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Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh model 

pembelajaran Creative Problem Solving dan model pembelajaran konvensional 

terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Penelitian ini merupakan 

penelitian quasi-eksperimen yang dilakukan terhadap siswa kelas VIII salah satu MTs 

di Kota Tangerang Selatan. Desain penelitian yang digunakan adalah Randomized 

Control Group Posttest Only dengan populasi penelitian diambil dari siswa kelas VIII. 

Sampel diambil dengan teknik Cluster Random Sampling sebanyak dua kelas untuk 

kemudan ditentukan secara acak menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol. Untuk kebutuhan memperoleh data digunakan instrumen tes 

kemampuan berpikir kritis matematis yang digunakan pada saat posttes. Analisis data 

dilakukan terhadap skor posttest. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kemampuan 

berpikir kritis matematis siswa yang diajar dengan model pembelajaran Creative 

Problem Solving lebih tinggi daripada siswa yang diajar dengan model konvensional. 

Kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajar dengan model pembelajaran 

Creative Problem Solving pada indikator Focus mencapai 62,11%, Reason mencapai 

47,66%, Inference mencapai 57,03%, Situation mencapai 63,28%, Clarity mencapai 

61,72%, dan Overview mencapai 64,84%. Sedangkan untuk siswa yang diajar dengan 

model pembelajaran konvensional kemampuan berpikir kritis pada indikator Focus 

mencapai 47,34%, Reason mencapai 43,18%, Inference mencapai 60,60%, Situation 

mencapai 50,00%, Clarity mencapai 51,52%, dan Overview mencapai 41,67%. 

Sementara hasil perhitungan uji Mann Whitney menunjukkan bahwa nilai Zhitung = 

3,82 > nilai Ztabel = 1,96. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran Creative Problem Solving memberikan pengaruh secara 

signifikan lebih baik terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa 

dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. 

Kata kunci: Berpikir Kritis Matematis, Creative Problem Solving 

I. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu pelajaran yang dianggap penting karena matematika dijadikan 

landasan dalam bepikir logis dan sistematis. Tujuan pembelajaran matematika yang termuat dalam 

kurikulum 2006, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), pada [1] diantaranya agar peserta 

didik memiliki kemampuan pemahaman konsep, menggunakan penalaran dalam men-generalisasi, 

memecahkan masalah, mengkomunikasikan gagasan, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika 

(rasa ingin tahu, perhatian, dan minat mempelajari matematika). Dengan belajar matematika diharapkan 

mampu melatih kemampuan berpikir seseorang sehingga dapat diaplikasikan dalam memecahkan masalah 

sehari-hari. Oleh karena itu,setiap manusia perlu menguasai matematika sebagai bekal kehidupannya di era 

kekinian. 

Pembelajaran matematika tidak terlepas dari kegiatan berpikir. Referensi [2] mendefinisikan istilah 

berpikir matematik (mathematical thinking) sebagai cara berpikir berkenaan dengan proses matematika 

(doing math) atau cara berpikir dalam menyelesaikan tugas matematik (mathematical task) baik yang 

sederhana maupun yang kompleks. Krulik dan Rudnick dalam [3] mengungkapkan bahwa untuk 

mencapai kemampuan tersebut dibutuhkan kemampuan berpikir dasar, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. 
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Dengan demikian pembelajaran matematika diharapkan dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan 

tersebut.  

Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 mensahkan SKL Mata Pelajaran Matematika di SMP/MTs yang 

salah satunya ialah siswa harus memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, 

serta mempunyai kemampuan untuk bekerja sama. Dari lima kemampuan berpikir tersebut kemampuan 

berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Menurut [4], kurikulum dan evaluasi 

disusun sebagai suatu standar dalam usaha memberi kesempatan kepada siswa dalam berbagai tingkat 

satuan pendidikan untuk mengonsumsi informasi secara kritis. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 

berpikir tingkat tinggi termasuk berpikir kritis menjadi salah satu tujuan dalam penyusunan kurikulum. 

Referensi [5] menyatakan bahwa berpikir kritis berarti merefleksikan permasalahan secara mendalam, 

mempertahankan pikiran agar tetap terbuka bagi berbagai pendekatan dan perspektif yang berbeda, tidak 

mempercayai begitu saja informasi-informasi yang datang dari berbagai sumber (lisan atau tulisan) serta 

berpikir reflektif ketimbang hanya menerima ide dari luar tanpa adanya pemahaman dan evaluasi yang 

signifikan. Pendapat tersebut mengajak peserta didik untuk dapat menggunakan pemikirannya dalam 

tingkatan yang lebih tinggi sehingga tidak menerima suatu informasi begitu saja tapi juga terbiasa untuk 

memahami dan menilai kebenaran suatu informasi tersebut. Berpikir kritis matematik menurut Glazer 

pada [2] memuat kemampuan dan disposisi yang dikombinasikan dengan pengetahuan, kemampuan 

penalaran matematik, dan strategi kognitif sebelumnya, untuk dapat menggeneralisasikan, membuktikan, 

mengakses situasi matematik secara reflektif. Hal ini berarti bahwa peserta didik dituntut untuk 

menggunakan pengetahuan yang dimiliki, melatih kemampuan bernalar, dan mengembangkan strategi 

kognitif untuk dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi sehingga tingkat intelektual 

peserta didik pun dapat meningkat.  

Berpikir kritis merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembelajaran. Namun pada 

kenyataannya belum dapat dikembangkan secara optimal. Kemampuan berpikir kritis tidak dibiasakan 

sejak usia dini. Bahkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama masih jarang sekolah yang 

membiasakan siswanya untuk berpikir kritis. Proses pembelajarannya lebih menekankan pada 

penyelesaian soal secara prosedural sehingga siswa dituntut untuk menghapal rumus tanpa 

mengembangkan kemampuan berpikirnya. Siswa hanya menyerap informasi secara pasif karena proses 

pembelajaran masih terpusat pada guru. Hal ini menyebabkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa 

tidak berkembang. Padahal sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika salah satunya adalah harus 

mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Hasil survei empat tahunan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), pada 

keikutsertaan pertama kali tahun 1999 Indonesia berada pada peringkat 34 dari 38 negara. Pada tahun 

2003 Indonesia berada pada peringkat 34 dari 46 negara. Ranking Indonesia pada TIMSS tahun 2007 

turun menjadi ranking 36 dari 48 negara. Bahkan pada [6], dari keikutsertaan 42 negara, Indonesia berada 

pada ranking 38 dengan skor yang juga menurun menjadi 386. Hasil ini menunjukkan bahwa Indonesia 

turun 2 peringkat dari tahun 2007. Sedangkan menurut [7], Indonesia berada di urutan ke-63 dari 65 

negara dengan skor 371 dari kisaran skor 600. Rendahnya skor kemampuan matematika siswa Indonesia 

menurut hasil TIMSS dan PISA menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang selama ini dilaksanakan 

tidak dapat membuat siswa mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tingginya termasuk 

kemampuan berpikir kritis matematis. Proses pembelajaran bagi siswa hanya menerima informasi secara 

pasif sehingga mereka cenderung menghapal rumus-rumus yang telah diberikan. Data pada [7] 

menunjukkan bahwa siswa Indonesia hanya dapat menafsirkan situasi dalam soal yang diberikan, 

kemudian menyelesaikannya secara prosedural menggunakan rumus-rumus umum. Hal ini tidak sejalan 

dengan karakteristik dari soal-soal pada TIMSS dan PISA yang substansinya kontekstual, menuntut 

penalaran, argumentasi, dan kreativitas dalam menyelesaikannya. Rata-rata hasil belajar matematika 

siswa salah satu MTs di daerah Tangerang Selatan hanya mencapai nilai 68,8 dari Kriteria Ketuntasan 

Minimum 75,0. Dari data tersebut terlihat jelas bahwa kemampuan matematika di Indonesia masih 

rendah. Di samping itu, [8] menunjukkan rendahnya kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Hal 

tersebut terlihat dari beberapa indikator berpikir kritis yang diujikan, rata-rata kurang dari 12% yang 

mendapat skor baik. 

Dari temuan-temuan di atas dapat dipahami bahwa kemampuan berpikir kritis siswa memang tidak 

dibiasakan untuk diajarkan sejak sekolah dasar, Sehingga tampak dengan jelas dampaknya ketika siswa 

beranjak ketingkat menengah. Pembelajaran di sekolah tidak lebih dari sekedar menghapal dan menyerap 

secara pasif berbagai informasi yang baru. Oleh karena itu, perlu disusun suatu model pembelajaran yang 

memungkinkan siswa berbuat lebih banyak dan belajar bagaimana menentukan konsep yang digunakan 

untuk menyelesaikan permasalahan, memberikan alasan tentang jawaban yang dikemukakan, membuat 

kesimpulan dari informasi yang tersedia dengan cara membuat langkah-langkah dalam penyelesaian, 
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menjawab soal sesuai konteks permasalahan, dapat mengungkapkan situasi atau permasalahan dengan 

menggunakan bahasa matematika dan mampu menjawab soal-soal matematika aplikasi, memberikan 

kejelasan lebih lanjut baik definisi atau keterkaitan konsep, serta kemampuan mengecek apa yang telah 

ditemukan, diputuskan, dipertimbangkan, dipelajari, dan disimpulkan. Siswa didorong untuk memiliki 

kesadaran akan diri dan lingkungannya sehingga pada akhirnya terbentuk kesadaran berpikir secara kritis. 

Creative Problem Solving menurut [9] adalah suatu model pembelajaran yang melakukan pemusatan 

pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah, yang diikuti dengan penguatan kreativitas. Ketika 

dihadapkan dengan suatu pertanyaan, siswa diharapkan dapat melakukan keterampilan memecahkan 

masalah untuk memilih dan mengembangkan tanggapannya. Tidak hanya dengan cara menghafal tanpa 

dipikir, keterampilan memecahkan masalah memperluas proses berpikir. 

Sejalan dengan [10], model pembelajaran Creative Problem Solving terdiri dari beberapa langkah 

pembelajaran, yaitu Menemukan Fakta, Menemukan Masalah, Menemukan Gagasan, Menemukan Solusi, 

Menemukan Penerimaan. Langkah-langkah pembelajaran tersebut dapat melatih siswa untuk 

mengkomunikasikan ide matematisnya, berpikir kritis untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, 

berpikir sistematis dan logis sesuai data/fakta yang tersedia serta dapat melatih siswa untuk saling 

berinteraksi satu sama lain. Model pembelajaran ini merupakan proses yang dinamis, siswa menjadi lebih 

terampil sebab siswa mempunyai prosedur internal yang lebih tersusun dari awal. Dengan menggunakan 

model pembelajaran ini diharapkan dapat menimbulkan minat sekaligus kreativitas dan motivasi siswa 

dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis sehingga siswa dapat memperoleh manfaat yang 

maksimal baik dari proses maupun hasil belajarnya. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah terdapat pengaruh penggunaan model 

pembelajaran Creative Problem Solving terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa?, (2) 

Bagaimana kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran 

Creative Problem Solving? 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh model pembelajaran Creative 

Problem Solving terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa, serta untuk membandingkan 

kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang proses pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran Creative Problem Solving dan siswa yang proses pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran konvensional. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat: (1) Bagi Peneliti, dapat 

mengembangkan sikap peka terhadap permasalahan pendidikan sehingga dapat memotivasi peneliti untuk 

mengkaji masalah-masalah lain dalam dunia pendidikan, meningkatkan wawasan terhadap berbagai aspek 

pembelajaran Creative Problem Solving dan berpikir kritis dalam pembelajaran matematika, serta dapat 

mengaplikasikan dan mengembangkannya dalam proses belajar mengajar, (2) Bagi Guru, sebagai 

alternatif model pembelajaran dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa, 

(3) Bagi Siswa, untuk membantu siswa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

matematis menggunakan pembelajaran Creative Problem Solving, dan (4) Bagi pengguna secara umum, 

sebagai referensi baru dalam menggunakan model Creative Problem Solving dalam pembelajaran. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuasi-eksperimen. Jenis penelitian tersebut disesuaikan dengan 

tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui perbedaan pengaruh model pembelajaran Creative Problem 

Solving dan model pembelajaran konvensional terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. 

Dalam pelaksanaannya, peneliti memilih desain two group randomized subject posttest only dengan 

kelompok eksperimen adalah kelompok atau kelas yang proses pembelajaran matematikanya 

menggunakan model pembelajaran Creative Problem Solving, sedangkan kelompok kontrol adalah 

kelompok atau kelas yang proses pembelajaran matematikanya menggunakan model pembelajaran 

konvensional. Tes diberikan hanya diakhir perlakuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan berpikir 

kritis matematis siswa. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII salah satu madrasah tsanawiyah (MTs) 

di kota Tangerang Selatan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Cluster Random Sampling, 

yaitu dengan mengambil 2 kelas dari 9 kelas yang ada, kemudian 2 kelas tersebut diundi untuk 

menentukan kelas mana yang dijadikan kelas eksperimen dan kontrol. Pertimbangannya adalah sebaran 

siswa dalam kelas-kelas yang ada secara rata-rata mempunyai kemampuan yang hampir sama.  

Untuk mengukur kemampuan berpikir matematis siswa digunakan seperangkat tes dengan indikator 

kemampuan berpikir kritis matematis FRISCO yakni Focus, Reason, Inference, Situation, Clarity, dan 

Overview. Tes yang digunakan berbentuk uraian dengan jumlah item 8 buah dengan reliabilitasnya 0,82, 
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validitas item berada pada kisaran 0,437 hingga 0,879, daya pembeda berkisar antara 0,15 hingga 0,42, 

dan indeks kesukaran berkisar antara 0,500 hingga 0,688. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi model pembelajaran Creative Problem Solving dalam penelitian ini terdiri dari lima 

tahapan pembelajaran yang diadaptasi dari [10], yaitu: menemukan fakta, menemukan masalah, 

menemukan gagasan, menemukan jawaban, dan menemukan penerimaan. Pada proses pembelajarannya 

siswa diberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang berisi tahapan-tahapan tersebut, dimana masing-masing 

tahapan berperan dalam proses pengembangan kemampuan berpikir kritis matematis siswa. 

Tahapan pertama dalam model pembelajaran Creative Problem Solving yaitu menemukan fakta. 

Siswa diberikan suatu ilustrasi atau masalah di awal, kemudian siswa diminta untuk menuliskan informasi 

apa saja yang terdapat dalam ilustrasi tersebut. Tahapan ini melatih siswa untuk dapat mengungkapkan 

situasi atau permasalahan yang terdapat dalam ilustrasi sehingga dapat menyelesaikan masalah tersebut 

sesuai dengan konteks permasalahan.Dalam tahapan ini indikator berpikir kritis yang dikembangkan yaitu 

situation. 

Tahapan kedua yaitu menemukan masalah. Pada tahapan ini siswa dilatih untuk dapat fokus terhadap 

permasalahan apa yang terdapat dalam ilustrasi sehingga siswa dapat menentukan konsep apa yang 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Pada tahapan ini indikator berpikir kritis yang 

dikembangkan yaitu focus.  

Tahapan ketiga yaitu menemukan gagasan. Tahapan ini memungkinkan siswa membangun 

pengetahuannya sendiri dengan memunculkan ide-ide penyelesaian masalah yang terkait dengan konsep-

konsep lingkaran. Pada tahapan ini siswa juga dilatih untuk membuat langkah-langkah penyelesaian 

masalah beserta alasan-alasan yang mendukung, untuk akhirnya ditarik sebuah kesimpulan. Hal tersebut 

diperlukan agar siswa memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah untuk memilih dan 

mengembangkan tanggapannya. Pendapat tersebut sejalan dengan [9]. Indikator kemampuan berpikir 

kritis yang dikembangkan dalam tahapan ini yaitu reason, clarity, dan inference. Gambar 1 menunjukkan 

aktivitas siswa dalam kelompok pada tahapan menemukan gagasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GAMBAR 1. SISWA BEKERJA SECARA KELOMPOK 

 

Tahapan keempat yaitu menemukan jawaban. Pada tahapan ini diharapkan siswa dapat menemukan 

solusi terbaik dalam penyelesain permasalahan. Mempertimbangkan solusi-solusi yang ada, lalu 

memutuskan solusi mana yang paling efektif. Model pembelajaran Creative Problem Solving 

memberikan kontribusi positif untuk melatih kemampuan siswa dalam memecahkan suatu permasalahan. 

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zamiatul Rizwan (2012). 

Tahapan kelima yaitu menemukan penerimaan. Pada tahapan ini siswa diminta melakukan pengecekan 

terhadap solusi-solusi yang telah dilakukan, kemudian kembali memberikan sebuah kesimpulan. Pada 

tahapan ini indikator berpikir kritis yang dikembangkan yaitu overview dan inference. 

Posttest yang diberikan pada akhir proses pembelajaran bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

berpikir kritis matematis siswa. Dalam hal ini pada pokok bahasan Lingkaran. Kemampuan berpikir kritis 

matematis dalam penelitian ini didasarkan pada enam indikator yaitu focus, reason, inference, situation, 

clarity, dan overview (FRISCO). Hasil tes kemampuan berpikir kritis matematis pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol ditinjau dari indikator FRISCO menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

skor kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ditinjau dari 

indikator FRISCO. Setiap indikator FRISCO memiliki skor ideal yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan 

setiap indikator diwakilkan oleh jumlah soal yang berbeda pula. Untuk indikator focus, yaitu kemampuan 

siswa menentukan suatu konsep yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan, diwakilkan oleh 2 
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soal dengan skor maksimum tiap soal adalah 4 sehingga skor ideal per siswa untuk indikator focus adalah 

8, sedangkan skor ideal seluruh siswa adalah 8 x 32 siswa = 256 untuk kelompok eksperimen dan 8 x 33 

siswa = 264 untuk kelompok control. Untuk indikator lainnya sama dengan perhitungan indikator focus. 

Siswa yang mampu mencapai indikator focus pada kelompok eksperimen sebesar 62,11% dari seluruh 

siswa sedangkan pada kelompok kontrol lebih sedikit yaitu sebesar 47,34%, artinya siswa pada kelompok 

eksperimen lebih mampu menentukan suatu konsep yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan. 

Untuk indikator reason, yaitu kemampuan siswa memberikan alasan tentang jawaban yang dikemukakan, 

presentase skor rata-rata siswa kelas eksperimen sebesar 47,66%, skor ini lebih tinggi dibandingkan kelas 

kontrol sebesar 43,18%. Presentase skorrata-rata siswa kelas eksperimen untuk indikator inference sebesar 

56,03%, sedangkan kelas kontrol sebesar 60,60%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan siswa 

kelas kontrol untuk indikator inference, yaitu kemampuan membuat kesimpulan dari informasi yang 

tersedia dengan cara membuat langkah-langkah dalam penyelesaian lebih tinggi dibandingkan kelas 

eksperimen. 

Presentase skor rata-rata siswa untuk indikator situation, yaitu kemampuan menjawab soal sesuai 

konteks permasalahan, dapat mengungkapkan situasi atau permasalahan dengan menggunakan bahasa 

matematika dan mampu menjawab soal-soal matematika aplikasi, kelas eksperimen sebesar 63,28%, 

sedangkan kelas kontrol sebesar 50,00%. Untuk indikator clarity, yaitu kemampuan siswa memberikan 

kejelasan lebih lanjut baik definisi atau keterkaitan konsep, kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan 

kelas kontrol. Hal ini terlihat dari presentase skor rata-rata siswa kelas eksperimen sebesar 61,72%, 

sedangkan kelas kontrol sebesar 51,51%. Pada indikator overview kelas eksperimen juga mencapai 

presentase rata-rata skor yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol yaitu sebesar 64,84% sedangkan 

presentase skor kelas kontrol sebesar 41,67%. Hal ini berarti bahwa kelas eksperimen lebih mampu 

mengecek apa yang telah ditemukan, diputuskan, dipertimbangkan, dipelajari, dan disimpulkan. Dengan 

demikian, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudiran (2012) bahwa terdapat peningkatan 

kemampuan berpikir kritis siswa yang proses pembelajarannya menggunakan model pembelajaran 

Creative Problem Solving. Secara visual presentase skor rata-rata kemampuan berpikir kritis matematis 

siswa berdasarkan indikator FRISCO kelas eksperimen dan kelas kontrol disajikan dalam gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GAMBAR 2.  GRAFIK PERSENTASE KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS SISWA BERDASARKAN INDIKATOR FRISCO  

KELOMPOK EKSPEIMEN DAN KELOMPOK KONTROL 

 

Hasil pengujian normalitas terhadap data hasil tes kemampuan berpikir kritis matematis siswa 

menunjukkan bahwa data pada kelompok kontrol berdistribusi normal, sedangkan data pada kelompok 

eksperimen tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, pada pengujian hipotesis digunakan uji statistik 

non-parametrik. Adapun uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Uji Mann Whitney.  

Berdasarkan hasil perhitungan uji Mann Whitney diperoleh nilai Zhitung yaitu 3,82 lebih besar dari Ztabel 

yaitu 1,96 untuk taraf signifikansi 5%, artinya jelas bahwa Zhitung jatuh pada daerah kritis. Hal ini berarti 

bahwa pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran Creative Problem Solving 

berpengaruh positif terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. 

Setelah uji hipotesis dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata kemampuan berpikir 

kritis matematis siswa yang proses pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Creative 

Problem Solving lebih tinggi dari pada siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional. 
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Dapat dilihat perbedaan antara nilai rata-rata posttest kelas eksperimen yang cenderung lebih tinggi 

dibandingkan dengan rata-rata posttest kelas kontrol. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan uraian hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa model pembelajaran Creative 

Problem Solving memberikan pengaruh lebih efektif terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa 

dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil perhitungan 

uji Mann Whitney yang menunjukkan bahwa nilai Zhitung = 3,82 > nilai Ztabel = 1,96. Rata-rata hasil tes 

kemampuan berpikir kritis matematis kelas eksperimen 59,00 dan rata-rata hasil tes kemampuan berpikir 

kritis matematis kelas kontrol 48,00. Sementara itu, pencapaian skor untuk masing-masing indikator 

kemampuan berpikir kritis matematis, yaitu pada kelas eksperimen diperoleh Focus 62,11%, Reason 

47,66%, Inference 57,03%, Situation 63,28%, Clarity 61,72%, dan Overview 64,84%. Sedangkan pada 

kelas kontrol diperoleh Focus 47,34%, Reason 43,18%, Inference 60,60%, Situation 50,00%, Clarity 

51,52%, dan Overview 41,67%. Dengan demikian, kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang proses 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Creative Problem Solving lebih tinggi diibandingkan 

dengan siswa yang proses pembelajarannya menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut model pembelajaran Creative Problem Solving dapat menjadi salah 

satu alternatif pembelajaran matematika yang dapat diterapkan oleh guru. Penelitian dengan model 

pembelajaran Creative Problem Solving selanjutnya disarankan untuk mengukur kemampuan berpikir 

matematis lainnya. Pada penelitian berikutnya yang terkait dengan hasil penelitian ini disarankan untuk 

lebih memaksimalkan latihan soal. Hal tersebut diharapkan agar kemampuan siswa pada aspek inference 

lebih dapat dikembangkan. Alokasi waktu sebaiknya diperhatikan agar tidak menjadi kendala pada 

penelitian berikutnya. 
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