan pada suatu

tujuan, proses berbuat melalui berbagai pengalaman, proses melihat, mengamati,

dan memahami sesuatu yang dipelajari.

Corey (Sagala, 2011: 61) mengemukakan bahwa pembelajaran adalah suatu

proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk

memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dengan kondisi khusus

atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Pembelajaran adalah usaha

sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya dalam mengarahkan

interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya untuk mencapai tujuan yang

diharapkan (Trianto, 2009: 16). Pembelajaran sendiri yang diidentikkan dengan

kata “mengajar” berasal dari kata dasar “ajar” yang berarti petunjuk yang

diberikan kepada orang supaya diketahui ditambah dengan awalan “pe” dan

akhiran “an menjadi “pembelajaran”, yang berarti proses, perbuatan, cara

mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar.

2.3 Aktivitas Belajar Siswa

Aktivitas belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan

perubahan pengetahuan, nilai sikap, dan keterampilan pada siswa sebagai latihan

yang dilaksanakan secara sengaja. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran

akan menyebabkan interaksi yang tinggi antara guru dengan siswa ataupun

dengan siswa itu sendiri. Aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang
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dilakukan dalam proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai tujuan

belajar. Aktivitas yang dimaksudkan di sini penekanannya adalah pada siswa,

sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran terciptalah situasi

belajar aktif, seperti yang dikemukakan oleh Natawijaya (2005 : 31), belajar aktif

adalah “suatu sistem belajar mengajar yang menekankan keaktifan siswa secara

fisik, mental intelektual dan emosional guna memperoleh hasil belajar berupa

perpaduan antara aspek koqnitif, afektif dan psikomotor”. Hal ini akan

mengakibatkan suasana kelas menjadi kondusif, dimana masing - masing siswa

dapat melibatkan kemampuannya semaksimal mungkin. Keaktifan siswa selama

proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan atau

motivasi siswa untuk belajar. Siswa dikatakan memiliki keaktifan apabila

ditemukan ciri-ciri perilaku seperti : sering bertanya kepada guru atau siswa lain,

mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, mampu menjawab pertanyaan,

senang diberi tugas belajar, dan lain sebagainya. (Rosalia, 2005: 4). Keaktifan

siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang tinggi antara

guru dengan siswa ataupun dengan siswa itu sendiri, aktivitas yang timbul dari

siswa akan mengakibatkan pula terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang

akan mengarah pada peningkatan prestasi. Menurut Zulfikri (2008: 6) jenis-jenis

aktivitas yang dimaksud dapat digolongkan menjadi:

1) Visual Activities, yaitu segala kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas

siswa dalam melihat, mengamat, dan memperhatikan.

2) Oral Activities, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan kemampuan siswa

dalam mengucapkan, dan berpikir.
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3) Listening Aktivities, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan kemampuan

siswa dalam berkonsentrasi menyimak pelajaran.

4) Motor Activities, yakni segala keterampilan jasmani siswa untuk

mengekspresikan bakat yang dimilikinya.

Menurut Jessica (2009: 1-2) faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar,

yaitu:

1. Faktor Internal (dari dalam individu yang belajar).

Faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar ini lebih ditekankan pada faktor dari

dalam individu yang belajar. Adapun faktor yang mempengaruhi kegiatan

tersebut adalah faktor psikologis, antara lain yaitu: motivasi, perhatian,

pengamatan, tanggapan dan lain sebagainya.

2. Faktor Eksternal (dari luar individu yang belajar).

Pencapaian tujuan belajar perlu diciptakan adanya sistem lingkungan belajar yang

kondusif. Hal ini akan berkaitan dengan faktor dari luar siswa. Adapun faktor

yang mempengaruhi adalah mendapatkan pengetahuan, penanaman konsep dan

keterampilan, dan pembentukan sikap.

Hal ini sangat sejalan yang dinyatakan oleh Hamalik (2004: 175) bahwa

penggunaan asas aktivitas besar nilainya bagi pengajaran para siswa, karena :

1. Para siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri.

2. Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa secara

integral.

3. Memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan siswa.
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4. Memupuk disiplin kelas secara wajar dan suasana belajar menjadi

demokratis.

5. Mempererat hubungan sekolah dan masyarakat, dan hubungan antara orang

tua dengan guru.

6. Pengajaran diselenggarakan secara realistis dan konkret sehingga

mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis serta menghindarkan

verbalistis dan pengajaran di sekolah menjadi hidup sebagaimana aktivitas

dalam kehidupan di masyarakat.

Hamalik (2004: 175) mengemukakan kemampuan yang selama ini harus dikuasai

guru misalnya kemampuannya dalam: 1) merencanakan pembelajaran dan

merumuskan tujuan, 2) mengelola kegiatan individu, 3) menggunakan multi

metode, dan memanfaatkan media, 4) berkomunikasi interaktif dengan baik, 5)

memotivasi dan memberikan respons, 6) melibatkan siswa dalam aktivitas, 7)

mengadakan penyesuaian dengan kondisi siswa, 8) melaksanakan dan mengelola

pembelajaran, 9) menguasai materi pelajaran, 10) memperbaiki dan mengevaluasi

pembelajaran, 11) memberikan bimbingan, berinteraksi dengan sejawat dan

bertanggung jawab serta, 12) mampu melaksanakan penelitian.

Adapun indikator aktivitas belajar menurut Djamarah (2010: 39) antara lain

adalah

1. Mendengarkan, 2. Memandang, 3. Meraba, membau, dan mencicipi atau

mengecap, 4. Menulis atau mencatat, 5. Membaca, 6. Membuat ikhtisar atau

ringkasan, 7. Mengamati tabel-tabel, diagram, dan bagan-bagan, 8. Menyusun

paper atau kertas kerja, 9. Mengingat, 10. Berpikir, 11. Latihan atau praktek.
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Namun berdasarkan pengamatan peneliti di Kelas X.1 SMA Negeri 1 Gunung

Labuhan masih ditemui gejala-gejala pada matapelajaran ekonomi sebagai

berikut:

1. Aktivitas mendengarkan, siswa kurang aktif mendengarkan penjelasan guru.

2. Aktivitas memandang, siswa kurang mau memandang ke depan.

3. Siswa kurang aktif menulis atau mencatat.

4. Siswa kurang aktif membaca.

5. Siswa kurang rajin membuat ikhtisar atau ringkasan.

6. Siswa kurang aktif mengamati tabel atau diagram.

7. Siswa masih lemah dalam mengingat.

8. Siswa kurang aktif berpikir.

9. Mengerjakan latihan atau praktek, siswa masih belum maksimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, bahwa aktivitas belajar siswa dalam proses

pembelajaran ekonomi cenderung rendah melalui penelitian ini peneliti berusaha

untuk memperbaiki aktifitas belajar siswa dalam proses pembelajaran. Salah satu

usaha untuk memperbaiki proses pembelajaran tersebut adalah dengan

menggunakan strategi pembelajaran creative problem solving. Kelebihan strategi

tersebut bahwa strategi creative problem solving dapat meningkatkan keaktifan

siswa.

2.4 Model Pembelajaran

Model pembelajaran merupakan gambaran suatu lingkungan pembelajaran, yang

juga meliputi perilaku kita sebagai guru saat model tersebut diterapkan (Joyce,

2009: 30).  Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang
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digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Chauhan  dalam Wahab (2007: 52) bahwa

model pembelajaran adalah sebuah perencanaan pengajaran, menggambarkan

proses yang ditempuh dalam pembelajaran agar dicapai perubahan spesifik pada

prilaku siswa.

Menurut Herpratiwi (2009: 2), model pembelajaran merupakan rangkaian utuh

antara pendekatan, strategi, metode, teknik dan taktik pembelajaran, sedangkan

menurut Soekamto dalam Trianto (2009: 74) model pembelajaran adalah

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu

dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para

pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar.  Model pembelajaran

creative problem solving dikembangkan oleh peneliti merupakan langkah-langkah

pembelajaran di kelas dari awal hingga akhir pertemuan, disajikan berdasarkan

tujuan pembelajaran dan disesuaikan kebutuhan dan karakter siswa.

Seorang guru diharapkan mampu memilih model pembelajaran yang tepat sesuai

dengan kebutuhan siswa. Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran yang

efektif agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.  Setiap guru juga harus mampu

beradaptasi terhadap perkembangan teknologi sehingga pembelajaran dapat

mengikuti perkembangan jaman, dan tidak terkesan kuno.

2.4.1 Teori Pendukung Creative Problem Solving

Pendiri aliran behaviourism (behaviorisme) adalah John B.Watson (1878-1958),

yang mengatakan bahwa kesadaran hanya dapat dipelajari melalui proses
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intropeksi, sebuah alat riset yang tidak bisa diandalkan.  Watson menganggap

bahwa perhatian utama psikolog seharusnya adalah perilaku dan bagaimana

perilaku bervariasi berdasarkan pengalaman (Hergenhan, 2010: 48).

Menurut teori behavioristik belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil

dari pengalaman.  Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan

respon.  Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan

perubahan perilakunya.  Menurut teori ini dalam belajar yang penting adalah input

yang berupa stimulus dan output yang berupa respon.  Stimulus adalah apa saja

yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau

tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut.  Proses

yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena

tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur.  Yang dapat diamati adalah stimulus

dan respon, oleh karena itu apa yang diberikan oleh guru (stimulus) dan apa yang

diterima oleh siswa (respon) harus dapat diamati dan diukur.  Teori ini

mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting

untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Belajar

merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk

bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan

respon (Budiningsih, 2004: 20).

Salah satu tujuan penulis menerapkan model pembelajaran creative problem

solving adalah menciptakan suatu stimulus berupa pembelajaran yang dapat

melibatkan siswa secara aktif, meningkatkan interaksi tatap muka,

interdependensi positif, tanggung jawab individual, kemampuan-kemampuan
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interpersonal, dan kelompok kecil. Hal tersebut akan lebih memotivasi siswa

dalam belajar.  Jadi teori Behavioristik memili kesamaan dengan model CPS.

Teori kognitivisme memiliki perspektif bahwa para siswa memproses informasi

dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian

menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang

telah ada.  Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal

yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi dan aspek-aspek

kejiwaan lainnya, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks

(Budiningsih, 2004: 34).

Teori kognitif lebih mementingkan keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar.

Model pembelajaran creative problem solving yang dikembangkan dalam

penelitian ini mengutamakan keterlibatan siswa secara penuh dalam pembelajaran.

Siswa dituntut untuk dapat berinteraksi dengan siswa lainnya dan berpartisipasi

dalam diskusi kelompok. Jadi ada kesamaan antara teori kognitif dengan model

CPS. Berkaitan dengan teori konstruktivisme, terdapat dua teori belajar yang

dikaji dan dikembangkan oleh Jean Piaget dan Vygotsky, yang dapat diuraikan

sebagai berikut: Piaget yang dikenal sebagai konstruktivis pertama (Dahar, 2006:

159) menegaskan bahwa penekanan teori kontruktivisme pada proses untuk

menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas lapangan. Peran

guru dalam pembelajaran menurut teori kontruktivisme adalah sebagai fasilitator

atau moderator. Pandangan tentang anak dari kalangan konstruktivistik yang

lebih mutakhir yang dikembangkan dari teori belajar kognitif Piaget menyatakan

bahwa ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang anak dengan kegiatan

asimilasi dan akomodasi sesuai dengan skemata yang dimilikinya. Belajar dapat
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diartikan sebagai suatu proses pembentukan pengetahuan yang harus dilakukan

oleh subjek yang belajar dengan cara aktif melakukan kegiatan. Model

pembelajaran creative problem solving menuntut siswa untuk dapat berperan aktif

dalam pembelajaran dan mampu mengemukakan pendapat.

2.4.2 Model Pembelajaran Creative Problem Solving

Model creative problem solving adalah suatu model 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

tanpa dipikir, keterampilan memecahkan masalah memperluas proses berpikir.

Suatu soal yang dianggap sebagai masalah adalah soal yang memerlukan keaslian

berpikir tanpa adanya contoh penyelesaian sebelumnya. Masalah berbeda dengan

soal latihan. Pada soal latihan, siswa telah mengetahui cara menyelesaikannya,

karena telah jelas antara hubungan antara yang diketahui dengan yang ditanyakan,

dan biasanya telah ada contoh soal.

Pada masalah siswa tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, tetapi siswa

tertarik dan tertantang untuk menyelesaikannya. Siswa menggunakan segenap

pemikiran, memilih strategi pemecahannya, dan memproses hingga menemukan

penyelesaian dari suatu masalah (Suyitno, 2000: 34). Creative problem solving

merupakan representasi dimensi-dimensi proses yang alami, bukan suatu usaha

yang dipaksakan. CPS merupakan pendekatan yang dinamis, siswa menjadi lebih

terampil sebab siswa mempunyai prosedur internal yang lebih tersusun dari awal
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yang harus terus-menerus mendapat rangsangan (Hikmah, 2009: 57). US

Department of Education (2001) dalam Rosalia (2005: 26) mendefinisikan CTL

adalah suatu pendekatan pembelajaran dan pengajaran yang mengaitkan antara

materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata siswa dengan mendorong siswa

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya

dalam kehidupan mereka sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat, dan

bangsa. Nurcahyo dalam Hikmah (2009: 57) menyatakan model creative problem

solving adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada keterampilan

pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan kreativitas. Siswa mampu

memecahkan permasalahan dengan diberikan rangsangan terlebih dahulu sehingga

siswa mampu menentukan pilihan terbaik.

Para siswa yang sedang dalam proses problem solving yang kreatif menggunakan

metode penemuan. Penemuan barangkali merupakan suatu deskripsi yang baik

untuk kreativitas (Wahab, 2007: 39). Salah satu contoh mata pelajaran yang dapat

menggunakan teknik creative problem solving yaitu pelajaran ekonomi, karena

ada banyak kegiatan yang melibatkan kreativitas dalam memecahkan masalah,

seperti riset dokumen, pengamatan terhadap lingkungan sekitar, kegiatan yang

berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dan penulisan yang kreatif. Penggunaan

creative problem solving menyebabkan siswa dapat memilih, bahkan

mengembangkan ide dan pemikirannya. Berbeda dengan hafalan yang sedikit

menggunakan pemikiran, creative problem solving memperluas proses berpikir

siswa sehingga lebih tajam (Maufur, 2009: 58). Inti dari pendapat para pakar

adalah creative problem solving merupakan salah satu model pembelajaran

dengan melibatkan kreativitas dalam memecahkan masalah melalui proses yang
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alami. Proses penemuan dalam model CPS ini dapat memperluas proses berpikir

siswa. Model pembelajaran creative problem solving merupakan variasi dari

pembelajaran dengan pemecahan masalah melalui teknik sistematik dalam

mengorganisasikan gagasan kreatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Sintaknya mulai dari fakta aktual sesuai dengan materi bahan ajar melalui tanya

jawab lisan, identifikasi permasalahan dan fokus pilih, mengolah pikiran sehingga

muncul gagasan orisinil untuk menentukan solusi, presentasi, dan diskusi.

Menurut Karen (2004: 1), model creative problem solving adalah suatu model

pembelajaran yang berpusat pada keterampilan pemecahan masalah, yang diikuti

dengan penguatan kreativitas. Ketika dihadapkan dengan situasi pertanyaan, siswa

dapat melakukan keterampilan memecahkan masalah untuk memilih dan

mengembangkan tanggapannya. Tidak hanya dengan cara menghafal tanpa

dipikir, keterampilan memecahkan masalah memperluas proses berpikir.

CPS merupakan representasi dimensi-dimensi proses yang alami, bukan suatu

usaha yang dipaksakan. CPS merupakan pendekatan yang dinamis, siswa menjadi

lebih terampil sebab siswa mempunyai prosedur internal yang lebih tersusun dari

awal. Kelebihan Model CPS sama halnya seperti kelebihan model-model

pembelajaran yang berbasis pada pemecahan masalah pada umumnya, Sanjaya

(2006: 45) menyebutkan keunggulan-keunggulan tersebut antara lain bahwa

pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk memahami isi

pelajaran, dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk

menemukan, dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa, dapat membantu

siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah

dalam kehidupan nyata, dapat membantu siswa untuk mengembangkan
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pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka

lakukan, disamping juga dapat mendorong untuk melakukan evaluasi sendiri baik

terhadap hasil maupun proses belajarnya, bisa memperlihatkan kepada siswa

bahwa setiap mata pelajaran (termasuk ekonomi) pada dasarnya merupakan cara

berpikir dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa bukan sekedar belajar dari

guru atau dari buku-buku saja, dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa,

bisa mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan

mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan

baru, dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan

pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata, dan dapat mengembangkan

minat untuk secara terus menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan

formal telah berakhir.

Berikut ini kelebihan dan kekurangan creative problem solving dalam

Suryosubroto (2009: 202). Adapun kelebihannya yaitu:

1. Melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan.

2. Berpikir dan bertindak kreatif.

3. Memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis.

4. Mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan.

5. Menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan.

6. Merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan

masalah yang dihadapi dengan tepat.

7. Dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan,

khususnya dunia kerja.
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Sedangkan kekurangan creative problem solving sebagai berikut:

1. Beberapa pokok bahasan sangat sulit untuk menerapkan metode pembelajaran

ini. Misalnya keterbatasan alat-alat laboratorium menyulitkan siswa untuk

melihat dan mengamati serta menyimpulkan kejadian atau konsep tersebut.

2. Memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan

metode pembelajaran yang lain.

Suryosubroto (2009: 191) berpendapat tentang strategi pembelajaran creative

problem solving. Strategi pembelajaran creative problem solving itu sendiri

adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada pemecahan masalah secara

kreatif, di mana kreativitas itu merupakan kemampuan seseorang untuk

melahirkan sesuatu yang baru, berupa gagasan maupun karya nyata, dalam bentuk

ciri-ciri aptitude maupun non aptitude, dalam karya baru maupun kombinasi

dengan hal-hal yang sudah ada yang relative berbeda dengan apa yang telah ada.

Menurut Karen (2004: 17), model CPS adalah suatu model 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 suatu masalah

untuk memilih dan mengembangkan tanggapannya. Tidak hanya dengan cara

menghapal, keterampilan memecahkan masalah dapat juga memperluas proses

berpikir. CPS merupakan representasi dimensi-dimensi proses yang alami, bukan

suatu usaha yang dipaksakan. CPS merupakan pendekatan yang dinamis, siswa

menjadi lebih terampil sebab siswa mempunyai prosedur internal yang lebih

tersusun dari awal. Ada banyak kegiatan yang melibatkan kreativitas dalam
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pemecahan masalah seperti riset dokumen, pengamatan terhadap lingkungan

sekitar, kegiatan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dan penulisan yang

kreatif. Dengan CPS, siswa dapat memilih dan mengembangkan ide dan

pemikirannya. Solusi kreatif sebagai upaya pemecahan masalah yang dilakukan

melalui sikap dan pola kritis kreatif, memiliki banyak alternative pemecahan

masalah, memiliki ide baru dalam pemecahan masalah, terbuka dalam perbaikan,

menumbuhkan kepercayaan diri, keberanian menyampaikan pendapat, berpikir

divergen, dan fleksibel dalam upaya pemecahan masalah. Pembelajaran yang

menerapkan CPS, peran guru lebih banyak menempatkan diri sebagai fasilitator.

Proses pembelajaran yang memberikan kesempatan secara luas kepada siswa

merupakan prasyarat bagi siswa untuk berlatih belajar mandiri melalui CPS. Guru

membantu memberikan kemudahan bagi siswa dalam proses pembelajaran.

Model CPS ini awalnya dirumuskan oleh Alex Osborn dan Sidney Parnes tahun

1940-an. Osborn menekankan pengembangan bakat kreatif yang disengaja,

khususnya dalam bidang pendidikan. Dia percaya bahwa setiap orang bisa

menjadi kreatif melalui proses-proses belajar mengajar (Anita, 2008: 72). Model

Parnes dan Osborn dibangun atas dasar konsep brainstorming yang sangat

menekankan pada siklus divergen dan konvergen. Model ini juga menggabungkan

pemikiran analitik dan intuitif dalam usaha menyelesaikan suatu masalah dengan

menggunakan tujuh langkah, yaitu objective finding, Fact finding, problem

finding, idea finding, solution finding, acceptance finding dan evaluation.

Langkah-langkah ini merupakan proses kreatif yang memberi tahu apa yang harus

dilakukan pada setiap langkah yang pada akhirnya menghasilkan satu atau lebih

kreativitas dalam menghasilkan solusi yang terbaik.
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Menurut Tarumingkeng dalam Cahyono (2007: 15), orang-orang yang kreatif

menggunakan informasi sebagai alat dan sumber untuk berpikir kreatif dalam

membangkitkan ide baru. Kunci dalam CPS adalah bagaimana kita memanfaatkan

ilmu pengetahuan yang kita miliki untuk pemecahan masalah. Proses CPS

diperlukan atitude (sikap) mencari ide baru dan dan dalam proses itu

menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki. Perlu perubahan

cara pandang (perspective) dan gunakan pengetahuan untuk mengubah yang biasa

menjadi luar biasa.

Langkah-langkah model CPS dijelaskan sebagai berikut:

(1) Objective finding

Pada tahap pertama dari model CPS ini ialah mencari dan menemukan sasaran

yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi tentang situasi termasuk

tantangan, permasalahan, serta peluang.

(2) Fact finding

Dalam tahap kedua ini adalah mencari dan menemukan fakta serta menyelidiki

semua informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang sasaran yang ingin

diidentifikasi.

(3) Problem finding

Pada tahap ini dilakukan pencarian dan perumusan masalah untuk melokalisasi

masalah yang sebenarnya sehingga dibutuhkan solusi dalam masalah tersebut.

Fakta yang sebenarnya memungkinkan ini dan dapat memberikan data

pendukung.



41

(4) Idea finding

Tahap ini dilaksanakan dengan cara mencari semua solusi untuk setiap masalah

sehingga menghasilkan sejumlah ide-ide yang dapat diajukan ke tahap berikutnya.

(5) Solution finding

Tahap solution finding merupakan tahap mencari dan menemukan penyelesaian,

menampilkan kriteria yang dapat dipikirkan kemudian memilih yang terbaik

diantaranya.

(6) Acceptance finding

Dalam tahap ini adalah menerapkan solusi yang dipilih menjadi langkah-langkah

tindakan yang potensial.

(7) Evaluation

Pada tahap terakhir ini adalah uji solusi terhadap hasil yang diinginkan dan

mengadakan revisi jika perlu.

Ada banyak kegiatan yang melibatkan kreativitas dalam pemecahan masalah

seperti riset dokumen, pengamatan terhadap lingkungan sekitar, kegiatan yang

berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dan penulisan yang kreatif. Dengan CPS,

siswa dapat memilih dan mengembangkan ide dan pemikirannya. Berbeda

dengan hafalan yang sedikit menggunakan pemikiran, CPS memperluas proses

berpikir. Sasaran dari CPS adalah sebagai berikut.

1. Siswa akan mampu menyatakan urutan langkah-langkah dalam pemecahan

masalah model CPS.

2. Siswa mampu menemukan strategi pemecahan masalah.
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3. Siswa mampu mengevaluasi dan menyeleksi pemecahan masalah tersebut

dikaitkan dengan kriteria-kriteria yang ada.

4. Siswa mampu memilih suatu pilihan solusi yang optimal.

5. Siswa mampu mengembangkan suatu rencana dalam mengimplementasikan

strategi pemecahan masalah.

6. Siswa mampu mengartikulasikan bagaimana CPS dapat digunakan dalam

berbagai bidang atau situasi.

Tahapan pelaksanaan model pembelajaran creative problem solving menurut

Karen (2004: 2) adalah sebagai berikut.

1. Tahap awal

Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran ekonomi,

kemudian mengulas kembali materi sebelumnya yang dijadikan prasayarat

materi yang akan dipelajari siswa dan menjelaskan aturan main dalam

pembelajaran ekonomi dengan menggunakan model creative problem

solving. Guru juga memberikan motivasi kepada siswa tentang pentingnya

pembelajaran yang akan dilaksanakan.

2. Tahap inti

Siswa membentuk kelompok kecil untuk melakukan small discussion. Tiap

kelompok terdiri atas 5-6 siswa yang dibentuk oleh guru dan bersifat

permanen. Tiap kelompok mendapat modul dan LKS yang berisi materi

pembelajaran dan permasalahan tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia

untuk dibahas bersama dalam kelompoknya. Secara berkelompok siswa

memecahkan permasalahan yang terdapat dalam LKS sesuai dengan petunjuk

yang tersedia di dalamnya. Siswa mendapat bimbingan dan arahan dari guru
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dalam memecahkan masalah. Peranan guru dalam hal ini adalah menciptakan

situasi yang dapat memudahkan munculnya pertanyaan dan mengarahkan

kegiatan brainstorming dalam rangka menjawab pertanyaan atas dasar

interest atau ketertarikan siswa.

Penekanan dalam pendampingan siswa dalam menyelesaikan permasalahan

adalah sebagai berikut (Suyitno, 2000: 34).

a. Klarifikasi masalah

Setelah guru menjelaskan materi pembelajaran ekonomi, siswa

dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil dan menerima

beberapa proyek yang berkaitan dengan materi pelajaran. Guru bersama

siswa mengklarifikasi permasalahan yang ada dalam proyek tersebut

sehingga siswa mengetahui solusi yang diharapkan dari proyek tersebut.

Dalam tahap ini, masing-masing kelompok mengajukan proposal kepada

guru tentang proyek yang akan dipecahkan permasalahannya.

b. Pengungkapan gagasan

Siswa menggali dan mengungkapkan pendapat sebanyak-banyaknya

berkaitan dengan strategi pemecahan masalah yang dihadapi dalam

proyek tersebut.

c. Evaluasi dan seleksi

Setelah diperoleh daftar gagasan, siswa bersama guru dan teman lainnya

mengevaluasi dan menyeleksi berbagai gagasan tentang strategi

pemecahan masalah, sehingga pada akhirnya diperoleh suatu strategi

yang optimal dan tepat.
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d. Implementasi

Dalam tahap ini, siswa bersama kelompoknya memutuskan tentang

strategi pemecahan masalah dalam proyeknya dan melaksanakan strategi

yang dipilih dalam memecahkan permasalahan sesuai dengan proposal

yang telah diajukan.

Setelah pekerjaan selesai siswa bersama kelompoknya mempresentasikan

hasil kerjanya di depan kelas dengan menggunakan media sesuai dengan

kreativitasnya untuk menyampaikan gagasannya, mendapatkan saran dan

kritik dari pihak lain sehingga diperoleh solusi yang optimal berkaitan

dengan pemecahan masalah kemudian guru bersama siswa

menyimpulkan materi pembelajaran ke arah ekonomi formal.

3. Tahap penutup

Sebagai pemantapan materi, secara individual siswa mengerjakan pop quiz

yang ditampilkan dengan media pembelajaran dan guru memberikan poin

bagi siswa yang mampu memecahkan permasalahan sebagai upaya

memotivasi siswa dalam mengerjakan soal.

Penelitian ini menggunakan teori Nurcahyo dalam Rosalia (2005: 59) yang

menuliskan langkah-langkah creative problem solving yaitu sebagai berikut.

a. Persiapan

Guru menyiapkan siswa sebelum memberikan pembelajaran seperti mengatur

tempat duduk, menyiapkan buku dll.

b. Stimulasi

Guru memberikan motivasi dengan mengaitkan materi dan memberikan

pertanyaan untuk merangsang pengetahuan siswa
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c. Mengklarifikasi permasalahan

Meliputi pemberian penjelasan kepada siswa tentang masalah yang diajukan dan

tujuan pembelajaran agar siswa dapat memahami tentang penyelesaian yang

diharapkan.

d. Merumuskan hipotesis

Setiap kelompok dapat memberikan jawaban sementara atas permasalahan yang

diberikan.

e. Mengevaluasi dan menyeleksi hipotesis

Setiap kelompok mendiskusikan pendapat atau strategi yang cocok untuk

menyelesaikan masalah dengan menyeleksi antara sumber materi dan hipotesis

yang diberikan.

f. Mempresentasikan hasil diskusi

Setiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan dan menanggapi

peranyaan yang diberikan.

g. Menarik kesimpulan

Setiap siswa dapat menarik kesimpulan dari hasil presentasi dan siswa dapat

menerapkan penyelesaian dari masalah tersebut.

Suatu soal yang dianggap sebagai masalah adalah soal yang memerlukan keaslian

berpikir tanpa adanya contoh penyelesaian sebelumnya. Masalah berbeda dengan

soal latihan. Pada soal latihan, siswa telah mengetahui cara menyelesaikannya,

karena telah jelas hubungan antara yang diketahui dengan yang ditanyakan, dan

umumnya telah ada contoh soal. Pada masalah, siswa tidak tahu

menyelesaikannya. Siswa menggunakan segenap pemikiran, memilih strategi
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pemecahannya, dan memproses hingga menemukan penyelesaian dari suatu

masalah.

2.5 Pembelajaran Ekonomi

Ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya yang begitu banyak bervariasi dan berkembang

dengan sumber daya yang ada (terbatas) melalui pilihan kegiatan produksi,

konsumsi dan distribusi. Paul A. Samuelson dalam Sukwiyati (2007: 120)

mengemukakan bahwa ilmu ekonomi sebagai suatu studi tentang perilaku orang

dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka

dan memiliki beberapa alternatif penggunaan, dalam rangka memproduksi

berbagai komoditas, untuk kemudian menyalurkannya, baik saat ini maupun di

masa depan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu

masyarakat. Menurut Depdiknas (2006: 4) menyatakan tujuan mata pelajaran

ekonomi di Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah sebagai berikut:

1. Memahami sejumlah konsep ekonomi  untuk mengaitkan peristiwa dan

masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-hari terutama yang terjadi

dilingkungan individu, rumah tangga, masyarakat dan negara.

2. Menampilkan sikap ingin tahu terhadap sejumlah konsep ekonomi yang

diperlukan untuk mendalami ilmu ekonomi.

3. Membentuk sikap bijak, rasional dan bertanggung jawab dengan memiliki

pengetahuan dan keterampilan ilmu ekonomi, manejemen, akutansi yang

bermanfaat bagi diri sendiri, rumah tangga, masyarakat dan negara.
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4. Membuat keputusan yang bertanggung jawab mengenai nilai-nilai sosial,

ekonomi, dalam masyarakat yang majemuk baik dalam skala nasional

maupun internasional.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar ekonomi adalah

perubahan tingkahlaku pada diri siswa yang diperoleh setelah melakukan kegiatan

proses belajar mengajar mata pelajaran ekonomi dalam hal ilmu ekonomi,

manejemen, akutansi dll yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk

pembahasan pengetahuan, sikap dan keterampilan sehingga bermanfaat bagi diri

sendiri, rumah tangga, masyarakat dan negara.

2.6 Penelitian yang Relevan
Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan

Pengarang Hasil Penelitian
Juwita Sari (Pendidikan
Matematika –
Universitas Kahuripan
Malang)

Dalam Penelitian yang berjudul Penerapan model
Pembelajaran Creative Problem Solving untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa
Kelas VII SMP Negeri 12 Malang dikemukakan
hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran
creative problem solving terbukti dapat membantu
meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII A SMP
Negeri 12 Malang dan respon siswa terhadap
pembelajaran creative problem solving sangat baik.
Hal ini dapat ditunjukkan dengan peningkatan hasil
belajar siswa yaitu lebih dari 70% dari jumlah siswa
mendapatkan skor ≥ 65 dan dapat dilihat dari
persentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal
pada siklus I yaitu dari 75,60% menjadi 85,36%
pada siklus II dan hasil angket siswa yang
menunjukkan siswa sangat senang dengan
pembelajaran creative problem solving. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
creative problem solving dapat meningkatkan hasil
belajar matematika siswa kelas VII A SMP Negeri
12 Malang.
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Pengarang Hasil Penelitian
Siregar (Pendidikan
Ekonomi – Universitas
Negeri Medan)

Penerapan Model Pembelajaran Creative Problem
Solving untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil
Belajar Siswa Kelas XI IPS SMA Swasta Al-
Maksum Medan didapatkan hasil penelitian yaitu
adanya peningkatan aktivitas dalam pembelajaran
ekonomi pada siklus I yaitu 45,50%, pada siklus II
yaitu 70%, dan pada siklus III yaitu 87,60%. Pada
hasil belajar siswa siklus I yaitu 50,45%, siklus II
yaitu 74,57%, siklus III yaitu 90,45%. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa model
pembelajaran Creative Problem Solving dapat
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas
XI IPS SMA Swasta Al-Maksum Medan.

Ezi Alpino (Pendidikan
Matematika –
Universitas Bengkulu)

Dalam penelitian yang berjudul “Penerapan
Creative Problem Solving untuk Meningkatkan
Hasil Belajar Matematika pada SMP Negeri 5 Kota
Bengkulu didapatkan Hasil Penelitian yaitu untuk
meningkatkan keaktifan siswa dapat dilakukan
dengan mengefektifkan kegiatan diskusi kelompok
untuk memecahkan masalah, mendorong siswa aktif
dalam kegiatan presentasi, memotivasi siswa untuk
berani bertanya dalam pemecahan masalah.
Peningkatan hasil belajar siswa dilihat dari nilai
rata-rata hasil tes belajar siklus I hingga siklus III
yaitu: 66,73 ; 67,82 serta 74,73 dengan persentase
ketuntasan belajar siswa dari siklus I hingga siklus
III yaitu: 54,54% ; 72,73% dan 81,82%.

Rima Isyanti(Pendidikan
Ekonomi – Universitas
Sebelas Maret Surakarta)

Penggunaan model Pembelajaran Creative Problem
Solving untuk meningkatkan Hasil Belajar Ekonomi
di SMK Negeri 16 Surakarta kelas X Pemasaran
membantu meningkatkan hasil belajar respon siswa
terhadap pembelajaran creative problem solving
sangat baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan
peningkatan hasil belajar siswa yaitu lebih dari 75%
dari jumlah siswa mendapatkan skor ≥ 65. Dan
dapat dilihat dari prosentase ketuntasan belajar
siswa secara klasikal pada siklus I yaitu dari
75,80% menjadi 85,60% pada siklus II dan hasil
angket siswa yang menunjukkan siswa sangat
senang dengan pembelajaran creative problem
solving. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran creative problem solving dapat
meningkatkan hasil belajar SMK Negeri 16
Surakarta kelas X Pemasaran.
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Pengarang Hasil Penelitian
Arif Nurfiyanto
(Pendidikan Matematika
– Universitas
Muhammadiyah
Surakarta)

Dalam penelitian yang berjudul Penerapan
Pendekatan Creative Problem Solving (CPS)
dengan Menggunakan Lembar Kerja untuk
Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa
dalam Pembelajaran Matematika pada Siswa Kelas
VIII SMP Negeri 1 Nogosari didapatkan hasil
penelitian yaitu adanya peningkatan keaktifan
siswa dalam pembelajaran matematika, hal ini dapat
dilihat dari aktivitas belajar siklus I yaitu 28,4 %,
pada siklus II 60,50 %, dan siklus III yaitu 79,50 %.
Pada hasil belajar siswa siklus I yaitu 65,71%, pada
siklus II yaitu 68,81%, dan pada siklus III yaitu
75,86%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
penggunaan pendekatan creative problem solving
dalam pembelajaran matematika dapat
meningkatkan keaktifan siswa sehingga berdampak
pada hasil belajar.

2.7 Kerangka Pikir

Peningkatan kualitas pendidikan selalu diupayakan melalui model pembelajaran

yang meliputi sistem pembelajaran, perbaikan kurikulum, dan sarana

pembelajaran serta fasilitas sekolah. Model pembelajaran terkadang tidaklah

penting dalam proses pembelajaran, padahal tujuan pembelajaran sangat

bergantung kepada penyesuaian model pembelajaran. Bahan atau materi

pembelajaran yang akan disampaikan dalam proses kegiatan belajar mengajar

(KBM) dan model pembelajaran yang digunakan sangat bergantung pada tujuan

pembelajaran yang telah dirumuskan. Dalam hal ini model pembelajaran creative

problem solving berpengaruh dan memberikan kontribusi yang cukup besar

terhadap keberlangsungan proses KBM dan tujuan pembelajaran yang akan

dicapai yaitu meningkatnya aktivitas belajar siswa. Penerapan model

pembelajaran creative problem solving dalam proses KBM diharapkan dapat

meningkatkan aktivitas belajar siswa. Ketika KBM berlangsung suasana kelas
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akan terlihat aktif, terdapat timbal balik antar siswa juga antara siswa dan guru,

dengan keadaan dan situasi tersebut proses belajar mengajar akan mendapatkan

hasil yang sesuai dengan harapan dari tujuan pembelajaran. Model pembelajaran

creative problem solving mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif

dimana siswa menjadi fokus utama (student centered).

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

OUTPUT
Proses aktivitas

belajar siswa dan
hasil belajar
meningkat

INPUT
Kondisi awal
aktivitas dan
hasil belajar
siswa rendah

PROSES
Penerapan model

pembelajaran
Creative Problem

Solving
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III.   METODE PENELITIAN

3.1  Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian tindakan kelas. Istilah penelitian tindakan

berasal dari bahasa inggris yaitu classroom action research atau CAR. Menurut

Nurkomto dalam Sukidin (2008: 10) penelitian tindakan kelas (classroom action

research) adalah suatu bentuk penelitian dilaksanakan tugas pokoknya yaitu

mengelola pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dalam arti luas. Menurut

Arikunto (2014: 58), penelitian tindakan kelas merupakan penelitian tindakan

(action research) yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktik

pembelajaran di kelasnya. PTK berfokus pada kelas atau pada proses

pembelajaran yang terjadi di kelas, bukan pada input kelas (silabus, materi, dan

lain-lain) ataupun output (hasil belajar). Menurut Aqib (2009: 13), penelitian

tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas. Menurut Kusumah (2012: 9),

penelitian tindakan kelas (PTK) adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di

kelasnya sendiri dengan cara (1) merencanakan, (2) melaksanakan, dan (3)

merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipan dengan tujuan

memperbaiki kinerja sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat.

Penelitian tindakan kelas adalah upaya perbaikan tindakan pembelajaran tertentu
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yang di kaji secara inquiry, reflektif, triangulasi dan berulang-ulang (siklikal)

dalam rangka mencapai tujuan pendidikan (Pargito, 2011:20).

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penelitian

tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki suatu action pembelajaran di kelas

secara berulang-ulang sehingga yang menjadi kendala dapat dilakukan perbaikan

dalam rangka untuk mencapai tujuan atau mencapai hasil yang diharapkan,

penelitian tindakan sebagai bentuk investigasi yang bersifat reflektif partisipatif,

kolaboratif dan spiral, yang memiliki tujuan untuk memperbaiki sistem, metode

kerja, proses, isi, kompetensi dan situasi.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian Tindakan Kelas

3.2.1 Waktu Penelitian Tindakan Kelas

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada semester genap mata

pelajaran ekonomi kelas X SMA Negeri 1 Gunung Labuhan pada bulan Februari

2016 tahun pelajaran 2015-2016.

3.2.2 Tempat Penelitian Tindakan Kelas

Lokasi yang dijadikan pelaksanaan dalam penelitian tindakan kelas ini berlokasi

di SMA Negeri 1 Gunung Labuhan yang berlokasi di jalan Gula Tubu Kecamatan

Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian adalah siswa kelas X.1, pada semester genap tahun

pelajaran 2015-2016. Penelitian dibantu oleh kolaborator yang merupakan

teman sejawat di SMA Negeri 1 Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.
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2. Objek dalam penelitian tindakan kelas adalah (1) model pembelajaran

creative problem solving (CPS); (2) aktivitas belajar siswa pada  mata

pelajaran ekonomi.

3.4 Prosedur Penelitian Tindakan Kelas

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang bersifat siklus dan

terdiri dari empat rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam siklus berulang.

Empat kegiatan utama yang ada pada setiap siklus, yaitu (a) perencanaan, (b)

pelaksanaan (c) observasi dan (d) refleksi. Penelitian tindakan kelas ini dibagi

menjadi 3 siklus, atau 6 kali pertemuan. Rangkaian rencana penelitian tindakan

dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.
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Siklus  III

Siklus  II

Siklus  I

Gambar. 3.1 Diagram Pelaksanaan PTK John Elliot 1991 dalam
Pargito  (2011: 36)

Temuan Masalah dan Kajian Teori

Rencana Tindakan I

Pelaksanaan Tindakan IRefleksi I

Observasi

Rencana Tindakan II

Pelaksanaan Tindakan IIRefleksi II

Observasi

Rencana Tindakan III

Pelaksanaan Tindakan III
Refleksi III

Observasi

Hingga Mencapai Peningkatan Optimal / Titik Jenuh
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3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan dalam penelitian ini yaitu :

3.5.1  Observasi / Pengamatan

Observasi adalah metode atau cara-cara untuk menganalisis dan melakukan

pencatatan secara sistematis mengenai pelaksanaan pembelajaran di kelas serta

partisipasi yang ditunjukkan siswa pada saat proses kegiatan pembelajaran.

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data hasil aktivitas belajar siswa pada

saat pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan

dan dilaksanakan oleh guru mata pelajaran ekonomi. dengan cara mengisi format

yang telah disediakan dan memberi chek list aktivitas belajar siswa yang muncul

pada setiap item dan memberi skor selama proses pembelajaran berlangsung.

3.5.2  Tes

Teknik tes dalam penelitian ini digunakan untuk melihat sejauh mana siswa dapat

menyerap materi yang diberikan sehingga aktivitas dalam pembelajaran oleh

peneliti dapat lebih baik. Teknik tes disusun oleh penulis sesuai dengan sub

bahasan yang disajikan. Tes ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan aktivitas

belajar setelah diterapkan model pembelajaran creative problem solving. Nilai

diambil dari hasil tes yang dilakukan pada setiap akhir siklus pembelajaran. Soal

pada siklus pertama, siklus kedua dan ketiga diberikan sebanyak 20 soal.
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3.5.3 Foto dan Dokumentasi

Foto dan dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai alat mengumpulkan

data penelitian untuk menyakinkan bahwa data yang diperoleh atau terkumpul

dapat lebih jelas dan data tersebut benar adanya.

3.6 Kisi-Kisi Instrumen Aktivitas Belajar Siswa

Kisi-kisi instrumen aktivitas belajar siswa terdapat 6 indikator

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Aktivitas Belajar Siswa

No Indikator
Skor

1 2 3 4
1 Memperhatikan apa yang disampaikan guru
2 Menjawab pertanyaan dari guru
3 Bekerja sama dengan teman satu kelompok
4 Mengerjakan LKS yang diberikan guru
5 Mempresentasikan jawaban di depan kelas
6 Menanggapi pertanyaan dari setiap kelompok

Pedoman Penskoran  :

1. Belum tampak : 1

2. Mulai tampak : 2

3. Sudah berkembang : 3

4. Membudaya : 4

Selanjutnya rubrik atau kriteria penyekoran indikator aktivitas belajar dapat dilihat

pada tabel. 3.2

Tabel. 3.2 Rubrik atau Kriteria Penyekoran Indikator Aktivitas Belajar
No Indikator Belum

tampak
(1)

Mulai
tampak

(2)

Sudah
berkembang

(3)

Membudaya
(4)

1 Memperhatikan
apa yang
disampaikan
guru

Tidak
memperhat
ikan apa
yang
disampaika
n guru

Sesekali
memperhati
kan apa
yang
disampaika
n guru

Sering
memperhatik
an apa yang
disampaikan
guru

Selalu
memperhatik
an dengan
baik
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No Indikator Belum
tampak

(1)

Mulai
tampak

(2)

Sudah
berkembang

(3)

Membudaya
(4)

2 Menjawab
pertanyaan dari
guru

Tidak
dapat
menjawab
pertanyaan
dari guru

Sesekali
menjawab
pertanyaan
dari guru

Sering
menjawab
pertanyaan
dari guru

Selalu
menjawab
sesuai
dengan
pertanyaan
yang
diberikan

3 Bekerja sama
dengan teman
satu kelompok

Tidak ada
bekerja
sama
dengan
teman satu
kelompok

Sesekali
bekerja sama
dalam
aktivitas
diskusi
kelompok

Sering
bekerja sama
dengan teman
satu
kelompok

Selalu
bekerja sama
dengan
teman satu
kelompok

4 Mengerjakan
LKS yang
diberikan guru

Tidak
mengerjak
an LKS
yang
diberikan
guru

Kadang-
kadang
mengerjaka
n LKS yang
diberikan
guru

Sering
mengerjakan
LKS yang
diberikan
guru

Selalu
mengerjakan
LKS dengan
baik sesuai
yang
diberikan

5 Mempresentasi
kan jawaban di
depan kelas

Tidak
dapat
memprese
ntasikan
jawaban di
depan
kelas

Kadang-
kadang
mempresent
asikan
jawaban di
depan kelas

Sering
mempresenta
sikan
jawaban di
depan kelas

Selalu
mempresenta
sikan
jawaban di
depan kelas

6 Menanggapi
pertanyaan dari
kelompok lain

Tidak
dapat
menangga
pi
pertanyaan
dari
kelompok
lain

Sesekali
menanggapi
pertanyaan
dari
kelompok
lain

Sering
menanggapi
pertanyaan
dari
kelompok
lain

Selalu
menanggapi
pertanyaan
dari
kelompok
lain

3.7. Penilaian Hasil Belajar Siswa

Tes kemampuan kognitif siswa dengan menggunakan soal dalam bentuk pilihan

ganda yang berjumlah 20 soal yang dibuat oleh guru mata pelajaran ekonomi.
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Setiap soal diberi skor yang kemudian diperoleh nilai untuk setiap siswa. Kisi-kisi

instrumen hasil belajar siswa dapat dilihat pada tabel. 3.3

Tabel. 3.3 Kisi-kisi Instrumen Hasil Belajar Siswa
No KD Indikator Materi

Pokok
Indikator

Soal
No
Soal

Aspek

1 Memahami
permasalaha
n ekonomi
dalam
kaitannya
dengan
kebutuhan
manusia,
kelangkaan
dan sistem
ekonomi

1.Mendeskripsik
an konsep PDB,
PDRB, PNB, PN

2.Menghitung
pendapatn
perkapita

PDRB,
PDB, PNB,
PN

Penapatan
perkapita

Siswa
menentukan
jawaban
dengan
benar
berbagai
konsep PN

Siswa dapat
menyebut-
kan salah
satu
komponen
pendapatan
nasional

Siswa dapat
menyebut-
kan tentang
pendapatan
perkapita

Siswa dapat
menentukan
manfaat
pendapatan
nasional

1,2,3,
4,5

6,7

8,9,10

11,12,
13,14,
15

C2

C2

C2

C2

5.Menghitung
PN

Cara
pemecahan
masalah
ekonomi

Siswa dapat
menghitung
tentang
Pendapatan
Nasioanal
dengan
benar

16,17,
18,19,
20

C2
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Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan hasil uji anates dan

dianalisis secara statistik deskriptif untuk mengetahui tingkat pemahaman

ekonomi siswa sesuai pokok bahasan materi yang digunakan saat penelitian

tindakan dilakukan. Rumus yang digunakan yaitu:

Skor Total = x 100

Keterangan:

B = Banyaknya butir soal yang dijawab benar

N = Banyaknya butir soal

Tabel  3.4. Kriteria Penilaian Tes Siswa
No Nilai Kualitatif Nilai Kuantitatif
1. Membudaya 4 > 80
2. Sudah Berkembang 3 75 – 80
3. Mulai Tampak 2 56 – 74
4. Belum Berkembang 1 < 55

Selanjutnya, data hasil belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran

Creatif Problem Solving pada setiap siklus. Siswa dikatakan tuntas belajar bila

mendapatkan nilai minimal 75. Untuk menganalisis data hasil belajar siswa

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Menyusun data siswa yang tuntas dan tidak tuntas belajar

b. Menghitung prosentase siswa ketuntasan belajar, dengan rumus sebagai

berikut:

P = ∑ siswa yang tuntas belajar

∑siswa(Aqib dkk, 2009: 40)

c. Rumus untuk menghitung rata-rata yaitu dengan menjumlahkan nilai yang

diperoleh siswa setiap siklus, kemudian dibagi dengan jumlah siswa kelas

tersebut, yaitu sebagai berikut :

x 100%
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x = ∑ X

∑ N

Keterangan :
x = Nilai rata-rata
∑ X = Jumlah semua nilai siswa
∑ N = Jumlah siswa

(Aqib dkk, 2010: 40)

Perhitungan prosentase dengan menggunakan rumus tersebut harus sesuai dan

memperhatikan kriteria ketuntasan hasil belajar siswa kelas Subjek penelitian ini

adalah siswa kelas X.1 di SMA Negeri 1 Gunung Labuhan Tahun Pelajaran

2015/2016, yang terdiri dari 31 siswa yang dikelompokkan kedalam dua kategori

yaitu tuntas dan belum tuntas dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.5 Kriteria Ketuntasan Minimal Pelajaran Ekonomi
Kriteria Ketuntasan Kualifikasi

≥ 75 Tuntas
< 75 Belum Tuntas

Sumber : KKM SMA SMA Negeri 1 Gunung Labuhan

3.8 Penilaian Hasil Observasi Guru

Menghitung hasil observasi guru dinyatakan dalam bentuk penskoran. Penskoran

untuk skala penilaian yang digunakan dalam lembar observasi guru adalah sebagai

berikut:

Tabel 3.6. Kisi-kisi IPKG dalam Pelaksanaan Pembelajaran

No Indikator / Aspek yang dinilai
SKOR

1 2 3 4 5

1

Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran
1.1 Menata fasilitas dan sumber belajar
1.2 Melaksanakan tugas rutin kelas

Rata-rata butir 1 = P
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No Indikator / Aspek yang dinilai
SKOR

1 2 3 4 5

2

Melaksanakan kegiatan pembelajaran
2.1 Memulai pembelajaran
2.2 Melaksanakan pembelajaran yang sesuai

dengan tujuan, siswa, situasi dan lingkungan
2.3 Menggunakan alat bantu (media)  yang

sesuai dengan tujuan, siswa, situasi dan
lingkungan

2.4 Melaksanakan pembelajaran dalam urutan yang
logis

2.5 Melaksanakan pembelajaran secara individual,
kelompok atau klasikal

2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara efisien

Rata-rata butir 2 = Q

3

Mengelola interaksi kelas
3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan yang

berkaitan dengan isi pembelajaran
3.2 Menangani pertanyaan dan respon siswa
3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat

dan gerakan badan
3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa
3.5 Memantapkan penguasaan materi pembelajaran

Rata-rata 3 = R

4

Bersikap terbuka dan luwes serta membantu
mengembangkan sikap positif siswa terhadap
belajar

4.1 Menunjukan sikap ramah, luwes, terbuka,
penuh pengertian, dan sabar kepada siswa

4.2 Menunjukan kegairahan dalam mengajar
4.3 Mengembangkan hubungan antar pribadi yang

sehat dan serasi
4.4 Membantu siswa menyadari kelebihan dan

kekurangannya
4.5 Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan

Diri

Rata-rata butir 4 = S

5

Mendemontrasikan kemampuan khusus dalam
pembelajaran ekonomi
5.1 Menanamkan konsep ekonomi melalui metode

bervariasi dengan karakteristik materi
5.2 Menguasai strategi pembelajaran ekonomi
5.3 Memberikan latihan ekonomi dalam kehidupan

sehari-hari
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No Indikator / Aspek yang dinilai
SKOR

1 2 3 4 5
5.4 Menguasai materi ekonomi

Rata-rata butir 5 = T

6

6.1 Guru meengklarifikasi permasalahan
6.2 Guru memberikan kesempatan kepada siswa

untuk merumuskan hipotesis
6.3 Guru mengevaluasi dan menyeleksi hipotesis

yang diberikan

1.1 Guru memberi kesempatan kepada
mempresentasikan hasil kerja

1.2 Guru membimbing siswa untuk mengambil
kesimpulan

6.6 Guru memberikan evaluasi

Rata-rata butir 6 = U

7

Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar

7.1 Melaksanakan penilaian proses selama
Pembelajaran

7.2 Melaksanakan penilaian pada akhir
Pembelajaran

Rata-rata butir 7 =V

8 Kesan umum pelaksanaan pembelajaran
8.1 Keefektifan proses pembelajaran
8.2 Penggunaan bahasa Indonesia lisan
8.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa
8.4 Penampilan guru dalam pembelajaran

Rata-rata butir 8 = W

Keterangan :

1. Sangat tidak aktif
2. Tidak aktif
3. Kurang aktif
4. Aktif
5. Sangat aktif
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Untuk menghitung rata – ratanya menggunakan rumus sebagai berikut:

Rata – rata = ∑q
Jumlah item kegiatan guru

Dimana = q = PI + PII
2

q = rata – rata tiap item kegiatan guru pada setiap siklus

PI = skor pertemuan pertama

P II = skor pertemuan kedua

Kriteria skor rata – rata tiap indikator :

Rata-rata skor aktivitas guru diklasifikasikan dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.7 Klasifikasi Pengamatan Kinerja Guru
No Rentang Skor Huruf Kategori
1 4,2 <rata -rata ≤5 A Sangat Baik
2 3,4 <rata -rata ≤4,2 B Baik
3 2,6 <rata -rata ≤3,4 C Cukup
4 1,8 <rata -rata ≤2,6 D Kurang
5 1 ≤rata - rata ≤ 1,8 E Sangat Kurang

(Arikunto, 2008 : 36-37)

3.9 Prosedur Analisis Data

Teknik  analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis

deskriptif (deskriptive analysis) dengan tabel analisis reduksi data. Dalam

penelitian ini peneliti menggabungkan berbagai cara atau metode agar

mendapatkan data yang relatif konsisten yaitu menggunakan triangulasi metode

pengumpulan data. Peneliti menggabungkan alat pengumpul data yaitu observasi

dan tes. Setelah itu dapat disimpulkan pada kolom kecenderungan ( konsensus),

seperti tabel di bawah ini:
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Tabel 3.8. Kreteria Kecenderungan Siswa
Nama
Siswa

Kategori Formulasi Kecenderungan
( Konsensus)

Observasi Tes

A

Aktivitas
Belajar



Hasil
Belajar



B

Aktivitas
Belajar



Hasil
Belajar



Dengan kriteria:

a. Dikatakan baik apabila jumlah kecenderungan lebih dari 3

b. Dikatakan tidak baik apabila jumlah kecenderungan kurang dari 3

3.10 Indikator Keberhasilan

Komponen yang menjadi indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut.

a. Pelaksanaan pembelajaran creative problem solving dikatakan berhasil

apabila indikator aktivitas belajar telah mencapai ≥ 75 siswa aktif dalam

pembelajaran.

b. Siswa dianggap meningkat dalam hasil belajar apabila masing-masing siswa

sudah mencapai KKM ≥ 75 dalam pembelajaran
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V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan temuan dan analisis serta pembahasan dalam pelaksanaan penelitian

tindakan, peneliti mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan model creative problem solving dalam pembelajaran ekonomi

dapat meningkatkan kemampuan aktivitas belajar siswa. Hal tersebut dapat

dilihat dari hasil tes siswa pada akhir pembelajaran. Hasil tes tertulis pada

siklus 1 menunjukkan hasil persentase rata-rata nilai aktivitas belajar sebesar

50,77% dengan persentase ketuntasan mencapai 25,80%, siklus 2

menunjukkan hasil persentase rata-rata nilai kemampuan aktivitas belajar

sebesar 67,42% dengan persentase ketuntasan mencapai 64,51%, dan siklus 3

menunjukkan hasil persentase rata-rata nilai kemampuan aktivitas belajar

sebesar 79,02% dengan persentase ketuntasan mencapai 87,09%.

2. Penggunaan model creative problem solving dapat meningkatkan hasil belajar

siswa dengan melihat dari setiap siklus yaitu pada siklus pertama dari hasil

tes menunjukkan siswa yang memiliki hasil belajar tuntas yaitu 13 siswa dari

31 siswa, pada siklus kedua siswa mengalami peningkatan dalam hasil belajar

yaitu 22 siswa dari 31 siswa, pada siklus ketiga siswa juga mengalami

peningkatan dalam hasil belajar yaitu 29 siswa dari 31 siswa maka peneliti
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menyatakan bahwa model creative problem solving dapat meningkatkan hasil

belajar siswa.

5.2 Implikasi

Secara teoritis bahwa penerapan model creative problem solving pada pelajaran

ekonomi dengan pembelajaran yang diawali dengan adanya masalah yang akan

dicari jawabannya. Langkah-langkah pembelajaran creative problem solving

untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa yang diawali dengan guru

mempersiapkan pembelajaran dengan mengklarifikasi masalah, menyeleksi

hipotesis, memberikan kesempatan mempresentasikan hasil kerja, memberikan

kesimpulan dan evaluasi. Penerapan model creative problem solving sangat

cocok dalam pembelajaran ekonomi karena mendorong siswa untuk aktif  belajar

dikelas.

Secara praktis guru hendaknya mempelajari dan memahami model creative

problem solving learning untuk diterapkan dalam pembelajaran ekonomi dalam

upaya menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan serta

model tersebut merupakan salah satu pembelajaran yang berpusat pada siswa

dalam meningkatkan aktivitas belajar sesuai dengan apa yang diharapkan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil simpulan penelitian tersebut, maka peneliti dapat memberikan

saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi siswa dapat menambah wawasan untuk meningkatkan hasil belajar dan

sebagai alat untuk menumbuhkan motivasi serta aktivitas belajar dalam

pembelajaran ekonomi.
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2. Bagi tenaga pendidik hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi guru

dalam mengaplikasikan model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS)

di kelas dan meningkatkan mutu pembelajaran terutama kualitas dan

profesionalisme guru.

3. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dapat menerapkan model

pembelajaran kooperatif tipe Creative Problem Solving (CPS) dalam

pembelajaran ekonomi dan penelitian tersebut dapat memberikan sumbangan

pemikiran bagi dunia pendidikan terutama peningkatkan profesionalisme

guru.
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