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Abstrak Penelitian ini merupakan suatu studi kuasi eksperimen dengan desain 

penelitian faktorial 3 x 2 dan non equivalent control-group design. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa Kelas X pada salah satu SMA di Kota Ciamis. 

Selanjutnya, dua kelompok sampel penelitian dipilih secara acak (kelas eksperimen 

dan kelas kontrol) dengan teknik purposive sampling. Sebelum pembelajaran dimulai, 

masing-masing kelompok sampel dikelompokkan kembali berdasarkan level 

kemampuan awal matematisnya, yaitu tinggi, sedang dan rendah. Kelas eksperimen 

memperoleh pembelajaran dengan model Creative Problem Solving, sedangkan kelas 

kontrol memperoleh pembelajaran dengan model konvensional. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tes skala Self Regulated Learning, dan lembar 

observasi. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan SPSS 19, STAT 97, dan 

Microsoft Excel 2013. Perbedaan peningkatan Self Regulated Learning siswa antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol digunakan uji perbedaan dua rata-rata Mann-

whitney U. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa,peningkatan Self 

Regulated Learning siswa yang memperoleh model pembelajaran Creative Problem 

Solving secara signifikan lebih baik dari pada siswa yang memperoleh pembelajaran 

konvensional 

Kata Kunci: Model Creative Problem Solving.Self Regulated Learning 

 

I.PENDAHULUAN 

      Model Creative Problem Solving (CPS) sendiri dimulai tahun 1940-an oleh Alex Osborn yang 

mempelajari masyarakat dari agen periklanannya BBD&O, untuk melihat mengapa beberapa orang lebih 

kreatif daripada yang lain, dan kemudian digunakan di perusahaan, pemerintah, dan grup nirlaba di 

seluruh dunia. Tahun 1950-an, Sid Pames, seorang professor psikologi (perguruan tinggi SUNY di 

Buffalo), bergabung dengan Osborn untuk meneliti, mengembangkan dan menjaga model CPS Osborn-

Parnes terbaru dan membawa dimensi akademis pada model. Selama lebih lima puluh tahun penelitian 

akademis mendukung proses CPS dan model Osborn-Parnes untuk CPS yang prosesnya telah 

dimodifikasi dan diperbaiki oleh inovator industri, pemerintah, dan organisasi nirlaba di seluruh dunia 

(Anonim). Implementasi Model CPS dalam pembelajaran matematika 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 

(Pepkin,2004:1 [1] ).  

CPS merupakan representasi dimensi proses yang alami, bukan suatu usaha yang dipaksakan. CPS 

merupakan cara pendekatan yang dinamis, siswa menjadi lebih terampil sebab siswa mempunyai prosedur 

internal yang lebih tersusun dari awal. Dengan CPS siswa dapat memilih dan mengembangkan ide dan 

pemikirannya, berbeda dengan hafalan yang sedikit menggunakan pemikiran. 

Model pembelajaran CPS terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut : 

1. Klarifikasi Masalah. 

Klarifikasi masalah meliputi pemberian penjelasan pada siswa tentang masalah yang diajukan, agar 

siswa dapat memahami tentang penyelesaian seperti apa yang diharapkan. 

2. Pengungkapan Pendapat. 
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Siswa dibebaskan untuk mengungkapkan pendapat tentang berbagai macam strategi penyelesaian 

masalah. 

3. Evaluasi dan Pemilihan. 

Setiap siswa berkelompok untuk mendiskusikan pendapat-pendapat atau strategi-strategi mana yang 

cocok untuk menyelesaikan masalah. 

4. Implementasi. 

Setiap siswa menentukan strategi mana yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah, kemudian 

menerapkannya sampai menemukan penyelesaian dari masalah tersebut (Pepkin, 2004:2 [1]). 

Kebiasaan siswa menggunakan tahap-tahap yang kreatif dalam memecahkan masalah diharapkan 

dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan mengatasi kesulitan 

dalam mempelajari matematika.  

Berbeda dengan model CPS, pada model pembelajaran konvensional menempatkan guru sebagai 

sumber informasi utama yang berperan dominan dalam proses pembelajaran. Guru bertindak sebagai 

pentransfer ilmu kepada siswanya, siswa dianggap hanya sebagai penerima pengetahuan yang pasif 

(Suparman, 1997:198 [2]). Tahap-tahap yang dilalui cenderung informed-verify practice atau berorientasi 

pada tahap-tahap pembukaan – penyajian – penutup. Pada kegiatan pembelajaran ini guru lebih sering 

menggunakan metode ceramah, yakni guru menerangkan seluruh isi pelajaran. Pengertian atau definisi, 

teorema, penurunan rumus, contoh soal dan penyelesaiannya semua dilakukan sendiri oleh guru dan 

diberikan kepada siswa. Langkah-langkah guru diikuti dengan seksama oleh siswa, mereka meniru cara 

kerja dan cara penyelesaian yang dilakukan oleh guru, kemudian mencatat dengan tertib. Jadi pada model 

pembelajaran konvensional guru hanya berusaha memindahkan atau mengkopikan pengetahuan yang ia 

miliki kepada siswa. 

Kebiasaan belajar tersebut menuntun siswa mampu menganalisis kebutuhan belajar, merumuskan 

tujuan belajar, dan merancang program belajar. Selain itu, siswa juga mampu memilih dan menerapkan 

strategi, memantau dan mengevaluasi apakah strategi telah dilaksanakan dengan benar, memeriksa hasil, 

serta merefleksi dan memperoleh umpan balik (Sumarno, 2011 [3]). Artinya mereka memiliki 

kemandirian dan kontrol diri yang efektif terhadap cara belajarnya atau lebih dikenal dengan memiliki 

Self-Regulated Learning yang baik. 

Self-Regulated Learning (kemandirian belajar) adalah kemampuan untuk menjadi partisipan yang 

aktif terkait metakognisi, motivasi, dan perilaku (behavior) dalam proses pembelajaran (Zimmerman, 

1990 [4]). Terkait dengan motivasi, siswa merasakan bahwa diri sendiri itu kompeten, mandiri, dan 

memiliki self-efficacy. Self-Regulated Learning memiliki peranan penting dalam prestasi akademik yang 

dicapai siswa, salah satunya dipengaruhi oleh kepercayaan diri siswa terhadap kemampuannya (Schunk 

dan Zimmerman dalam [5]). Siswa yang memiliki motivasi tinggi dalam belajar, mampu mengatur dan 

menempatkan dirinya untuk mencapai tujuan belajarnya, dan siswa yang memiliki self efficacy tinggi, 

akan mampu menyelesaikan tugas belajarnya secara mandiri. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, motivasi belajar matematika 50% siswa masih berada 

pada level kurang. Hal ini terbukti dari minat siswa mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah yang 

diberikan guru masih kurang. Hanya beberapa siswa saja yang mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah 

secara mandiri, sedangkan sisanya lebih senang mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah dengan melihat 

hasil pekerjaan orang lain. Selain itu, jika diberikan soal-soal yang tidak sama dengan apa yang 

dicontohkan ataupun soal-soal nonrutin, banyak siswa kurang percaya diri dalam menyelesaikannya, 

mereka tidak memiliki motivasi untuk mencoba menyelesaikannya, dan upaya yang mereka lakukan 

untuk menyelesaikan masalah tersebut dinilai kurang, akibatnya mereka tidak tertarik untuk mencoba 

menyelesaikannya dengan baik. Ini berarti 50% siswa di sekolah ini bermasalah dengan Self-Regulated 

Learning. 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:Apakah peningkatan Self-Regulated Learning siswa yang memperoleh model pembelajaran 

Creative Problem Solving lebih baik dari siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional? 
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           Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menelaah hal sebagai berikut:Peningkatan 

kemampuan Self-Regulated Learning siswa yang memperoleh model pembelajaran Creative Problem 

Solving dengan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

    Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, siswa, maupun guru. Manfaat 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, dapat digunakan sebagai sarana pengembangan diri dalam penelitian pendidikan dan 

menambah wawasan serta pengalaman dalam menerapkan model pembelajaran Creative Problem 

Solving terhadap kemampuan Self-Regulated Learning siswa. 

2. Bagi siswa, selama proses penelitian dapat meningkatkan kemampuan Self-Regulated Learning. 

3. Bagi guru, dapat menjadi salah satu referensi model pembelajaran alternatif yang dapat diterapkan 

untuk meningkatkan kemampuan Self-Regulated Learning siswa. 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan penelitian quasi experiment atau eksperimen semu yang dilaksanakan 

dengan menggunakan dua kelompok penelitian, yaitu kelompok eksperimen (menggunakan model 

pembelajaran Creative Problem Solving) dan kelompok kontrol (menggunakan model konvensional, 

model yang biasa dilaksanakan di sekolah tersebut dengan menggunakan kurikulum 2013).Adapun 

pertimbangan penggunaan desain penelitian ini dikarenakan kelompok sampel yang digunakan sudah 

terbentuk sebelumnya, artinya peneliti tidak mengelompokkan sampel ke dalam kelompok-kelompok 

secara acak karena dapat menimbulkan gangguan terhadap efektivitas pembelajaran. 

Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu sampel yang digunakan 

disesuaikan dengan tujuan penelitian, juga merupakan sampel seadanya, dalam artian peneliti tidak 

mengelompokkan sampel secara acak, tetapi peneliti hanya mengacak kelompok kelasnya saja 

(Ruseffendi, 1993 [6] ). 

Untuk melihat implementasi model Creative Problem Solving terhadap kemampuan Self-

Regulated Learning siswa, masing-masing kelompok sampel dibagi ke dalam tiga kategori berdasarkan 

kemampuan awalnya, yaitu kemampuan awal tinggi, sedang, dan rendah, sehingga dalam penelitian ini 

digunakanlah desain faktorial 3 x 2.. Des 

Tabel 1 

Desain Faktorial 3 x 2 

Kemampuan Awal Matematis 
Pembelajaran 

Eksperimen (E) Kontrol (K) 

Kemampuan Awal Tinggi (T) TE TK 

Kemampuan Awal Sedang (S) SE SK 

Kemampuan Awal Rendah (R) RE RK 

 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran (Creative Problem Solving dan 

konvensional) dan kemampuan awal matematis siswa (kategori tinggi, sedang, dan rendah), sedangkan 

variabel terikatnya yaitu kemampuan Self-Regulated Learning siswa. 

Selain desain faktorial, penelitian ini juga menggunakan desain penelitian “non equivalent control-

group design”, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diseleksi tanpa prosedur random, 

melainkan acak kelas, kemudian kedua kelompok sama-sama diberikan pre-test dan post-test, tetapi 

hanya kelompok eksperimen saja yang diberikan perlakuan (Creswell, 2010 [7]). Desain penelitian 

tersebut diilustrasikan sebagai berikut: 
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Kelompok Eksperimen 0 X 0 

Kelompok Kontrol 0  0 

Dengan O :  Pre-test / Post-test  skala awal/skala akhir kemampuan Self-Regulated Learning siswa  

 X :  Model pembelajaran Creative Problem Solving 

Lokasi penelitian yang digunakan adalah SMAN 1 Kota Ciamis, dengan pertimbangan merupakan 

salah satu sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013. Namun, hanya kelas X MIA yang sudah 

menggunakan kurikulum 2013, sehingga populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas X tahun Pelajaran 2014/2015. 

Tabel 2 

Komposisi Anggota Sampel 

KAM 
Pembelajaran 

Jumlah 
Eksperimen Kontrol 

Tinggi ET KT ET + KT 

Sedang ES KS ES + KS 

Rendah ER KR ER + KR 

Total E K E + K 

Adapun kriteria penetapan level tersebut didasarkan pada rataan (  ) dan simpangan baku (S) yang 

diperoleh dari hasil ulangan harian/UTS/UAS siswa (Saragih, 2011 [8]). Kriteria penetapan level ini dapat 

diuraikan sebagai berikut:  

KAM ≥    S :  Siswa dengan level KAM tinggi 

   - S≤ KAM <     +S : Siswa dengan level KAM sedang 

KAM <    - S :  Siswa dengan level KAM rendah 

Kemampuan awal matematis siswa adalah kemampuan awal yang dimiliki siswa sebelum 

pembelajaran berlangsung. Kemampuan awal ini diukur berdasarkan nilai Ulangan Akhir Semester 

(UAS) siswa. 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari instrumen tes dan non-tes 

yang terdiri dari  lembar observasi pembelajaran, dan skala Self-Regulated Learning. 

Skala Self-Regulated Learning (SRL) yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 25 buah 

pernyataan dengan indikator sebagai berikut: 1) inisiatif belajar; 2) menetapkan tujuan belajar; 3) 

mendiagnosa kebutuhan belajar; 4) memilih dan menetapkan strategi belajar yang tepat; 5) memonitor, 

mengatur dan mengontrol belajar,, 6) memanfaatkan dan mencari sumber yang relevan; 7) mengevaluasi 

proses dan hasil belajar; 8) refleksi; dan 9) konsep diri. 

Pengukuran Skala Self-Regulated Learning pada awalnya berbentuk data interval, selanjutnya 

untuk mempermudah pengukuran digunakan instrumen non tes dalam bentuk skala Likert termodifikasi. 

Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang. 

Variabel yang diukur dengan skala Likert termodifikasi dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator ini dijadikan bahan acuan untuk menyusun item-item instrumen yang berupa pernyataan. 

Skala Likert termodifikasi yang digunakan dalam instrumen ini mempunyai gradasi dari yang 

sangat positif sampai sangat negatif, yaitu Sangat Sering (4), Sering (3), Jarang (2), dan Jarang Sekali (l). 

Pilihan jawaban netral/kadang-kadang tidak digunakan dengan alasan untuk menghindari jawaban aman 

dari siswa, juga mendorong siswa untuk menentukan pilihan yang lebih sesuai. 

Sebelum skala SRL digunakan, terlebih dahulu dilakukan analisis keterbacaan oleh 5 orang siswa 

di luar sampel penelitian. Tujuannya untuk mengetahui tingkat keterbacaan bahasa juga memperoleh 

gambaran apakah pernyataan-pernyataan yang diberikan dapat dipahami siswa atau tidak. Berdasarkan 

hasil analisis keterbacaan, diperoleh gambaran bahwa pernyataan-pernyataan dalam skala ini dapat 

dipahami siswa secara keseluruhan. 
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Setelah uji keterbacaan, selanjutnya dilakukan uji ketepatan skala butir Self-Regulated Learning 

kepada siswa, kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya dengan menggunakan soft ware SPSS 19. 

Data mengenai Self-Regulated Learning dikumpulkan melalui penyebaran skala Self-Regulated 

Learning yang disebarkan di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran, sedangkan data mengenai 

aktivitas pembelajaran dilakukan melalui observasi. 

Data yang sudah dikumpulkan, selanjutnya diolah dan dianalisis, dan skala Self Regulated 

Learning yang dikonversi menggunakan Method of Successive Interval (MSI). Pengolahan data dilakukan 

dengan bantuan soft ware ANATES, SPSS 19, Microsoft Excel 2013, dan STAT 97, sedangkan hasil 

observasi diolah secara deskriptif ,secara rinci analisis data dilakukan melalui tahapan berikut: 

Analisis peningkatan skala sikap Self-Regulated Learning siswa dilakukan dengan menggunakan 

metode kuantitatif yaitu uji statistik, dengan terlebih dahulu mengubah data ordinal ke dalam data interval 

menggunakan Methods of Successive Internal (MSI). Adapun langkah-langkah transformasi data tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a) Menghitung frekuensi setiap pilihan jawaban pada setiap pernyataan; 

b) Menghitung proporsi setiap pilihan jawaban; 

c) Berdasarkan proporsi yang telah dihitung, selanjutnya menghitung proporsi kumulatif untuk setiap 

pernyataan; 

d) Menentukan nilai batas Z bagi setiap pilihan jawaban pada setiap pernyataan; 

e) Berdasarkan nilai Z tersebut, tentukan nilai densitas (kepadatan). Nilai densitas ini dapat dilihat pada 

tabel ordinat Y untuk lengkungan normal standar. 

f) Menghitung nilai skala (Scale value) untuk setiap pilihan jawaban dengan persamaan berikut: 

 

    
                                            

                                                      
 

Menentukan nilai k dengan rumus: 

K = [1 + SVminimum] 

g) Mentransformasi masing-masing nilai pada SV dengan rumus SV+k. Setelah data ordinal 

ditransformasi ke dalam data interval, selanjutnya dilakukan pengujian prasyarat yaitu kenormalan 

data skala awal, skala akhir, dan N-gain, dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 :  sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal  

H1 :  sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Jika nilai signifikansi (p-value) > 0.05, maka H0 diterima 

Jika nilai signifikansi (p-value) ≤ 0.05, maka H0 ditolak 

h) Kemudian menguji homogenitas data skala awal, skala akhir, dan N-gain, dengan hipotesis sebagai 

berikut:  

H0 :  Varians kedua sampel homogen 

H1 :  Varians kedua sampel tidak homogen 

Jika nilai signifikansi (p-value) > 0.05, maka H0 diterima 

Jika nilai signifikansi (p-value) ≤ 0.05, maka H0 ditolak 

i) Setelah memenuhi syarat kenormalan dan homogenitas, selanjutnya diuji perbedaan rata-rata dari 

data skala awal, skala akhir, dan N-gain kelas eksperimen dan kelas kontrol, dengan hipotesis sebagai 

berikut: 

H0 :  rata-rata peningkatan Self-Regulated Learning siswa yang memperoleh pembelajaran model 

CPS sama dengan rata-rata peningkatan Self-Regulated Learning siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan model konvensional. 

H1 :  rata-rata peningkatan Self-Regulated Learning siswa yang memperoleh pembelajaran model 

CPS lebih baik daripada rata-rata peningkatan Self-Regulated Learning siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan model konvensional 

Jika nilai signifikansi (p-value) > 0.05, maka H0 diterima 
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Jika nilai signifikansi (p-value) ≤ 0.05, maka H0 ditolak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Bagan Alur Analisis Data Self-Regulated Learning 

 

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Nilai rata-rata dan simpangan baku untuk data skala awal, skala akhir, dan N-gain kemampuan 

Self-Regulated Learning. 

Tabel 3 

Statistik Deskriptif Kemampuan Self-Regulated Learning 

No STATISTK N 
KONVENSIONAL 

N 
CPS 

Awal Akhir N-Gain Awal Akhir N-Gain 

1    29 59.59 65.16 0.14 29 56.12 68.29 0.27 

2 SD 29 8.51 7.68 0.03 29 9.33 6.91 0.11 

     Skor ideal Maksimal - 100 

 Terlihat bahwa rata-rata skor skala awal Self-Regulated Learning kelas kontrol (model 

konvensional) adalah 59.59 dengan simpangan baku 8.51. Skor ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-

rata skor skala awal Self-Regulated Learning kelas eksperimen (model CPS) yaitu 56.12 dengan 

simpangan baku 9.33. Namun, setelah pembelajaran berakhir, rata-rata skor skala akhir Self-Regulated 

Learning kelas eksperimen yaitu 68.29 dengan simpangan baku 6.91. Nilai ini lebih tinggi dari kelas 

kontrol yang memiliki rata-rata skor 65.16 dengan simpangan baku 7.68. 

Berdasarkan hasil tersebut, terlihat bahwa pada awalnya kedua kelas memiliki kemampuan yang 

berbeda sebelum pembelajaran dilaksanakan. Begitu pula dengan peningkatan yang diperoleh setelah 

pembelajaran dilaksanakan. Untuk melihat perbedaan rata-rata skor skala awal dan skala akhir kedua 

sampel, disajikan diagram batang. 

 

Data Kemampuan Self-

Regulated Learning 

Uji Normalitas 

Uji Homogenitas 

Uji Kesamaan Dua Rata-rata, uji-t 

Tidak Normal 

Normal 

Homogen 

Jika nilai signifikansi > 0.05 H0 diterima, 

Jika nilai signifikansi ≤ 0.05 H0 ditolak 

Uji Kesamaan Dua Rata-rata,          uji-

t 

Uji Perbedaan Dua Rata-Rata,         uji 

Mann-Whitney 

Tidak Homogen 
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Perbedaan Rata-rata Skala Awal dan Skala Akhir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Diagram Batang Perbedaan Rata-rata Skala Awal dan Skala Akhir Kedua 

Kelompok Sampel 

 

Berdasarkan data tersebut, peningkatan kemampuan Self-Regulated Learning siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan model CPS adalah 0.27 dengan simpangan baku 0.11. Nilai ini lebih 

tinggi dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran dengan model konvensional, yaitu 

0.14 dengan simpangan baku 0.03. Oleh karena itu, untuk mengetahui dan memastikan perbedaan rata-

rata tersebut, selanjutnya dilakukan uji statistik. 

Kriteria uji untuk pengujian ini adalah tolak H0 jika Uhitung < Utabel. Berdasarkan tabel tersebut, 

dapat dilihat bahwa nilai Uhitung adalah 78.000, sedangkan nilai Utabel dengan n1 = n2 = 29 adalah 294, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa rata-

rata skor N-gain kemampuan Self-Regulated Learning, siswa yang memperoleh pembelajaran dengan 

model Creative Problem Solving lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran dengan model 

konvensional. 

Diterimanya hipotesis , rata-rata gain Self-Regulated Learning di kelas eksperimen lebih tinggi 

dari kelas kontrol, disebabkan oleh perbedaan pembelajaran yang diberikan. Pembelajaran dengan model 

CPS dirasa siswa lebih menantang, tanpa adanya penjelasan materi terlebih dahulu, siswa bersama 

kelompoknya berusaha mencari informasi yang dibutuhkannya untuk menyelesaikan masalah, bertukar 

pikiran dengan teman sekelompoknya dalam menyelesaikan masalah, dan saling menjelaskan satu sama 

lain, sehingga siswa yang belum memahami materi tersebut merasa dibantu oleh siswa yang sudah faham. 

Selain itu siswa juga dituntut untuk mampu menjelaskan pemikirannya kepada teman sekelasnya ketika 

sesi diskusi. Hal inilah yang membuat siswa lebih berantusias memahami dan menyelesaikan 

permasalahan. Hal ini lah yang menjadikan siswa terbiasa mendignosa kebutuhan belajarnya, 

bekerjasama, dan berkomunikasi. 

Pada awalnya, skor skala Self-Regulated Learning siswa sebelum pembelajaran baik kelas kontrol 

maupun kelas eksperimen sudah cukup baik. Hal ini mengakibatkan peningkatan Self-Regulated Learning 

siswa di kedua kelas ini berada dalam kategori peningkatan rendah, yaitu 0.139 untuk kelas kontrol dan 

0.270 untuk kelas eksperimen. Dikarenakan penelitian ini hanya berjalan selama 6 pertemuan 

pembelajaran di kelas, sehingga cukup sulit meningkatkan Self-Regulated Learning siswa, karena sikap 

tidak berubah dalam waktu singkat. Namun demikian, antusias siswa dalam belajar secara keseluruhan 

mengalami peningkatan dari pertemuan sebelumnya. 

Berdasarkan analisis data hasil skala akhir yang diamati, diperoleh bahwa skor tertinggi dan 

terendah Self-Regulated Learning siswa berada di kelas kontrol. Skala akhir tertinggi berada di kelas 

kontrol dikarenakan memang pada awalnya siswa ini memiliki skor Self-Regulated Learning yang sudah 

baik sebelum pembelajaran dimulai. Hal ini juga terlihat ketika pembelajaran di kelas berlangsung, siswa 

ini sering aktif bertanya mengenai hal-hal yang belum dimengertinya, dan memiliki motivasi yang tinggi 

untuk mengerjakan tugas yang diberikan maupun dalam menyelesaikan masalah. 
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IV.SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan analisis data hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut. Peningkatan Self-Regulated Learning siswa yang memperoleh model pembelajaran 

Creative Problem Solving secara signifikan lebih baik dari pada peningkatan Self-Regulated Learning 

siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanya dua kelas, sehingga hasil penelitian 

mungkin saja berbeda pada kelas lain atau pada sekolah maupun daerah lainnya yang memiliki 

karakteristik dan psikologis siswa yang berbeda. Penelitian berikutnya diharapkan menggunakan sampel 

yang lebih banyak dan lebih beragam sehingga hasil generalisasi lebih tepat dan akurat. 
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