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ABSTRAK 

 

 

DWI PUJI HANDAYANI. 1512104571 Pembelajaran Creatif Problem Solving 

dalam Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar IPS pada sub Pokok Bahasan 

Kegiatan Pokok Ekonomi Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Karangnongko Klaten Tahun 

2015/2016.  

Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah metode pembelajaran Creatif 

Problem Solving (CPS) dapat meningkatkan pemahaman siswa sehingga mampu 

meningkatkan prestasi belajar siswa pada pembelajaran IPS pada pokok bahasan Kegiatan 

Pokok Ekonomi? 

Tujuan khusus penelitian ini untuk mengetahui bahwa dengan metode  pembelajaran 

Creatif Problem Solving (CPS) dapat meningkatkan pemahaman sehingga mampu 

meningkatkan prestasi belajar siswa pada pembelajaran IPS pada pokok bahasan Kegiatan 

Pokok Ekonomi 

Metode penelitian Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif 

khususnya rancangan action recearch,  dengan subyek penelitian adalah siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 Karangnongko Klaten tahun pelajaran 2015/2016. 

Kesimpulan hasil penelitian: Ada peningkatan daya abstraksi, aktifitas, kreatifitas, 

keterlibatan, perhatian, motivasi, dan prestasi hasil belajar. Siswa merasa senang apabila guru 

yang mengajar menggunakan metode Creatif Problem Solving, ada 86,11%, siswa, dapat 

menambah motivasi belajar 88,89%, dapat menambah  perhatian 83,33%, dapatpartisipasi 

ada 83,33%. 

Aspek keterampilan social/social skills  ada kelebihan 0,25%, aspek keterampilan 

intelektual/intellectual skills mengalami kenaikan sebesar 0,10%, aspek keterampilan kerja 

kelompok/group work skills  mengalami kenaikan  sebesar 0,37%. 

Secara kuantitas jumlah siswa yang tuntas individual meningkat  dari 21 siswa  menjadi 

28. Sedang tuntas klasikal dari 66,67% meningkat menjadi  93,33%  

  

 

Kata Kunci: Creatif Problem Solving Pembelajara IPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

DWI PUJI HANDAYANI. 1512104571. The Improvement  in Understanding the 

Economy  Major Activities through Creative Problem Solving Method for Class VIII B 

students of SMP Negeri 1 Karangnongko Klaten in Academic Year 2015/2016 

The problem formulation  in this research  is “ Does Creative Problem Solving (CPS) 

learning method  improve students understanding to increase social science students learning 

achievement n Econoomy Major Activities’ topic? 

The specific aims of this study to find out that Creative Problem Solving    (CPS) 

learning method can improve understanding , therefore it is able  to improve student 

achievement in social studies on the topic of  Economic Principal Activity 

This Methods of study was designed using a qualitative approach especially action 

research plan. The research subjects were  students of VII B class SMP Negeri 1 

Karangnongko Klaten Academic  year 2015/2016 . 

The conclusion of this study are: There is an improvement  in the power of 

abstraction, activity, creativity, engagement, attention, motivation, and achievement of 

learning outcomes . Students get excited when the teacher uses cooperative Problem Solving 

method , there are 86.11 % , of students, can increase motivation 88.89 %, can add their 

attention of 83.33 % , can improve heir participation  83.33 % there  is an excess in  social 

skills  aspects about  0.25 %, intellectual skills aspects  increased about 0.10 %,  group work 

skills aspect increased  0.37. 

The quantity of students who pass individually increased from 21 students to 28. 

Whether,  classical pass has increased from  66.67 %  to 93.33 % 

 

 

Keywords: Creative Problem Solving,   Social studies Learning. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN                    

 

A. Latar Belakang Masalah 

           Pendidikan bukanlah sekedar sebuah transfer of knowledge dan atau transfer of 

value, karena model pendidikan ini hanya akan membuat sejarah berhenti dan 

kebudayaan menjadi mati. Model pendidikan seperti ini hanya akan menciptakan 

masyarakat nepotis dan kolutif sebagai pelestarian kekuasaan yang korup (Chan, 2002: 

17).  Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. Yang 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 (UU. No:  20 Th. 2003). 

Dalam upaya lebih mewujudkan fungsi pendidikan sebagai wahana 

pengembangan sumber daya manusia perlu dikembangkan iklim belajar mengajar yang 

konstruktif bagi berkembangnya potensi siswa sehingga dapat lahir gagasan-gagasan 

baru.  Dalam rangka pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi ada kecenderungan 

dewasa ini untuk kembali pada pemikiran, bahwa anak akan belajar lebih baik jika 

lingkungan diciptakan alamiah. Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa 

yang dipelajarinya bukan “mengetahuinya". Pembelajaran yang berorientasi pada target 

penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetensi “mengingat” jangka pendek, tetapi 
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gagal dalam membekali anak memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang, 

dan itulah yang terjadi di kelas-kelas sekolah saat ini  (Mulyasa, 2003: 69).     

Dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah banyak faktor yang harus 

diperhatikan seperti: pendidik (guru), siswa, sarana prasarana, laboratorium dan 

kelengkapannya, lingkungan dan manajemennya. Dari beberapa faktor tersebut guru dan 

siswa merupakan dua komponen yang berperan dalam peningkatan  kwalitas 

pembelajaran (Sukirman, 2006: 1). 

Motivasi dan hasil belajar adalah dua hal yang saling mempengaruhi. Kenyataan 

yang ada di SMP Negeri 1 Karangnongko Klaten, masih banyak siswa yang kurang 

memahami salah satu mata pelajaran tertentu, khususnya pada pelajaran IPS. Hal ini 

mengindikasikan menurunya motivasi belajar siswa terhadap pembelajaran IPS yang 

akhirnya akan berdampak negatif terhadap hasil belajar siswa. Untuk menghindari hal 

tersebut diperlukan adanya model pembelajaran yang bervariasi dan tidak monoton, salah 

satunya dengan menerapkan model CPS.  

Pemecahan Masalah (Problem Solving) dipandang sebagai suatu proses untuk 

menemukan kombinasi dari sejumlah aturan yang dapat diterapkan dalam upaya 

mengatasi situasi yang baru (Wena, 2009: 52). Kemampuan pemecahan masalah sangat 

penting artinya bagi siswa dan masa depannya. Suharsono (dalam Wena, 2009: 53) 

mengatakan bahwa para ahli pembelajaran sependapat bahwa kemampuan pemecahan 

masalah dalam batas-batas tertentu, dapat dibentuk melalui bidang studi dan disiplin ilmu 

yang diajarkan. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Karangnongko Klaten. Subjek 

penelitian kelas VIII B yang berjumlah 30 siswa. Materi yang diajarkan yaitu kegiatan 

pokok ekonomi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 

tiga siklus, masing-masing siklus terdiri dari satu kali  pertemuan (2 X 45 menit). Teknik 



pengumpulan data hasil belajar dengan menggunakan tes yang dilakukan setiap akhir 

siklus. 

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan di SMP Negeri 1 Karangnongko 

Klaten diketahui bahwa pembelajaran IPS masih didominasi oleh ceramah dan  kadang-

kadang diselingi metode tanya jawab dan diskusi. Pembelajaran tersebut dirasa kurang 

efektif melatih siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran, sehingga pemahaman 

siswa sangat kurang dan hasil belajar yang diperoleh siswa kurang optimal, dengan 

Pembelajaran Creatif Problem Solving dapatkah pemahaman siswa menjadi meningkat? 

Selama ini berdasar pengalaman, penulis belum pernah melaksanakan metode 

pembelajaran creatfi problem solving, disamping kurangnya kreativitas dalam 

pembelajaran yang penulis lakukan, juga kurangnya pengertian penulis masalah inovasi 

dalam pembelajaran. 

Metode  ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam 

mengembangkan pengetahuan dasar kegiatan pokok ekonomi dan mengembangkan 

kemampuan berpikir, inquiri, pemecahan masalah, dan ketrampilan sosial sehingga dapat 

meningkatkan prestasi mereka melalui nilai-nilai yang mereka peroleh. 

 

B. Perumusan Masalah 

Untuk memberikan arah penelitian yang jelas dan operasional berdasarkan latar 

belakang masalah tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:  

1.  Apakah pembelajaran Creatif Problem Solving (CPS) dapat meningkatkan motivasi 

belajar IPS siswa pada pokok bahasan Kegiatan Pokok Ekonomi siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 Karangnongko Klaten Semester genap  Tahun Pelajaran 2015/2016? 



2.  Apakah pembelajaran Creatif Problem Solving (CPS) dapat meningkatkan prestasi 

belajar IPS siswa pada pokok bahasan Kegiatan Pokok Ekonomi siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 Karangnongko Klaten Semester genap  Tahun Pelajaran 2015/2016? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui 

pemahaman siswa  pada pembelajaran IPS dalam pokok bahasan Kegiatan Pokok 

Ekonomi dengan pendekatan Creatif Problem Solving (CPS), yang ditunjukkan dengan 

meningkatnya jumlah siswa yang mempunyai  motivasi belajar dan penguasaan materi 

yang semakin baik, serta suasana kelas lebih  kondusif. Tujuan khusus penelitian ini 

yaitu: 

1. Mengetahui pembelajaran Creatif Problem Solving (CPS) dalam meningkatkan 

motivasi belajar IPS siswa pada pokok bahasan Kegiatan Pokok Ekonomi siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Karangnongko Klaten Semester genap  Tahun Pelajaran 

2015/2016. 

2. Mengetahui pembelajaran Creatif Problem Solving (CPS) dapat meningkatkan prestasi 

belajar IPS siswa pada pokok bahasan Kegiatan Pokok Ekonomi siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 Karangnongko Klaten Semester genap  Tahun Pelajaran 2015/2016. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a.  Menambah perbendaharaan khasanah keilmuan bagi peneliti dan dunia pendidikan 

pada umumnya. Motivasi merupakan salah satu faktor internal siswa yang dapat 

mempengaruhi belajar siswa disamping intelegensi, dan bakat. Penerapan model 

pembelajaran yang sesuai dengan keinginan siswa dan sesuai dengan materi yang 



diajarkan. Pemilihan model pembelajaran yang tepat akan menimbulkan suasana 

pembelajaran di kelas lebih kondusif, model pembelajaran sesuai dengan tuntutan 

perkembangan dunia pendidikan saat ini; 

b. Dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti lain yang sejenis untuk mengupas 

lebih jauh tentang penerapan model pembelajaran terhadap upaya peningkatan 

prestasi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Meningkatkan pemahaman, motivasi, prestasi, dan aktivitas siswa dalam 

melaksnakan atau menemukan pengertian atau konsep. 

b.  Bagi Guru 

1)  Meningkatkan kreatifitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas 

pokok, sekaligus memperbaiki diri sendiri dalam kegiatan pembelajaran 

2)  Meningkatnya prestasi sekolah pada mata pelajaran IPS khususnya dan semua 

mata pelajaran pada umumnya. 

c. Bagi  Sekolah 

Sebagai acuan untuk mendorong kepada para guru agar lebih inovatif dalam 

menjalankan proses belajar mengajar, demi membangkitkan semangat dan 

kegairahan antar guru dan siswa, serta dapat memberikan perbaikan dan 

efektivitas dalam proses belajar mengajar. 

d.   Bagi Dinas Pendidikan 

Munculnya pemikiran-pemikiran baru yang lebih segar dari para guru yang 

akan menambah perbendaharaan. Guru tidak sekadar sebagai pelaksana tetapi 

sekaligus sebagai pemikir dalam melaksanakan tugas 

BAB II 

 



menambah motivasi belajar 88,89%, dapat menambah  perhatian bagi siswa 83,33%, 

sedangkan yang menjawab dapat menambah siswa berpartisipasi aktif ada 83,33%. 

Tabel  15. Pendapat Siswa Saat Guru Mengajar Dengan Menggunakan Metode 

Creatif Problem Solving. 

 

No. 

Pendapat Siswa Saat Guru 

Mengajar Dengan 

Menggunakan Metode Creatif 

Problem Solving  

Jawaban Responden 

f Prosentase 

(%) 

Ya Tidak Ya tidak 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

Menyenangkan 

 

Tidak membosankan 

 

Menarik 

 

Meningkatkan Motivasi Belajar 

 

Menambah Perhatian Dalam 

Belajar 

 

Meningkatkan Partisipasi 

28 

 

29 

 

28 

 

29 

 

27 

 

 

27 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

3 

 

 

3 

86,11 

88,89 

86,11 

88,89 

83,33 

 

 

83,33 

13,89 

11,11 

13,89 

11,11 

16,67 

 

 

16,67 

J u m l a h 168 12 516,66 83,34 

R a t a – r a t a -  86,11 13,89 

 

Sumber:  Angket Penggunaan Creatif Problem Solving   

c. Motivasi Belajar Siswa 

   Untuk mengungkap data tentang motivasi belajar siswa digunakan angket yang 

berisi 15 butir pertanyaan dan setiap butir terdiri dari 5 jawaban. Dari data yang  

terjaring  diperoleh mean skor motivasi siswa terhadap pembelajaran IPS melalui 

metode Creatif Problem Solving adalah  68,31%, jika ditransformasikan pada pedoman 

konversi rerata skor motivasi termasuk pada kategori tinggi, dengan skor maksimum 74 

dan skor minimum 63 

 

 

BAB  V 

KESIMPULAN  DAN  SARAN 

 



 

A. Kesimpulan 

           Bertolak dari hasil dalam pembahasan yang membuktikan bahwa  metode pembelajaran 

Creatif Problem Solving dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar IPS di SMP 

Negeri 1 Karangnongko, yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah siswa yang 

mempunyai  motivasi belajar IPS dan penguasaan materi yang semakin baik, serta suasana kelas 

lebih  kondusif, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ada peningkatan daya abstraksi, aktifitas, kreatifitas, keterlibatan, perhatian, motivasi, dan 

prestasi hasil belajar. Siswa merasa senang apabila guru yang mengajar menggunakan 

metode Creatif Problem Solving, ada 86,11%, siswa, dapat menambah motivasi belajar 

88,89%, dapat menambah  perhatian 83,33%, dapatpartisipasi ada 83,33%. 

2. Aspek keterampilan social/social skills  ada kelebihan 0,25%, aspek keterampilan 

intelektual/intellectual skills mengalami kenaikan sebesar 0,10%, aspek keterampilan kerja 

kelompok/group work skills  mengalami kenaikan  sebesar 0,37. 

3. Secara kuantitas jumlah siswa yang tuntas individual meningkat  dari 21 siswa  menjadi 28. 

Sedang tuntas klasikal dari 66,67% meningkat menjadi  93,33%  

 

C. Saran-saran 

Bertolak dari hasil dalam pembahasan yang membuktikan bahwa  Pembelajaran 

dengan metode Creatif Problem Solving dapat meningkatan keterampilan social/social skills,  

keterampilan intelektual/ intellectual skills, dan keterampilan kerja kelompok/group work 

skills bagi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Karangnongko tahun pelajaran 2015/2016 diajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

a. Guru mata pelajaran IPS diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pembelajaran dengan 

menggunakan metode Creatif Problem Solving, yang merupakan salah satu alternatif 
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pembelajaran yang berorientasi kepada contectual teaching learning sebagaimana yang 

diharapkan pada kurikulum  berbasis  kompetensi. 

b. Mengingat  hasil penelitian ini belum sempurna dan belum maksimal hendaknya terus 

dikembangkan, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut sehingga menemukan media dan 

metode pembelajaran yang lebih memunculkan penalaran siswa. Oleh karena itu perlu 

penelitian tindakan secara berkelanjutan.  
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