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BAB V 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan instrumen angket, tes, 

dan dokumentasi kemudian dilanjutkan dengan analisis data, pada bab V peneliti 

akan menguraikan data hasil penelitian dengan berpedoman pada teori-teori 

terdahulu yang relevan. Agar lebih terperinci, maka dalam pembahasan ini akan 

dijabarkan menjadi 3 subfokus penelitian.  

A. Pengaruh Model Pembelajaran Creative Problem Solving Terhadap 

Minat Belajar Siswa 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menggunakan SPSS 

16.0 menunjukkan bahwa terdapat Pengaruh penggunaan Model 

Pembelajaran Creative Problem Solving Terhadap Minat Belajar Siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Ngunut Tulungagung pada materi Teorema Pythagoras. 

Hal tersebut ditunjukkan melalui perhitungan uji hipotesis yaitu uji 

MANOVA. Sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dulu dilakukan uji 

prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas pada variabel minat belajar 

siswa. Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data minat 

belajar siswa pada kelas eksperimen memiliki nilai signifikansi sebesar 0,921 

dan pada kelas kontrol sebesar 0,943. Karena kedua kelas memiliki nilai 

sig.      , maka data minat belajar siswa tersebut berdistribusi normal. 

Setelah diketahui bahwa data berdistribusi normal, maka dilanjutkan uji 
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homogenitas. Hasil uji homogenitas data minat belajar diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,640. Karena nilai signifikansi tersebut       , maka 

dapat disimpulkan bahwa varian minat belajar masing-masing siswa adalah 

homogen.  

Setelah kedua uji prasyarat terpenuhi, maka dilanjutkan pada 

pengujian hipotesis yaitu menggunakan uji MANOVA dengan bantuan SPSS 

16.0. Berdasarkan hasil analisis uji MANOVA pada variabel minat belajar 

siswa, menunjukkan bahwa hubungan antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol pada variabel angket minat mempunyai tingkat signifikansi       

      Dengan demikian    ditolak dan    diterima. Sehingga dapat 

disimpulkan ada pengaruh penggunaan model pembelajaran Creative 

Problem Solving terhadap minat belajar pada materi Teorema Pythagoras 

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Ngunut Tulungagung.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran matematika 

menggunakan model pembelajaran Creative Problem Solving berpengaruh 

tehadap minat belajar matematika, dibandingkan dengan metode 

konvensional atau pembelajaran langsung yang hanya berpusat pada guru dan 

jarang melibatkan peran aktif siswa dalam pembelajaran, hal ini tentu sangat 

berpengaruh pada minat belajar siswa karena kurangnya variasi dalam proses 

pembelajaran. Model pembelajaran Creative Problem Solving merupakan 

salah satu model kooperatif learning dimana dalam pembelajaran tersebut 

siswa dibentuk dalam kelompok-kelompok secara heterogen, sehingga 

melatih kemampuan siswa dalam bekerjasama dan berinteraksi dengan teman. 
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Metode kerja kelompok bertujuan agar siswa lebih aktif bergabung dalam 

pelajaran, dan lebih aktif berpartisipasi serta memberi kesempatan untuk 

mengembangkan rasa menghargai dan menghormati temannya, menghargai 

pendapat orang lain, menghargai pendapat orang lain, juga saling 

bekerjasama dengan kelompok dalam usahanya mencapai tujuan bersama.
56

 

Dengan adanya variasi dalam kegiatan belajar mengajar tersebut dapat 

menarik minat siswa untuk mempelajari matematika. Model pembelajaran ini 

lebih memfokuskan dalam hal pengajaran, serta melatih dan mengembangkan 

keterampilan siswa dalam menyelesaikan masalah, siswa dilatih 

memunculkan ide-ide sesuai pemahaman mereka kemudian menerapkan ide 

dalam penyelesaian masalah. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dikaji oleh  

Zulyadaini, dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Creative Problem 

Solving Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa di 

SMA”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa yang di ajar dengan menggunakan model 

Pembelajaran Creative Problem Solving lebih baik dibandingkan dengan 

siswa yang di ajar dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Hal tersebut ditunjukkan berdasarkan hasil post test dengan rata-rata nilai 

70,13 untuk kelas eksperimen dan 62,42 untuk kelas kontrol.
57

 

                                                           
56

Irman, dkk. Penerapan Model Pembelajaran Perseorangan Dan Kelompok Kecil Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Operasi Hitung Bentuk Aljabar Di Kelas VIII 

SMP Negeri 1 Labuan.  Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako. 2017.  Vol. 04 

Nomer 03, hal 378 
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 Zulyadaini, Pengaruh Model Pembelajaran Creative Problem Solving Terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa di SMA, (Jambi: 2017). 
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B. Pengaruh Model Pembelajaran Creative Problem Solving Terhadap Hasil 

Belajar Siswa 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menggunakan SPSS 

16.0 menunjukkan bahwa terdapat Pengaruh penggunaan Model 

Pembelajaran Creative Problem Solving Terhadap Hasil Belajar Siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Ngunut Tulungagung pada materi Teorema Pythagoras. 

Hal tersebut ditunjukkan melalui perhitungan uji hipotesis yaitu uji t-test dan 

uji MANOVA. Sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dulu dilakukan uji 

prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas pada variabel hasil belajar 

siswa. Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data hasil belajar 

siswa pada kelas eksperimen memiliki nilai signifikansi sebesar 0,45 dan 

pada kelas kontrol sebesar 0,902. Karena kedua kelas memiliki nilai sig. 

     , maka data hasil belajar siswa tersebut berdistribusi normal. Setelah 

diketahui bahwa data berdistribusi normal, maka dilanjutkan uji homogenitas. 

Hasil uji homogenitas data hasil belajar diperoleh nilai signifikansi sebesar 

0,090. Karena nilai signifikansi tersebut       , maka dapat disimpulkan 

bahwa varian hasil belajar siswa pada masing-masing kelas adalah homogen.  

Setelah kedua uji prasyarat terpenuhi, maka dilanjutkan pada 

pengujian hipotesis yaitu menggunakan MANOVA dengan bantuan SPSS 

16.0. Berdasarkan hasil analisis uji MANOVA menunjukkan bahwa 

hubungan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dilihat dari nilai hasil 

belajar matematika siswa mempunyai tingkat signifikansi       

      Dengan demikian    ditolak dan    diterima. Sehingga dapat 
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disimpulkan ada pengaruh penggunaan model pembelajaran Creative 

Problem Solving terhadap hasil belajar pada materi Teorema Pythagoras 

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Ngunut Tulungagung.  

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka penelitian ini telah menjawab 

salah satu hipotesis peneliti yaitu terdapat pengaruh model Pembelajaran 

Creative Problem Solving terhadap hasil belajar pada materi Teorema 

Pythagoras siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Ngunut Tulungagung. Hasil 

penelitian diatas menunjukkan bahwa pengunaan model Pembelajaran 

Creative Problem Solving memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan 

hasil belajar matematika siswa dibandingkan dengan model pembelajaran 

konvensional yang hanya berpusat pada guru yang berakibat siswa menjadi 

pasif dan tidak dapat mengembangkan kemampuan mereka berinteraksi 

dalam pembelajaran, dikarenakan pada model Pembelajaran Creative 

Problem Solving melatih siswa untuk berpikir kreatif. Berpikir kreatif tidak 

hanya menemukan, namun juga mampu menyelesaikan masalah dengan tak 

terduga.
58

 dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk menggali 

kemampuan dalam memunculkan ide-ide menurut pemahaman masing-

masing siswa kemudian mengaplikasikannya dalam penyelesaian masalah 

sehingga dalam proses belajar mengajar siswa lebih aktif mendominasi 

pembelajaran,melalui hal tersebut siswa memperoleh pembelajaran yang 

bermakna, sehingga akan mempengaruhi peningkatan hasil belajar siswa. 

                                                           
58

 Musrikah, Higher Order Thingking Skill (HOTS) Untuk Anak Sekolah Dasar Dalam 

Pembelajaran Matematika. Martabat: Jurnal anak dan perempuan. Vol. 4. No. 2. 2018, hal. 352. 
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Hal tersebut selaras dengan pendapat Daties yang menjelaskan bahwa 

model pembelajaran Creative Problem Solving termasuk kedalam model 

pembelajarn dengan pendekatan konstruktivistik, dimana yang menjadi pusat 

pembelajaran adalah siswa (Student centered) sehingga model tersebut 

dianggap mampu mengaktifkan siswa, dengan demikian akan diperoleh hasil 

pembelajaran yang maksimum.
59

 

Penelitian ini relevan dengan penelitian terdahulu yang telah dikaji 

oleh Syafdi Maizora, dkk penelitian tersebut berjudul penerapan Creative 

Problem Solving untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada SMP 

Negeri 5 Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah 

diterapkannya model pembelajaran Creative Problem Solving selama tiga kali 

pembelajaran, kemudian diberikan test untuk mengetahui pemahaman siswa, 

melalui test tersebut dapat diketahui efek penggunaan model pembelajaran. 

Dilihat dari nilai rata-rata pada siklus I sebesar 66,73 kemudian pada siklus II 

sebesar 67,82 dan pada siklus terakhir, siklus III diperoleh nilai rat-rat sebesar 

74,73. Jika di amati nilai rata-rata selalu meningkat pada setiap siklus. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran Creative 

Problem Solving dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
60
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 Mayasari, Putri dkk. Model Pembelajaran Creative Problem Solving Untuk 

Meningkatkan Penguasaan Konsep dan Keterampilan Generik Sains Siswa SMP. Jurnal 

Pendidikan Sains Indonesia. 2013, hal 58. 
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 Maizora, Syafdi, dkk. 2013.Penerapan Creative Problem Solving Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Matematika Pada SMP Negeri 5 Kota Bengkulu. Bengkulu: Universitas Bengkulu.  
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C. Pengaruh Model Pembelajaran Creative Problem Solving Terhadap 

Minat dan Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh penggunaan model Pembelajaran Creative Problem 

Solving Terhadap Minat dan Hasil Belajar Siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Ngunut Tulungagung pada materi Teorema Pythagoras. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan perhitungan menggunakan uji MANOVA. Sebelum 

melakuakan uji MANOVA terlebih dahulu melakukan dua uji prasayarat 

yaitu, uji homogenitas varian dan uji homogenitas varian matrik/covarian. 

Hasil uji homogenitas varian menunjukkan bahwa signifikansi minat belajar 

siswa            dan hasil belajar siswa           . Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa varian kelompok data variabel minat dan variabel 

hasil belajar adalah sama. Selanjutnya pada uji homogenitas varian matrik 

diperoleh nilai sig.           . Sehingga dapat disimpulkan bahwa varian 

matrik dari variabel dependen adalah sama. Setelah uji dua prasyarat 

terpenuhi, maka dapat dilanjutkan pada uji MANOVA. Berdasarkan hasil 

pada uji MANOVA diperoleh nilai sig.           dan nilai         

                 .  Sehingga dapat disimpulkan bahwa minat dan hasil 

belajar pada kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. diperoleh 

kesimpulan    ditolak dan    diterima, Berdasarkan kesimpulan di atas 

terbukti bahwa ada pengaruh penggunaan model pembelajaran Creative 

Problem Solving terhadap minat dan hasil belajar pada materi Teorema 

Pythagoras siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Ngunut Tulungagung.  
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Dengan menerapkan model pembelajaran Creative Problem 

Solving melatih siswa berberpikir kreatif serta mengidentifikasi dan 

memecahkan masalah melalui pemahaman masing-masing individu dengan 

model berkelompok, dengan adanya varian dalam proses pembelajaran dapat 

meningkatkan minat belajar matematika siswa, siswa menjadi lebih tertarik 

untuk terus mendalami pelajaran memacu siswa untuk terus belajar dan 

berlatih menyelesaikan suatu masalah, dengan demikian siswa memperoleh 

hasil belajar yang optimal.  

Hal tersebut sesuai dengan ungkapan Trefingger tentang kelebihan 

model pembelajaran Creative Problem Solving salah satunya yaitu membuat 

siswa berperilaku aktif selama pembelajaran, serta melatih berpikir kritis dan 

kreatif, sebab pada awal pembelajaran disajikanpermasalahan serta 

memberikan ruang pada siswa untuk menemukan solusi penyelesaian.
61

 

 

                                                           
61

 Wahyu, dkk. 2013. Pengaruh Penerapan Creative Problem Solving (CPS) Terhadap 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Mata Pelajaran Fisika Kelas XI IPA MAN 3 Malang. 

Jurnal FMIPA. Universitas Negeri Malang. 


