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DESAIN MODEL PEMBELAJARAN CREATIVE PROBLEM SOLVING TERHADAP
KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP

Adi Suarman Situmorang
Program Studi Pendidikan Matematika FKIP UHN

ABSTRAK
Penelitian ini termasuk penelitian jenis eksperimental bersifat quasieksperimen. Rancangan
penelitian yang digunakan adalah One- shot case study adalah sekolompok sampel dikenai
perlakuan tertentu (variabel bebas) kemudian dilakukan pengukuran terhadap variabel
tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seharusnya desain model
pembelajaran CPS yang baik terhadap peningkatan pemahaman konsep peserta didik. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa desain model pembelajaran yang telah dirancang telah baik
untuk digunkan. Halini terlihat dari hasil obsevasi kemampuan dosen mengajar dan aktivitas
aktif mahasiswa memiliki rata-rata 4.41 atau berada pada kategori “sangat baik”.
Kata Kunci: Creatif Problem Solving, Pemahaman Konsep
PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kunci untuk
semua kemajuan dan perkembangan yang
berkualitas, sebab dengan pendidikan
manusia dapat mewujudkan semua potensi
dirinya baik sebagai pribadi maupun
sebagai warga masyarakat. Oleh karena
itu, dalam rangka mewujudkan potensi diri
menjadi multi kompetensi manusia harus
melewati proses pendidikan yang
diimplementasikan dalam proses
pembelajaran. Dengan demikian, proses
pembelajaran hendaknya bisa
mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak manusia sehingga
tercipta pendidikan yang berkualitas.

Pembelajaran matematika telah
diperkenalkan kepada seluruh peserta didik
mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD)
sampai ke perguruan tinggi, hal ini
disebabkan oleh karena proses belajar
matematika akan melatih pola berfikir,
pola mengorganisasikan dan pembuktian
yang  logik mengenai bentuk, susunan,
besaran, dan konsep-konsep yang
berhubungan dengan kehidupan sehari-hari
(Sinaga Juli, 2015; Situmorang Adi, 2017).
Matematika merupakan sebagai salah satu
ilmu dasar yang sangat penting diajarkan
kepada siswa dan juga nerupakan sarana
brpikir ilmiah yang sangat diperlukan oleh
siswa untuk mengembangkan kemampuan
logisnya. Dalam perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, matematika

memegang peranan penting karena dalam
pembelajaran matematika dituntut untuk
berpikir kritis dan teliti untuk
mengelolainformasi, memecahkan suatu
masalah sehingga berguna baik
dalamkehidupan sehari-hari serta sebagai
bahasa atau sebagai pengembangan sains
atau teknologi (Situmorang Adi, 2017).

Matematika juga merupakan salah
satu ilmu dasar yang mempunyai peranan
yang cukup besar baik dalam kehidupan
sehari-hari maupun dalam pengembangan
ilmu dan teknologi menuju dunia milenial
(Rohana, 2011). Sesuai dengan tujuan
pendidikan yaitu salah satunya adalah
untuk mewujudkan kemampuan individu,
maka salah satu kemampuan yang ada
pada pendidikan matematika adalah
kemampuan pemecahan masalah
matematis. Matematika merupakan
pengetahuan yang esensial sebagai dasar
untuk bekerja seumur hidup dalam abad
globalisasi. Karena itu penguasaan tingkat
tertentu terhadap matematika diperlukan
bagi semua siswa  agar kelak dalam
hidupnya mendapatkan  pekerjaan  yang
layak (Siahaan Friska, 2015).

Pada proses perkembangan peserta
didik maka seorang tenaga pendidik baik
itu guru maupun dosen akan menjadi
sorotan utama, sebab guru secara langsung
mempengaruhi, menilai dan
mengembangkan kemampuan siswa untuk
menjadi manusia cerdas, terampil dan
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bermoral (Sinaga Juli, 2016; Nainggolan
Candra 2016). Oleh karena itu upaya untuk
meningkatkan hasil belajar siswa tidak
terlepas dari upaya kemampuan guru
dalam mengajar dan penggunaan model
dalam pembelajaran matematika.
Bermacam-macam model pembelajaran
telah diterapkan oleh para guru bidang
studi matematika di sekolah-sekolah
terhadap penyampaian konsep materi
pelajaran, tetapi pemakaian model
pembelajaran tersebut belum tentu
mengkondisikan hasil belajar yang baik
(Sinaga Juli, 2016; Siahaan Friska, 2015).

Menurut Arends,  belajar konsep
(Concept leaarning) pada dasarnya adalah
meletakkan berbagai macam jenis benda
dalam bentuk tertentu ke dalam golongan-
golongannya dan setelah itu ia akan
menganalisis ciri-ciri yang dimiliki benda
tersebut sehingga ia mampu mengenali
anggota-anggota golongan itu (Arends,
2008: 324). Konsep-konsep merupakan,
kategori-kategori yang kita berikan pada
stimulus-stimulus yang ada di lingkungan
kita. Konsep-konsep menyediakan skema-
skema terorganisasi untuk
mengasimilasikan stimulus-stimulus baru,
dan untuk menentukan hubungan di dalam
dan di antara kategori-kategori
(Situmorang Adi, 2017).

Dahar (1988: 95) menyatakan
”Belajar konsep merupakan hasil utama
pendidikan. Konsep-konsep merupakan
batu-batu pembangun (building block)
berpikir. Konsep-konsep merupakan dasar
bagi proses-proses mental yang lebih
tinggi untuk merumuskan prinsip-prinsip
dan generalisasi-generalisasi”. Untuk itu
dalam memecahkan masalah, seorang
siswa harus mengetahui aturan-aturan yang
diperolehnya.

Sementara itu, Rosser
mengemukakan bahwa suatu konsep
adalah merupkan suatu abstraksi yang
mewakili sebuah kelas objek-objek,
kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, atau
hubungan-hubungan yang mempunyai
atribut yang sama (Dahar 1988: 97).
Pengertian konsep yang lain dapat

didefinisikan kedalam beberapa rumusan
dimana konsep diperoleh dari pengalaman-
pengalaman yang mengalami abstraksi
yang didefinisikan salah satu rumusan.
Absraksi berarti suatu proses pemusatan
perhatian seseorang pada situasi tertentu
dan mengambil elemen-elemen tertentu,
serta mengabaikan elemen-elemen yang
lain. Dalam bagian lain, Dahar (1988)
menyimpulkan bahwa suatu konsep
merupakan suatu abstraksi yang memiliki
suatu kelas stimulus-stimulus.

Di lain pihak Arends
menyebutkan bahwa dalam mempelajari
konsep tertentu melibatkan
mengidentifikasi examples (contoh) dan
non examples (bukan contoh) untuk
konsep itu (Arends, 2008: 325). Konsep
adalah ide abstrak yang dapat digunakan
untuk mengadakan klasifikasi atau
penggolongan yang pada umunya
dinyatakan dengan suatu istilah atau
rangkaian kata. Suatu konsep akan lebih
mudah dipahami dan dipelajari melalui
pemberian beberapa contoh dan bukan
contoh, misalnya persegi, persegi panjang,
belah ketupat, jajargenjang, layang-layang,
dan trapesium merupakan contoh untuk
bangun datar segi empat, tetapi bangun
lingkaran dan segitiga bukan contoh untuk
bangun datar segi empat (Situmorang Adi,
2016).

Berdasarkan contoh dan bukan
contoh yang telah digolongkan oleh siswa
maka pemahaman konsep tertentu akan
terbangun dalam pikiran siswa. Sebuah
konsep yang dipelajari idealnya diberi
definisi dan label Arends (2008: 326)
mengatakan “Semua konsep memiliki
nama atau label dan definisi yang lebih
kurang tepat. Misal daratan yang relatif
kecil dan seluruh sisinya dikelilingi air
disebut “pulau”. Arends (2008: 326) juga
menjelaskan bahwan “Konsep juga
memiliki atribut-atribut yang
mendeskripsikan dan membantu
mendefinisikannya. Sebagian atribut itu
kritis dan digunakan untuk membedakan
sebuah konsep dengan semua konsep
lainnya”
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Suatu konsep telah dipelajari bila
siswa dapat menampilkan perilaku-
perilaku tertentu. Dari penjelasan diatas,
tidak ada satu definisipun yang dapat
menjelaskan makna dari suatu konsep dan
jenis-jenis dari suatu konsep yang
diperoleh siswa, konsep-konsep tersebut
merupakan hasil penyajian internal dari
sekelompok stimulus, konsep-konsep tidak
dapat diamati dan dilihat, tetapi harus
disimpulkan dari setiap perilaku.

Tanpa disadari sebenarnya setiap
individu setiap saat sudah mempelajari
banyak konsep, karena dalam kehidupan
sehari-hari selalu dihadapkan pada hal-hal
yang baru, sebagaimana disebutkan
Arends (2008: 328) “Individu-individu
selalu beradaptasi dengan lingkungannya
dengan menggunakan pengetahuan yang
sebelumnya sudah dimilikinya dan
skemata yang sudah ada. Arends juga
menyebutkan bahwa ”Pengajaran konsep
adalah salah satu cara untuk memberikan
ide-ide dan memperluas serta mengubah
skemata yang sudah ada”. Jika siswa salah
dalam memahami konsep maka akan
berakibat buruk bagi dirinya sendiri karena
akan salah dalam meletakkan karakreistik-
karakteristik sesuatu hal kedalam
kelompoknya, siswa akan salah dalam
memilih contoh yang cocok dengan
konsep dimaksud.

Model pembelajaran Creative
problem solving merupakan model
pembelajaran yang akan menuntun peserta
didik untuk membangun konsep-konsep
matematis secara mandiri, tenaga pengajar
baik guru maupun dosen bertugas untuk
mengarahkan peserta didiknya pada upaya
pemecahan masalah secara kreatif dari
konsep-konsep yang ditemukan dan juga
menyediakan materi pelajaran atau topik
diskusi yang dapat merangsang siswa
untuk berpikir kreatif dalam memecahkan
masalah (Laras, E. S. Dkk, 2014: Cahyo
Nur A., 2008).

Menurut Pepkin, model
pembelajaran Creative Problem Solving
adalah suatu metode pembelajaran yang
melakukan pemusatan pada pengajaran

dan ketrampilan memecahkan masalah,
yang diikuti dengan penguatan
ketrampilan. Kelebihan dari model
pembelajaran Creative Problem Solving
adalah (1) mendorong siswa untuk lebih
aktif dalam proses pembelajaran, (2) dapat
menumbuhkan rasa ingin tahu siswa, (3)
melatih kemampuan berpikir siswa dalam
memecahkan masalah, (4) menumbuhkan
kerjasama dan interaksi antar siswa
(Kusumaningrum, 2009: 5).

Creative Problem Solving (CPS)
merupakan variasi pembelajaran berbasis
masalah melalui teknik sistematik dalam
mengorganisasikan gagasan kreatif untuk
menyelesaikan suatu permasalahan.
Sintaksnya adalah: 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, persentase, dan
diskusi. Pada dasarnya sintaks CPS ini
sama dengan sintaks pembelajaran
berdasarkan masalah, hanya saja pada CPS
ini masalah yang disajikan telah disusun
secara sistematik dan terorganisir (Laras,
E. S. Dkk, 2014).

Implementasi  dari  model
pembelajaran Creative  Problem Solving
terdiri dari langkah-langkah sebagai
berikut: 1) Tahap Awal, guru menanyakan
kesiapan siswa selama pelajaran
berlangsung, guru mengulas kembali
materi sebelumnya mengenai materi yang
dijadikan sebagai prasyarat pada materi
saat ini kemudian guru menjelaskan aturan
main ketika model pembelajaran Creative
Problem Solving (CPS) berlangsung serta
guru memberi motivasi kepada siswa akan
pentingnya materi melalui pembelajaran
Creative Problem Solving (CPS). 2) Tahap
Inti, Siswa membentuk kelompok kecil
untuk melakukan diskusi. Tiap kelompok
terdiri atas 4-5 siswa yang dibentuk oleh
guru dan bersifat permanen. Tiap
kelompok mendapatkan bahan ajar siswa
untuk dibahas bersama. Secara
berkelompok siswa memecahkan
permasalahan yang terdapat dalam bahan
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ajar siswa sesuai dengan petunjuk yang
tersedia di dalamnya. Siswa mendapat
bimbingan dan arahan dari guru dalam
memecahkan masalah (Situmorang Adi,
2016).

Peranan guru dalam hal ini adalah
menciptakan situasi yang dapat
memudahkan munculnya pertanyaan dan
mengarahkan kegiatan brainstorming
dalam rangka menjawab pertanyaan atas
dasar interest siswa. Penekanan
dalam pendampingan siswa dalam
menyelesaikan permasalahan adalah
sebagai berikut: a) Klasifikasi masalah.
Klasifikasi masalah meliputi pemberian
penjelasan kepada siswa tentang masalah
yang diajukan agar siswa dapat memahami
tentang penyelesaian seperti apa yang
diharapkan; b) Brainstorming. Pada tahap
ini siswa dibebaskan untuk
mengungkapkan pendapat tentang
berbagai macam strategi penyelesaian
masalah, tidak ada sanggahan dalam
mengungkapkan ide gagasan  satu sama
lain. Tujuannya adalah untuk
membangkitkan banyak ide-ide. Siswa
menggali dan mengungkapkan pendapat
sebanyak-banyaknya berkaitan dengan
strategi pemecahan masalah yang
dihadapi; c) Evaluasi dan seleksi. Setelah
diperoleh daftar gagasan-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; d)
Implementasi. Pada tahap ini siswa
menentukan strategi mana yang dapat di
ambil untuk menyelesaikan masalah
kemudian menerapkan penyelesaian dari
masalah tersebut. Lebih lanjut perwakilan
salah satu siswa dari kelompoknya
mempresentasikan hasil yang telah
didiskusikan di kelompoknya ke  depan
kelas dengan menggunakan strategi sesuai
dengan kreatifitasnya untuk
menyampaikan gagasannya dan
mendapatkan saran dan kritik dari pihak
lain sehingga diperoleh solusi yang
optimal berkaitan dengan pemecahan

masalah. Kemudian guru bersama siswa
menyimpulkan materi pembelajaran. 3)
Tahap Penutup, sebagai pemantapan
materi, secara individu siswa
mengerjakan soal tes  dan  memberikan
poin  bagi  siswa yang mampu
memecahkannya sebagai upaya
memotivasi siswa mengerjakan soal-soal
dan menyelesaikan tugas yang telah
diberikan oleh guru (Situmorang Adi,
2016).

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di FKIP

UHN. Pelaksanaan penelitian ini adalah
semester ganjil tahun ajaran 2018/2019.
Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh mahamahasiswa program studi
pendidikan matematika FKIP UHN
Medan. Sampel yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah satu kelas mahasiswa
prodi pendidikan matematika FKIP UHN
yang mengikuti mata kuliah analisis rill,
yang terdiri dari 2 kelas dengan
pengambilan sapel dengan teknik random
sampling maka terpilih Grup B sebagai
kelas sampel.

Penelitian ini termasuk penelitian
jenis eksperimental bersifat
quasieksperimen yang bertujuan untu
melihat atau mengetahui apakah model
pembelajaran contextual teaching and
learning efektif terhadap kemampuan
pemahaman konsep matematis mahasiswa
prodi pendidikan matematika FKIP UHN,
hal ini dapat ditinjau dari hasil tes yang
diberikan kepada mahasiswa. Untuk
melihat efektivitas model yang dilakukan
ditinjau dari hasil observasi kemampuan
dosen mengajar menggunakan model
pembelajaran serta alokasi waktu normal
dengan waktu ketercapaian.

Penelitian ini melibatkan satu kelas
yang diajarkan dengan model
pembelajaran contextual teaching and
learning terhadap kemampuan pemahaman
konsep matematis mahasiswa prodi
pendidikan matematika FKIP UHN.
Rancangan penelitian yang digunakan
adalah One- shot case study adalah
sekolompok sampel dikenai perlakuan
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tertentu (variabel bebas) kemudian
dilakukan pengukuran terhadap variabel
tersebut.

Sebagai upaya untuk mendapatkan
data dan informasi yang lengkap mengenai
hal-hal yang ingin dikaji melalui penelitian
ini, maka dibuatlah seperangkat instrumen.
Instrumen yang akan digunakan pada
penelitian ini adalah observasi. Observasi
atau pengamatan yang dilakukan untuk
mengamati keseluruhan aktivitas yang
terjadi selama proses pembelajaran
berlangsung. Faktor-faktor yang diamati
adalah hal-hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan model pembelajaran
contextual teaching and learning yaitu
kemampuan guru mengajar menggunakan
model pembelajaran yang ditinjau dari
kesesuaian materi dengan model,
penyampaian materi, komunikasi guru
dengan siswa. Observasi juga dilakukan
untuk melihat rentang waktu yang
berlangsung.

Untuk mempermudah pelaksanaan
penelitian, maka perlu dirancang suatu
prosedur penelitian yang sistematis.
Prosedur tersebut merupakan arahan bagi
peneliti dalam melaksanakan penelitian
dari awal sampai akhir. Dalam penelitian
ini peneliti membagi prosedur penelitian
menjadi tiga tahap, yaitu:
1. Persiapan Penelitian. Pada tahap

persiapan ini dilakukan langkah-
langkah sebagai berikut: a)
Mengidentifikasi permasalahan; b)
Membuat proposal penelitian; c)
Seminar proposal penelitian; d)
Mengurus perizinan dengan pihak
terkait; e) Membuat instrumen
penelitian; f) Melakukan uji coba
instrumen; g) Merevisi instrumen
penelitian.

2. Pelaksanaan Penelitian. Pada tahap
pelaksanaan ini dilakukan langkah-
langkah sebagai berikut: a) Memilih
sampel yang akan digunakan dalam
penelitian; b) Melaksanakan
pembelajaran matematika dengan
menggunakan model pembelajaran
problem based instruction

menggunakan LKS; c) Melaksanakan
observasi terhadap kemampuan guru
megajar dengan model pembelajaran
dan rentang waktu; d) Memberikan
post-tes.

3. Analisis Data. Taknik analisis data hasil
dalam penelitian ini adalah teknik
Analisis Deskriptif. Menganalisis data
secara deskriptif kesesuaian materi
dengan model, penyampaian materi,
komunikasi guru dengan siswa, daya
serap siswa terhadap materi, alokasi
waktu normal dengan waktu
ketercapaian.

Teknik analisis data adalah teknik
analisis data deskriptif. Dalam penelitian
ini data yang diolah adalah hasil observasi
terhadap kesesuaian guru mengajar serta
kemampuan guru mengajar menggunakan
model pembelajaran criatif problem
solving. Data yang diperoleh akan
direkapitulasi dari tiga orang observer
yang selanjutnya dicari rata-rata secara
keseluruhan hasil pengamatan.

HASIL PENELITIAN
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk
memperoleh desain model pembelajaran
creative problem solving terhadap
kemampuan pemahaman konsep
mahamahasiswa FKIP UHN sehingga hal
yang akan dibahas dalam pembahasan
penelitian ini adalahmasalah bentuk desain
langkah-langkah atau fase dari model
pembelajaran creative problem solving.
Tahapan Creative Problem Soolving
menurut Osborn-Parners adalah: 1).
Objective finding, 2). Temukan fakta-
fakta (fact finding), 3). Tentukan masalah
(problem finding) 4). Pikirkan macam-
macam alternatif (idea finding) 5).
Mengambil keputusan (solution finding)
6). Menentukan tindakan (acceptand
finding). Berikut ini adalah matriks dari
sintaks desain model pembelajaran
Creative Problem Soolving yang telah
digunakan pada penelitian Desain model
pembelajaran creative problem solving
terhadap kemampuan pemahaman konsep
mahamahasiswa FKIP UHN. Adapun
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langkah-langkah tersebut adalah
sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 1. Desain model pembelajaran
creative problem solving terhadap
kemampuan pemahaman konsep

mahamahasiswa FKIP UHN.
Tahap Tingkah Laku Guru Tahapan

CPS
Tahap-1
Orientasi

mahasiswa
pada masalah

Guru menjelaskan tujuan
pembelajaran, mengajukan
fenomena atau fakta
berupa demonstrasi atau
cerita untuk memunculkan
masalah serta memotivasi
mahasiswa untuk terlibat
dalam penyelesaian
masalah yang dipilih.

Objective
finnding

Tahap-2
Mengorganisa

sikan
mahasiswa

untuk belajar

Guru membimbing
mahasiswa melakukan
identifikasi masalah dan
merumuskan sebuah
masalah autentik sesuai
dengan materi yang
diajarkan.

Fact finding

Tahap-3
Membimbing
penyelidikan

individual
maupun

kelompok

Guru memotivasi
mahasiswa untuk
mengumpulkan informasi
yang sesuai, melaksanakan
eksperimen sehingga
muncul gagasan orisinil
untuk menemukan solusi
(penyelesaian masalah).

Problem
finding

Tahap-4
Mengembang

kan dan
menyajikan
hasil karya

Guru membantu dan
mengarahkan mahasiswa
dalam menyiapkan laporan
persentase atau
menyelesaiakn soal-soal
yang relevan dengan
materi.

Idea finding

Tahap-5
Menganalisi

dan
mengevaluasi

proses
penyelesaian

masalah

Guru membimbing
mahasiswa dalam
menganalisis dan
mengevaluasi proses
penyelesaian masalah.

Solution
finding

Tahap-6
Penarikan

Kesimpulan
dan

Pengembanga
n Ilmu

Guru mengajak mahasiswa
mengambil kesimpulan
pembelajaran serta
memberikan latihan pada
mahasiswa sebagai
pengembangan mandiri

Acceptand
finding

Untuk mengetahui apakah penelitian telah
dilaksanakan dengan baik sesuai dengan
langkah-langkah maka dilakukanlah
observasi terhadap aktivitas mengajar
dosen dan mahasiswa. Berikut adalah hasil

observasi aktivitas mengajar dosen dan
lembar aktivitas aktif mahasiswa selam
proses belajar mengajar.

Tabel 2. Tabel Aktivitas mengajar dosen
Keterangan Observer

Total1 2 3
Menjelaskan tujuan
pembelajaran 4,2 4,2 4,3 4,23
Memberikan materi
motivasi 4,3 4,3 4,3 4,3
Mengajukan fenomena
atau fakta berupa
demonstrasi 4,1 4,1 4,2 4,13
Menjelaskan materi secara
lengkap 4,3 4,4 4,5 4,4
Membimbing mahasiswa
mengidentifikasi masalah 4,3 4,4 4,4 4,37
Membimbing mahasiswa
merumuskan masalah 4,5 4,4 4,5 4,47
Menuntun mahasiswa
dalam berdiskusi 4,5 4,5 4,5 4,5
Mengarahkan mahasiswa
menyelesaikan masalah 4,4 4,4 4,3 4,37
Membantu menyelesaiakan
soal lain yang relevan
dengan materi. 4,5 4,5 4,5 4,5
Mengarahkan mahasiswa
membuat laporan
presentase 4,5 4,5 4,5 4,5
Membimbing mahasiswa
saat proses presentasi 4,5 4,5 4,5 4,5
Membimbing mahasiswa
yg memiliki kendala saat
presentasi 4,6 4,6 4,6 4,6
Mengevaluasi proses
pembelajaran 4,6 4,6 4,6 4,6
Memberi kesimpulan dari
proses belajar 4,3 4,3 4,3 4,3
Kesesuaian latihan
pengembangan diri dengan
materi yang diajarkan. 4,6 4,5 4,4 4,5
Total Keseluruhan 4,41

Tabel 3. Tabel Aktivitas aktif mahasiswa
Keterangan Observer

Total1 2 3
Mendengar dan menyimak
penjelasan dosen 4,2 4,2 4 4,23
Merespon setiap motivasi
dan pertanyaan dosen 4,3 4,3 4 4,3
Memberikan tanggapan
atas pertanyaan dosen 4,1 4,1 4 4,13
Menyimak penjelasan
materi yang dijelaskan
dosen 4,3 4,4 5 4,4
Mengidentifikasi
permasalahan yang
diajukan dosen 4,3 4,4 4 4,37
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Mencari solusi masalah
yang diberikan dosen 4,5 4,4 5 4,47
Menampilkan jawaban
yang diperoleh 4,5 4,5 5 4,5
Meminta petunjuk pada
masalah yang belum
dimengerti 4,4 4,4 4 4,37
Mengajukan dugaan
jawaban dari masalah 4,5 4,5 5 4,5
Melakukan diskusi dengan
teman kelompok 4,5 4,5 5 4,5
Keaktifan membantu teman
bermasalah saat diskusi 4,5 4,5 5 4,5
Keaktifan saat presentase 4,6 4,6 5 4,6
Memberi tanggapan
terhadap hasil presentase
kelompok lain 4,6 4,6 5 4,6
Menjelaskan pertanyaan
kelompok lain 4,3 4,3 4 4,3
Menyimpulkan hasil
pembelajaran 4,6 4,5 4 4,5
Kecakapan belajar madiri
dan mengerjakan latihan 4,2 4,3 4 4,27
Hasil akhir dari belajar
mandiri 4,5 4,5 5 4,5

Total Keseluruhan 4,41
Dari tabel 4.2 terlihat bahwa

aktivitas mengajan dosen telah sesuai
dengan model pembelajaran CPS karena
total rerata hasil pengamatan dari observer
pada semua aspek dan indikator model
adalah 4,41 yang artinya kemampuan
mengajar  guru menggunakan model CPS
“Sangat Baik” dan dari tabel 3 terlihat
bahwa aktivitas aktif siswa juga telah
sesuai dengan langkah model
pembelajaran CPS yang telah dirancang
karena nilai rerata aktivitas aktif siswa dari
hasil observasi adalah 4,41 yang artinya
aktivitas aktif siswa berada pada kategori
“Sang Baik”.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian
maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Desain model pembelajaran yang

dirancang sudah sangat baik dan tepat
sesuai langkah-langkah model
pembelajaran CPS

2. Desain model pembelajaran yang
dirancang memiliki pengaruh terhadap
kemampuan pemahaman konsep
matematika mahasiswa FKIP UHN.

Saran
Karena penelitian ini belum

mengkaji tentang besarnya peningkatan
yang terjadi serta besar pengaruh model
pembelajaran terhadap kemampuan
pemahaman konsep maka maka
disarankan:
1. Kepada peneliti selanjutnya untuk perlu

melakukan penelitian yang bertujuan
untuk melihat besarnya peningkatan
dan besarnya pengaruh model terhadap
kemampuan pemahaman konsep peserta
didik.

2. Perlu ditinjau kembali sudah sejauh
mana pemahaman observer terhadap
cara penilaian mengobservasi aktivitas
mengajar dosen dan aktivitas aktif
mahasiswa apakah sudah tepat.

3. Perlu ditinjau kembali kekurangan dari
desain model pembelajaran CPS yang
telah dirancang tersebut.
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