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Abstrak–Kemampuan berpikir tingkat tinggi ialah kemampuan yang harus diraih 

siswa didalam proses pembelajaran. Dengan kemampuan tersebut, siswa dapat paham 

terhadap suatu konsep dengan baik dan menjadi lebih kritis serta kreatif dalam 
memecahkan masalah. Namun, siswa kebanyakan terpatok dengan contoh soal yang 

guru berikan dan cenderung menjawab soal seperti cara yang diberikan guru serta 

tidak berani mencoba cara-cara yang lain dalam menjawab soal sehingga kurang 

kreatif. Salah satu opsi model pembelajaran yang mampu meminimalkan masalah itu 
serta melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa ialah model pembelajaran CPS. 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian antara lain (1) mengetahui kemampuan 

berpikir tingkat tinggi siswa-siswa yang diterapkan model pembelajaran CPS, (2) 

mengetahui kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa-siswa yang diterapkan model 
pembelajaran yang biasa digunakan di sekolah, (3) menganalisis perbedaan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi antara siswa-siswa yang diterapkan model 

pembelajaran CPS dengan siswa-siswa yang diterapkan model pembelajaran yang 

biasa digunakan di sekolah. Metode penelitian yang dipakai adalah metode 

eksperimen semu, dengan populasinya siswa kelas VII SMPN 26 Banjarmasin. 

Kemudian sampel diambil melalui purposive random sampling, sehingga diperoleh 

dua kelas antara lain kelas VII D dan kelas VII F. Teknik pengumpulan data berupa 

dokumentasi dan tes. Selanjutnya didapat hasil penelitian yaitu: (1) kemampuan 
berpikir tingkat tinggi siswa-siswa yang diterapkan model pembelajaran CPS berada 

pada kategori cukup, (2) kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa-siswa yang 

diterapkan model pembelajaran yang biasa digunakan di sekolah berada pada kategori 

kurang, (3) terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan berpikir tingkat 
tinggi antara siswa-siswa yang diterapkan model pembelajaran CPS dengan siswa-

siswa yang diterapkan model pembelajaran yang biasa digunakan di sekolah. 

 

Kata kunci: kemampuan berpikir tingkat tinggi, model pembelajaran Creative   

Problem Solving (CPS) 

 

I. PENDAHULUAN 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa harus dikembangkan karena di era ini, sangat dibutuhkan 

dalam dunia pendidikan agar pendidikan di Indonesia lebih berkembang dan mampu bertanding dengan 

pendidikan di negara-negara lain. Di era ini, mampu berpikir saja tidak cukup melainkan juga harus 

mampu berpikir tingkat tinggi. Dengan kemampuan ini, siswa dapat paham terhadap suatu konsep dengan 

baik dan menjadi lebih kritis serta kreatif dalam memecahkan masalah. Sesuai dengan pendapat Anderson 

dan Krathwohl [1], bahwa siswa terbiasa berpikir kritis dan kreatif, tidak mudah berputus asa baik dalam 

pemungutan keputusan dan penyelesaian masalah pada kehidupan sehari-hari. 

Seringkali dalam pembelajaran apabila siswa diberikan soal cerita, siswa cenderung malas untuk diajak 

berpikir analisis dan cenderung menunggu guru untuk memberikan jawaban serta mengalami kesusahan 

dalam menyelesaikan soal tersebut. Hasil belajar siswa yang dilihat dari nilai UTS juga masih dapat 

dibilang rendah, dan jauh untuk mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Walaupun dari soal UTS 

yang dibagikan, masih jarang terdapat soal yang melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi, namun hasil 
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UTS siswa kelas VII tersebut masih rendah. Berdasarkan hasil pengamatan pada saat observasi, siswa 

kebanyakan mencatat materi, mendengarkan penjelasan dari guru, siswa terpatok dengan contoh soal yang 

guru berikan dan cenderung menjawab soal seperti cara yang diberikan guru serta tidak berani mencoba 

cara-cara yang lain dalam menjawab soal sehingga siswa kurang kreatif. Berdasarkan masalah tersebut, 

maka guru diminta untuk kreatif dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung dan 

menggunakan beragam strategi, metode, atau model pembelajaran yang berguna untuk memunculkan 

HOTS (Higher Order Thinking Skills) siswa serta guru hendaknya menyajikan suatu topik yang memikat 

siswa agar memakai kemampuan berpikir tingkat tinggi mereka. Alternatif model pembelajaran yang dapat 

diterapkan untuk memunculkan HOTS pada siswa yakni model pembelajaran CPS. 

Menurut Zahara [2], model pembelajaran CPS berpusat pada pengajaran dan kemahiran dalam 

penyelesaian masalah yang diiringi dengan penguatan kemahiran tersebut. Huda [3] menjelaskan bahwa 

guru dalam model pembelajaran CPS mempunyai tugas untuk mengarahkan cara penyelesaian masalah 

yang kreatif dan menyajikan materi pelajaran atau topik yang mampu memikat siswa agar berpikir kreatif 

dalam menyelesaikan suatu masalah. Model pembelajaran CPS terdiri dari enam proses utama dalam 

pembelajarannya yang disingkat menjadi OFPISA antara lain: 

a. Objective Finding 

Dalam langkah ini, siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Kemudian siswa bersama 

kelompoknya masing-masing merundingkan situasi permasalahan, dimana permasalahan ini diberikan oleh 

guru. Selanjutnya, siswa membrainstorming beberapa sasaran atau tujuan solusi permasalahan yang 

nantinya akan dipakai agar mendapatkan solusi permasalahan. Sepanjang langkah ini, siswa diharap bisa 

mengolah suatu kesepakatan bersama mengenai tujuan atau solusi yang akan ditemukan oleh kelompoknya 

masing-masing. 

b. Fact Finding 

Siswa dalam langkah ini membrainstorming seluruh fakta ataupun data-data dan memungkinkan 

membantu siswa mencapai tujuan atau sasaran. Guru mengumpulkan semua pendapat yang siswa berikan 

dan memberikan waktu yang cukup terhadap siswa agar dapat melihat kembali bagaimana fakta-fakta 

tersebut berkaitan dengan solusi permasalahan, serta memilih fakta yang paling berkaitan dengan sasaran 

maupun solusi. 

c. Problem Finding 

Hal yang penting dari kreatifitas salah satunya ialah menjelaskan kembali mengenai topik 

permasalahan supaya siswa mendalami lagi permasalahan tersebut sehingga memungkinkan siswa untuk 

mendapatkan solusi permasalahan dengan mudah. Cara yang dapat dipakai siswa salah satunya adalah 

membrainstorming berbagai cara yang terpikirkan oleh siswa dimana cara tersebut memungkinkan 

digunakan untuk semakin memperjelas solusi permasalahan yang ingin diperoleh. 

d. Idea Finding 

Setiap gagasan atau pendapat siswa didaftarkan atau dicatat untuk dapat melihat gagasan mana yang 

memungkinkan menjadi solusi dari permasalahan. Hal tersebut adalah langkah brainstorming yang 

terpenting. Semua upaya yang dilakukan siswa dalam menuliskan gagasan hendaknya diberikan apresiasi 

sebagaimana mestinya, tanpa memandang kemungkinan gagasan siswa tersebut dapat menjadi sebuah 

solusi. Selanjutnya saat setiap gagasan siswa sudah terhimpun, luangkan sedikit waktu untuk melihat 

kembali gagasan yang mungkin dan yang tidak mungkin dijadikan penyelesaian. Caranya ialah dengan 

penilaian cepat dari setiap pendapat siswa sehingga menunjukkan hasil beberapa pendapat yang memiliki 

kemungkinan dapat dijadikan pertimbangan perhitungan solusi selanjutnya. 

e. Solution Finding 

Pendapat siswa yang dirasa mempunyai kemungkinan terbesar diuji secara bersamaan. Cara yang bisa 

digunakan siswa adalah dengan membrainstorming tentang syarat-syarat apa saja, dimana syarat-syarat 

tersebut mampu menyimpulkan bagaimana solusi yang paling baik itu. Syarat-syarat tersebut juga diuji 

sampai menemukan penilaian yang valid dari pendapat yang dirasa menjadi solusi atas suatu permasalahan 

yang diselesaikan. 

f. Acceptance Finding 

Di langkah acceptance finding, cara berpikir siswa mulai berkembang dalam memperkirakan isu-isu 

atau masalah nyata. Dalam tahap ini diharapkan siswa telah mengantongi cara yang berbeda dalam 

menemukan berbagai penyelesaian untuk masalah serupa dengan melibatkan kreatifitas siswa. Pendapat-
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pendapat siswa juga diharapkan mampu dipakai untuk menyelesaikan masalah yang serupa ataupun 

menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks. 

Selanjutnya menurut pakar Brookhart (2010), kemampuan berpikir tingkat tinggi terdiri dari 

kemampuan analisis, evaluasi, kreasi, berlogika dan penalaran, penyelesaian masalah, dan pemungutan 

keputusan. Dimensi proses kognitif didalam taksonomi Bloom revisi yang termasuk kemampuan berpikir 

tingkat tinggi ialah menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasikan. Menurut Krathwohl (2002), 

menganalisis (analyze) terdiri dari menguraikan, mengorganisir, dan menemukan makna tersirat. 

Mengevaluasi (evaluate) terdiri dari memeriksa dan mengkritik. Sedangkan mengkreasi (create) terdiri dari 

merumuskan, merencanakan, dan memproduksi. Model pembelajaran CPS melibatkan kreatifitas siswa 

dalam menyelesaikan suatu persoalan masalah. Sedangkan kreatifitas itu merupakan bagian dari 

kemampuan berpikir tingkat tinggi, sehingga model pembelajaran CPS dapat memaksimalkan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi (Ariandari, 2015). 

II. METODE PENELITIAN 

Untuk penelitian ini, metode yang dipakai ialah eksperimen semu, yaitu penelitian yang memiliki grup 

kontrol, namun dalam mengontrol semua variabel luar yang memengaruhi pelaksanaan eksperimen atau 

tindakan tidak berfungsi secara keseluruhan [7].  

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang dipakai yakni posttest-only control group design [8]. Penelitian ini berlangsung 
sebanyak 8 pertemuan. Dengan 3 pertemuan kelas eksperimen diterapkan model pembelajaran CPS pada 
saat proses pembelajaran, 3 pertemuan kelas kontrol diterapkan model pembelajaran yang kerap dipakai di 
sekolah pada saat proses pembelajaran, 1 pertemuan untuk pelaksanaan tes evaluasi akhir di kelas 
eksperimen, serta 1 pertemuan untuk pelaksanaan tes evaluasi akhir di kelas kontrol. 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Semua siswa kelas VII di SMPN 26 Banjarmasin merupakan populasi dan sampel yang terpilih ialah 
kelas VII D dan kelas VII F. Kelas VII D menjadi kelas eksperimen dan kelas VII F menjadi kelas kontrol. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Cara untuk mengumpulkan data berupa dokumentasi dan tes. Dokumentasi yang dipakai ialah nilai 
UTS siswa sebagai rekomendasi dalam memilih dua kelas sampel. Sedangkan tes dipakai untuk 
mengumpulkan data mengenai nilai dan mengetahui kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Untuk 
mengumpulkan data, dilakukan penskoran terhadap jawaban siswa untuk setiap indikator kemampuan 
berpikir tingkat tinggi pada tes. Tabel 1 berikut merupakan pedoman penskoran kemampuan berpikir 
tingkat tinggi siswa. 

Tabel 1 Penskoran Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa 

Indikator Skor 

Indikator 1 

Indikator 1a 

Jawaban tidak ada 0 

Belum mampu mengurai informasi ke dalam komponen yang lebih sedikit sehingga jawaban 

belum benar 
1 

Mampu mengurai informasi ke dalam komponen yang lebih sedikit namun belum lengkap atau 

terdapat sedikit kesalahan dalam menuliskan jawaban 
2 

Mampu mengurai informasi ke dalam komponen yang lebih sedikit dengan lengkap 3 

Indikator 1b 

Jawaban tidak ada 0 

Menyelesaikan permasalahan dengan memberikan langkah penyelesaian secara tidak runtun dan 

jawaban tidak benar 
1 

Menyelesaikan permasalahan dengan memberikan langkah penyelesaian secara runtun tetapi 

tidak benar dan jawaban tidak benar 
2 

Menyelesaikan permasalahan dengan memberikan langkah penyelesaian secara tidak runtun dan 

tidak benar dan jawaban benar 
3 

Menyelesaikan permasalahan dengan memberikan langkah penyelesaian secara runtun dan benar 

dan jawaban tidak benar 
4 

Menyelesaikan permasalahan dengan memberikan langkah penyelesaian secara runtun tetapi 

tidak benar dan jawaban benar 
5 

Menyelesaikan permasalahan dengan memberikan langkah penyelesaian secara tidak runtun tapi 

benar dan jawaban benar 
6 

Menyelesaikan permasalahan dengan memberikan langkah penyelesaian secara runtun dan benar 7 
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dan jawaban benar 

Indikator 2 

Jawaban tidak ada 0 
Belum mampu menilai suatu pernyataan, sehingga belum mampu menyampaikan alasan yang 

menguatkan jawaban yang didapat atau jawaban kurang benar 
1 

Mampu menilai suatu pernyataan, namun tidak menyampaikan alasan 2 

Mampu menilai suatu pernyataan, namun alasan yang disampaikan belum menguatkan jawaban 

yang didapat 
3 

Mampu menilai suatu pernyataan dan menyampaikan alasan yang menguatkan jawaban yang 

didapat 
4 

Indikator 3 

Jawaban tidak ada 0 

Belum dapat mengkreasikan suatu cara untuk memecahkan masalah sehingga jawaban tidak 

benar 
1 

Dapat mengkreasikan suatu cara untuk memecahkan masalah tetapi masih ada kesalahan dalam 

menulis jawaban sehingga kurang benar 
2 

Dapat mengkreasikan suatu cara untuk memecahkan masalah dengan benar tetapi hanya satu 

jawaban yang benar 
3 

Dapat mengkreasikan suatu cara untuk memecahkan masalah dengan benar dan dua jawaban 4 

Dapat mengkreasikan suatu cara untuk memecahkan masalah dengan benar dan lebih dari dua 

jawaban 
5 

Adaptasi dari Krathwohl (2002) 

Penilaian untuk tiap indikator dapat dihitung dengan ketentuan sebagai berikut (Kemendikbud, 2017): 

Nilai akhir =  × 100 

D. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data, dipakai statistika deskriptif dan statistika inferensial. Data yang dimaksud 
ialah nilai rata-rata tes evaluasi siswa. Statistika deskriptif yang dipakai adalah nilai rata-rata hasil tes siswa 
tiap indikator. Statistika inferensial yang digunakan ialah uji beda. Uji beda yang dipakai ialah uji t, apabila 
data nilai tes berdistribusi normal dan homogen. Uji beda dilakukan agar dapat melihat apakah nilai rerata 
kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa di kelas eksperimen terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak 
dibandingkan dengan kelas kontrol dengan bantuan software SPSS 21. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa pada Kelas Eksperimen  dan Kelas Kontrol 

Hasil dari tes evaluasi akhir kegiatan pembelajaran dapat mengetahui bagaimana kemampuan berpikir 

tingkat tinggi siswa di kedua kelas. Pada saat pelaksanaan tes evaluasi akhir, terdapat siswa yang tidak 

hadir atau dengan kata lain tidak seluruh atau 100% siswa yang mengikuti tes ini. Tabel 2 berikut 

merupakan hasil evaluasi tes siswa untuk tiap indikator di kelas eksperimen. 

Tabel 2 Nilai Rata-rata Pencapaian Tiap Indikator Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa di Kelas 

Eksperimen 

No. 
Indikator Kemampuan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Rata-rata Pencapaian Kategori 

1 

mampu mengurai informasi ke 
dalam bagian yang lebih kecil 

66,39 Baik 

memberikan langkah 
penyelesaian dengan tepat 

61,75 Baik 

2 

mampu menilai suatu 
pernyataan dan memberikan 

alasan yang dapat memperkuat 

jawaban yang diperoleh 

26,67 Kurang 

3 
mampu merancang suatu cara 

untuk menyelesaikan masalah 
31,33 Kurang 

Rata-rata 46,54 Cukup 

 

Dilihat dari tabel 2, didapat informasi nilai rata-rata pencapaian di kelas eksperimen ialah 46,54 dan 
berada pada kategori cukup. Dapat dilihat juga bahwa ketiga indikator memiliki kategori baik dan kurang. 
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Indikator yang memiliki kategori baik adalah indikator pertama tentang menganalisis. Adapun indikator 
pertama terdiri dari mampu mengurai informasi ke dalam bagian yang lebih kecil dan memberikan langkah 
penyelesaian dengan tepat. Walaupun indikator tersebut sama-sama berada pada kategori baik, akan tetapi 
pada indikator mampu mengurai informasi ke dalam bagian yang lebih kecil mempunyai nilai rata-rata 
paling tinggi yaitu sebesar 66,39. Kemudian, indikator kedua tentang mengevaluasi memiliki kategori 
kurang. Ini dikarenakan kebanyakan siswa hanya memberikan kesimpulan saja dan tidak memberikan 
alasan mengapa menyimpulkan pernyataan tersebut. Selanjutnya, pada indikator ketiga yaitu mampu 
merancang suatu cara untuk menyelesaikan masalah juga berada pada kategori kurang. Hal ini dikarenakan 
kebanyakan siswa masih kurang paham dengan maksud soal tersebut. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran yang mengaplikasikan model pembelajaran CPS, kegiatan 
pembelajaran berlangsung dengan cukup baik serasi dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dimana siswa 
lebih aktif pada saat kegiatan belajar mengajar, sebab model pembelajaran ini memberikan peluang kepada 
siswa untuk mengerahkan segala kemampuan dan pengetahuan yang telah dimiliki siswa kepada keadaan 
yang baru. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Huda [3]. Siswa juga menjadi lebih kreatif dalam 
menyelesaikan suatu masalah yang dihadapinya seperti yang diungkapkan oleh Shoimin [10]. Hal tersebut 
terbukti dengan macam-macam cara yang diberikan oleh siswa pada saat pembelajaran. Ini menunjukkan 
bahwa model pembelajaran CPS yang terdiri dari enam langkah ini baik untuk diterapkan karena dapat 
mengembangkan atau memunculkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Sebagaimana dikatakan 
Huda [3], model pembelajaran CPS dapat menumbuhkan kemampuan berpikir siswa sebab disuguhkan 
masalah dalam proses pembelajaran dan siswa diberikan keleluasaan untuk mencari cara penyelesaiannya 
sendiri secara kreatif. Setelah menerapkan model pembelajaran CPS, siswa telah mempunyai pengetahuan 
baru dalam memecahkan masalah dengan kreatif. Hal tersebut serasi dengan teori belajar [11] yang 
menyebutkan bahwa yang dimaksud belajar ialah kegiatan yang dikerjakan seseorang secara terencana dan 
dalam kondisi sadar agar menerima suatu pemahaman, konsep, maupun pengetahuan baru sehingga 
menyebabkan seseorang itu mengalami perubahan. Artinya kegiatan belajar itu dikerjakan seseorang 
dengan sadar untuk memperoleh suatu pengetahuan baru agar menjadi seseorang yang lebih baik. 

Tabel 3 berikut merupakan hasil evaluasi tes siswa untuk tiap indikator di kelas kontrol. 

Tabel 3 Nilai Rata-rata Pencapaian Tiap Indikator Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa di Kelas 
Kontrol 

No. 
Indikator Kemampuan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Rata-rata Pencapaian Kategori 

1 

mampu mengurai informasi ke 

dalam bagian yang lebih kecil 
53,09 Cukup 

memberikan langkah 

penyelesaian dengan tepat 
32,27 Kurang 

2 

mampu menilai suatu 

pernyataan dan memberikan 

alasan yang dapat memperkuat 

jawaban yang diperoleh 

30,56 Kurang 

3 
mampu merancang suatu cara 

untuk menyelesaikan masalah 
35,56 Kurang 

Rata-rata 37,87 Kurang 

 

Dilihat dari tabel 3, diperoleh informasi nilai rata-rata pencapaiannya sebesar 37,87 dan berada pada 
kategori kurang. Dapat dilihat juga bahwa ketiga indikator berada pada kategori cukup dan kurang. Hanya 
ada satu indikator yang berada pada kategori cukup yaitu indikator pertama tentang menganalisis yaitu 
mampu mengurai informasi ke dalam bagian yang lebih kecil sebesar 53,09. Sedangkan indikator pertama 
lainnya yaitu memberikan langkah penyelesaian dengan tepat berada pada kategori kurang yakni sebesar 
32,27. Kemudian indikator kedua tentang mengevaluasi juga berada pada kategori kurang. Sama halnya 
dengan kelas yang diterapkan model pembelajaran CPS, kebanyakan siswa hanya memberikan kesimpulan 
tanpa menuliskan alasan mengapa menyimpulkan pernyataan tersebut dan pada kelas ini jawaban siswa 
banyak yang belum benar. Lalu pada indikator ketiga tentang mengkreasi yaitu mampu merancang suatu 
cara untuk menyelesaikan masalah juga berada pada kategori kurang. Hal ini dikarenakan kebanyakan 
siswa masih kurang paham dengan maksud soal tersebut. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran yang mengaplikasikan model pembelajaran yang sering dipakai di 

sekolah, kegiatan pembelajaran berlangsung dengan cukup lancar serasi dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Guru dalam kelas ini lebih banyak mendemonstrasikan materi pembelajaran sedangkan siswa 

lebih banyak menyimak dan mencatat penjelasan yang disampaikan oleh guru. Dalam kelas ini, peran guru 
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lebih banyak dan hanya beberapa orang siswa yang aktif pada saat pembelajaran. Seperti halnya dengan 

pendapat Majid [12] yang menyatakan siswa mempunyai kesempatan yang sedikit untuk berpartisipasi 

dengan aktif, susah untuk menumbuhkan keterampilan sosial dan interpersonal siswa. Apabila model 

pembelajaran ini hanya sedikit mengikutsertakan siswa, maka perhatian siswa akan hilang sesudah 10-15 

menit, dan hanya sedikit isi pembelajaran yang diingat siswa. Sehingga, nilai rata-rata pencapaian di kelas 

kontrol berada pada kategori kurang yakni 37,87. 

Tabel 4 di bawah ini adalah rangkuman dari tabel 2 dan 3 untuk nilai rata-rata pencapaian tiap 

indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa di kelas eksperimen dan kelas. 

Tabel 4 Nilai Rata-rata Pencapaian Tiap Indikator Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa di Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 

No 
Indikator Kemampuan Berpikir 

Tingkat Tinggi 

Rata-rata Pencapaian 

Kelas Eksperimen 

Rata-rata Pencapaian 

Kelas Kontrol 

1 

mampu mengurai informasi ke 

dalam bagian yang lebih kecil 
66,39 53,09 

memberikan langkah penyelesaian 

dengan tepat 
61,75 32,27 

2 

mampu menilai suatu pernyataan 

dan memberikan alasan yang dapat 
memperkuat jawaban yang 

diperoleh 

 
26,67 

 
30,56 

3 
mampu merancang suatu cara 

untuk menyelesaikan masalah 
31,33 35,56 

Rata-rata 46,54 37,87 

 

Data pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai rata-rata pencapaian tiap indikator di kelas eksperimen 

yaitu 46,54 dengan kategori cukup. Sedangkan nilai rata-rata tiap indikator di kelas kontrol yaitu 37,87 

yang berada pada kategori kurang. 

B. Uji Beda Nilai Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa 

Sebelum dilakukannya uji beda, perlu dilakukan uji pendahuluan yang berupa uji normalitas dan uji 

homogenitas. Uji normalitas memakai uji Shapiro-Wilk yang disajikan seperti pada tabel 5. 

Tabel 5 Rangkuman Uji Normalitas Nilai Tes Evaluasi Akhir Siswa 

Kelas Taraf Signifikansi Sig. Kesimpulan 

Kelas Eksperimen α = 0,05 0,206 Normal 

Kelas Kontrol α = 0,05 0,221 Normal 

 

Data pada tabel 5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk kelas eksperimen ialah 0,206. Ini 

menyatakan bahwa nilai tes evaluasi kemampuan berpikir tingkat tinggi di kelas eksperimen memiliki 

distribusi yang normal. Berlaku pula pada kelas kontrol, nilai signifikansinya ialah 0,221. Ini juga 

menyatakan bahwa nilai tes evaluasi kemampuan berpikir tingkat tinggi di kelas kontrol juga memiliki 

distribusi yang normal. Sehingga, bisa disimpulkan bahwa kedua kelas tersebut memiliki distribusi normal. 

Untuk mengetahui apakah data homogen atau tidak diperlukan uji homogenitas dengan memakai uji 

Levene pada uji Independent Samples T-test yang disajikan pada tabel 6. 

Tabel 6 Rangkuman Uji Homogenitas Nilai Tes Evaluasi Akhir Siswa 

 

Kelas Taraf Signifikansi Sig. Kesimpulan 

Kelas eksperimen dan kelas kontrol α = 0,05 0,307 Homogen 

 

Dapat dilihat pada tabel 6, diperoleh informasi nilai signifikansi untuk kedua kelas ialah 0,307. Artinya 

H0 diterima, hal ini berarti variansi data homogen atau dapat dikatakan bahwa kedua kelas tersebut 

memiliki tidak ada perbedaan varian. 

Setelah itu, diperlukan uji beda yaitu uji t dengan menggunakan uji Independent Samples T-test seperti 

tabel 7.  
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Tabel 7 Rangkuman Uji T Rata-rata Nilai Tes Evaluasi Akhir Siswa 

Kelas Taraf Signifikansi Sig. Kesimpulan 

Kelas eksperimen dan kelas kontrol α = 0,05 0,004 Terdapat perbedaan 
 

Data pada tabel 7, diketahui bahwa nilai signifikansinya ialah 0,004. Artinya H0 ditolak, ini 

menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara nilai rerata kemampuan berpikir tingkat tinggi 

siswa pada kelas eksperimen yang diterapkan model pembelajaran CPS dan kelas kontrol yang diterapkan 

model pembelajaran yang kerap dipakai di sekolah. 

Hal tersebut senada dengan hasil penelitian milik [13] yang menunjukkan bahwa perkembangan nilai 

kreatifitas siswa dengan menerapkan model pembelajaran CPS dari pertemuan pertama sampai pertemuan 

keenam mengalami peningkatan. Selanjutnya, hasil penelitian [14] didapat kesimpulan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa di kelas X yang diterapkan model pembelajaran CPS lebih baik 

daripada siswa di kelas X yang diterapkan model pembelajaran langsung. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Setelah dilaksanakan penelitian dapat diambil kesimpulan yakni:  

(1) Kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa-siswa yang diterapkan model pembelajaran Creative 

Problem Solving (CPS) berada pada kategori cukup. 

(2) Kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa-siswa yang diterapkan model pembelajaran yang biasa 

digunakan di sekolah berada pada kategori kurang. 

(3) Terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan berpikir tingkat tinggi antara siswa-siswa 

yang diterapkan model pembelajaran CPS dengan siswa-siswa yang diterapkan model pembelajaran 

yang biasa digunakan di sekolah. 

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian yang telah dilaksanakan, akan disampaikan sedikit saran 

yakni: 

(1) Untuk memunculkan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa, guru dapat memakai model 

pembelajaran CPS dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 

(2) Pada saat pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran CPS, gunakanlah waktu 

semaksimal mungkin, hal ini dikarenakan model pembelajaran CPS membutuhkan waktu yang 

sangat lama. 

(3) Kepada peneliti yang lain, semoga hasil dari penelitian ini bisa menjadi masukan untuk 

melaksanakan penelitian tentang pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran CPS pada 

pokok bahasan lain atau tinjauan yang lain, seperti karakter atau gaya belajar siswa, dan lain-lain. 
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