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Abstrak—Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) adalah suatu model 

pembelajaran yang memusatkan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan 

masalah, yang diikuti dengan penguatan kreatifitas sehingga dengan kata lain CPS 

merupakan model pembelajaran untuk mengembangkan HOTS siswa. Pembelajaran 

CPS terdiri dari 4 langkah yaitu: (1) klarifikasi masalah yang meliputi pemberian 

penjelasan pada siswa tentang masalah yang diajukan, agar siswa dapat memahami 

tentang penyelesaian seperti apa yang diharapkan; (2) pengungkapan pendapat, 

dimana siswa dibebaskan untuk mengungkapkan pendapat tentang berbagai macam 

strategi penyelesaian masalah; (3) evaluasi dan pemilihan, setiap kelompok 

mendiskusikan pendapat-pendapat atau strategi-strategi mana yang cocok untuk 

menyelesaikan masalah; (4) implementasi, siswa menentukan strategi mana yang 

dapat diambil untuk menyelesaikan masalah, kemudian menerapkannya sampai 

menemukan penyelesaian dari masalah tersebut. Pada setiap langkah pembelajaran 

CPS dapat diintegrasikan aktivitas HOTS agar keterampilan berpikir tingkat tinggi 

siswa dapat terasah. Menurut Edward de Bono, aktivitas strategis yang ditempuh 

siswa untuk kemampuan berpikir tingkat tingginya adalah siswa harus terlibat dalam 

proses belajar antara lain: (1) menggali informasi yang dibutuhkan; (2) mengajukan 

dugaan; (3) melakukan inkuiri; (4) membuat konjektur; (5) mencari alternative; (6) 

menarik kesimpulan. Dalam pembelajaran CPS, tahap klarifikasi masalah, HOTS 

dapat diintegrasikan dengan cara memberi kesempatan seluas-luasnya untuk siswa 

dalam menggali dan mengajukan informasi. Tahap pengungkapan pendapat, HOTS 

dapat diintegrasikan dengan cara tidak membatasi siswa dalam mengajukan dugaan, 

gagasan, maupun pendapat melalui inkuiri ataupun membuat konjektur. Tahap 

evaluasi dan pemilihan, HOTS dapat diintegrasikan dengan cara meminta siswa 

mencari berbagai alternative jawaban mapun penyelesaian. Tahap implementasi, 

HOTS dapat diintegrasikan dengan cara meminta siswa memberikan kesimpulan 

dengan kreativitasnya sendiri. 

 

Kata kunci: creative problem solving, HOTS, integrasi, model pembelajaran, 

pemecahan masalah 

I. PENDAHULUAN 

Higher Order Thinking Skill (HOTS) merupakan keterampilan berpikir yang erat kaitannya dengan 

mata pelajaran matematika. Matematika dikenal sebagai ilmu dasar yang melatih peserta didik dengan 

kemampuan berpikir kritis, logis, analitis, dan sistematis yang merupakan kemampuan higher order 

thinking. HOTS juga telah menjadi salah satu prioritas dalam pembelajaran matematika sekolah. Permen 

22 Tahun 2006 (Standar Isi) menyatakan bahwa mata pelajaran matematika diberikan kepada semua 

peserta didik untuk membekali mereka dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan 

kreatif, serta kemampuan bekerja sama. 

Dalam pembelajaran matematika sekolah yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, 

peserta didik diharapkan mampu menjadi manusia yang berkualitas, yaitu mampu bertahan dan 

berkembang menghadapi tantangan global saat ini. Karenanya, untuk menjawab tantangan global tersebut, 

maka peserta didik perlu dilatih untuk membangun dan meningkatkan keterampilan berpikir tingkat 

tingginya. 

Pada kenyataannya, rendahnya kemampuan anak Indonesia khususnya anak SMP di bidang 

matematika, membuktikan bahwa pembelajaran matematika dianggap sulit dan kurang menyenangkan bagi 

peseta didik. Pembelajaran pada dasarnya adalah proses penambahan informasi dan kemampuan baru. 

Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik menjamin terlaksananya pembelajaran yang bermakna bagi 

peserta didik guna mendorong dan membangun sendiri pemahamannya. Namun, pembelajaran matematika 

di sekolah saat ini lebih bersifat menghafal atau mengetahui pengetahuan factual saja, cenderung text book 
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oriented, kurang terkait dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, pembelajaran matematika cenderung 

abstrak, guru kurang memperhatikan kemampuan berpikir siswa atau dengan kata lain pembelajaran yang 

kurang kreatif. Hal tersebut menjadi tidak sejalan dengan tujuan pembelajaran matematika itu sendiri, yaitu 

membentuk kemampuan bernalar pada peserta didik yang tercermin melalui kemampuan berpikir kritis, 

logis, sistematis, dan memiliki sifat obyektif, jujur, dan disiplin dalam memecahkan suatu permasalahan 

baik dalam bidang matematika maupun bidang lain dalam kehidupan sehari-hari. 

Guru harus mengembangkan keterampilan berfikir peserta didik dengan memfasilitasi peserta didik 

untuk menjadi pemikir dan pemecah masalah yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan 

pembelajaran Matematika hendaknya berorientasi pada pendekatan problem solving. Untuk itu, guru harus 

menyediakan masalah yang memungkinkan siswa menggunakan keterampilan berfikir tingkat tingginya. 

Salah satu model pembelajaran yang berorientasi pada pendekatan problem solving adalah pembelajaran 

Creative Problem Solving (CPS). Pada pembelajaran CPS, dapat diintegrasikan enam topi berpikir Edward 

de Bono dimana tujuan utama aktivitas berpikirnya adalah HOTS peserta didik. Oleh karena itu, dalam 

artikel ini akan dipaparkan tahapan-tahapan CPS yang telah diintegrasikan dengan enam topi berpikir 

Edward de Bono untuk mendorong HOTS peserta didik. 

 

II. PEMBAHASAN 

A. Tahap Berpikir Siswa SMP 

Menurut Piaget (Hudojo, 1990:35-37) perkembangan intelektual anak dapat dibagi dalam 

empat  periode, yaitu : (1) periode sensori motorik pada usia 0-2 tahun; (2) periode pra-operasional pada 

usia 2-7 tahun;c(3) periode operasi konkrit pada usia 7-11 atau 12 tahun; (4) periode operasi formal pada 

usia 11 atau 12 tahun ke atas. Berdasarkan pembagian periode perkembangan intelektual anak oleh 

Piaget, peserta didik tingkat SMP berada pada periode operasi konkrit dan mulai memasuki periode 

operasi formal. Periode operasi konkrit merupakan permulaan  berpikir rasional dan  peserta didik 

memiliki operasi-operasi logis yang dapat diterapkan pada masalah konkrit. Kemampuan peserta didik 

pada periode operasi konkrit berbeda dengan kemampuan peserta didik pada periode operasi formal. 

Peserta didik pada periode konkrit dan formal keduanya sudah dapat menyelesaikan masalah klasifikasi, 

namun pada periode konkrit peserta didik belum mampu menyelesaikan masalah klasifikasi tanpa adanya 

data konkrit. 

Tahap operasi konkret (concrete operations) dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang 

didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang logis. Anak sudah memperkembangkan operasi-operasi logis. 

Operasi itu bersifat reversible, artinya dapat dimengerti dalam dua arah, yaitu suatu pemikiran yang dapat 

dikembalikan kepada awalnya lagi. Tahap operasi konkret dapat ditandai dengan adanya sistem operasi 

berdasarkan data yang nyata/konkret. 

Ciri-ciri operasi konkret yang lain, yaitu:(1) Adaptasi dengan gambaran yang menyeluruh. Pada tahap 

ini, seorang anak mulai dapat menggambarkan secara menyeluruh ingatan, pengalaman dan objek yang 

dialami; (2) Melihat dari berbagai macam segi. Anak pada tahap ini mulai dapat melihat suatu objek atau 

persoalan secara sedikit menyeluruh dengan melihat aspek-aspeknya. Anak tidak hanya memusatkan pada 

titik tertentu, tetapi dapat bersama-sama mengamati titik-titik yang lain dalam satu waktu yang 

bersamaan; (3) Seriasi, yaitu proses mengatur unsur-unsur berdasarkan semakin besar atau semakin 

kecilnya unsur-unsur tersebut; (4) Klasifikasi. Menurut Piaget, bila anak yang berumur 3 tahun dan 12 

tahun diberi bermacam-macam objek dan disuruh membuat klasifikasi yang serupa menjadi satu, ada 

beberapa kemungkinan yang terjadi; (5) Bilangan. Dalam percobaan Piaget, pada tahap operasi konkret, 

anak sudah dapat mengerti soal korespondensi dan kekekalan dengan baik; (6) Ruang, waktu, dan 

kecepatan. Pada umur 7 atau 8 tahun seorang anak sudah mengerti tentang urutan ruang dengan melihat 

interval jarak suatu benda, dapat mengerti relasi urutan waktu dan juga akoordinasi dengan waktu, dan 

pada umur 10 atau 11 tahun, anak sadar akan konsep waktu dan kecepatan; (7) Probabilitas. Pada tahap 

ini, pengertian probabilitas adalah sebagai suatu perbandingan antara hal yang terjadi dengan kasus-kasus 

yang mulai terbentuk; (8) Penalaran. Dalam pembicaraan sehari-hari, anak pada tahap ini jarang berbicara 

dengan suatu alasan, tetapi lebih pada mengatakan apa yang terjadi, namun masih ada kesulitan dalam 

melihat persoalan secara menyeluruh; (9) Egosentrisme dan Sosialisme. Pada tahap ini, anak sudah tidak 

begitu egosentris dalam pemikirannya. Anak sadar bahwa orang lain dapat mempunyai pemikiran yang 

lain. 

Peserta didik pada periode formal sudah dapat memberikan alasan dengan menggunakan lebih banyak 

simbol atau gagasan dalam cara berpikirnya. Peserta didik sudah dapat mengoperasikan argumen-

argumen tanpa berkaitan dengan benda-benda empirik. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah 
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dengan cara yang lebih baik dan kompleks dari pada peserta didik yang masih berada dalam periode 

operasi konkrit. 

Pada tahap ini, seorang remaja sudah dapat berpikir logis, berpikir dengan pemikiran teoritis formal 

berdasarkan proposisi-proposisi dan hipotesis, dan dapat mengambil kesimpulan lepas dari apa yang 

dapat diamati saat itu. Cara berpikir yang abstrak mulai dimengerti peserta didik. Sifat pokok tahap 

operasi formal yaitu: (1) Pemikiran deduktif hipotesis. Dalam pemikiran remaja, Piaget dapat mendeteksi 

adanya pemikiran yang logis, meskipun para remaja sendiri pada kenyataannya tidak tahu atau belum 

menyadari bahwa cara berpikir mereka itu logis; (2) Pemikiran induktif sintifik. Pada tahap pemikiran ini, 

anak sudah mulai dapat membuat hipotesis, menentukan eksperimen, menentukan variabel control, 

mencatat hasil, dan menarik kesimpulan. Disamping itu, mereka sudah dapat memikirkan sejumlah 

variabel yang berbeda pada waktu yang sama; dan (3) Pemikiran abstraksi reflektif. Menurut Piaget, 

pemikiran analogi dapat juga diklasifikasikan sebagai abstraksi reflektif karena pemikiran itu tidak dapat 

disimpulkan dari pengalaman. 

B. Higher Order Thinking 

Kemampuan berfikir dasar (lower order thinking) hanya menggunakan kemampuan terbatas pada hal-

hal rutin dan bersifat mekanis, misalnya menghafal dan mengulang-ulang informasi yang diberikan 

sebelumnya. Sementara, kemampuan berfikir tinggi (higher order thinking) merangsang siswa untuk 

mengintrepretasikan, menganalisa atau bahkan mampu memanipulasi informasi sebelumnya sehingga 

tidak monoton. Kemampuan berfikir tinggi (higher order thinking)  digunakan apabila seseorang 

menerima informasi baru dan menyimpannya untuk kemudian digunakan atau disusun kembali untuk 

keperluan problem solving berdasarkan situasi. Dengan demikian, HOTS memberikan dampak 

pembelajaran bagi peserta didik maupun guru yaitu: (1) belajar akan lebih efektif dengan higher order 

thinking; (2) meningkatkan kemampuan intelektual guru dalam mengembangkan higher order thinking; 

(3) dalam evaluasi belajar dengan konsep baru ini, guru harus selalu menyiapkan soal pertanyaan yang 

nantinya tidak dijawab secara sederhana. 

Secara umum, keterampilan berfikir terdiri atas empat tingkat, yaitu:  menghafal (recall thinking), 

dasar (basic thinking), kritis (critical thinking) dan kreatif (creative thinking) (Krulik & Rudnick, 1999). 

Tingkat berfikir paling rendah adalah keterampilan menghafal (recall thinking) yang terdiri atas 

keterampilan yang hampir otomatis atau refleksif. Tingkat berfikir selanjutnya adalah keterampilan dasar 

(basic thinking). Keterampilan ini meliputi memahami konsep-konsep seperti penjumlahan, pengurangan 

dan sebagainya termasuk aplikasinya dalam soal-soal. Berfikir kritis adalah berfikir yang memeriksa, 

menghubungkan, dan mengevaluasi semua aspek dari situasi atau masalah, termasuk di dalamnya 

mengumpulkan, mengorganisir, mengingat, dan menganalisa informasi. Berfikir kritis termasuk 

kemampuan membaca dengan pemahaman dan mengidentifikasi materi yang dibutuhkan dan tidak 

dibutuhkan oleh seseorang. Hal ini juga berarti mampu menarik kesimpulan dari data yang diberikan dan 

mampu menentukan ketidakkonsistenan dan pertentangan dalam sekelompok data.  Berfikir kritis adalah 

analitis dan refleksif. Berfikir kreatif sifatnya orisinil dan reflektif. Hasil dari keterampilan berfikir ini 

adalah sesuatu yang kompleks. Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah menyatukan ide, 

menciptakan ide baru, dan menentukan efektifitasnya. Berfikir kreatif meliputi juga kemampuan menarik 

kesimpulan yang biasanya menemukan hasil akhir yang baru. 

Higher order thinking skill menghubungkan temuan masalah dan kreativitas melalui kegiatan 

perencanaan, pengamatan sendiri terhadap perkembangan masalah, dan penyesuaian strategi pemecahan 

masalah sendiri (Sternberg &Lubart, 1995, hal 276; Young, 1997). Sedangkan menurut (Heong, dkk, 

2011) kemampuan berpikir tingkat tinggi didefinisikan sebagai penggunaan pikiran secara luas untuk 

menemukan tantangan baru. Kemampuan berpikir tingkat tinggi ini menghendaki seseorang untuk 

menerapkan informasi baru atau pengetahuan sebelumnya dan memanipulasi informasi untuk 

menjangkau kemungkinan jawaban dalam situasi yang baru. Dewanto dalam Amalia (20013:5) 

menyatakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah suatu kapasitas di atas informasi yang 

diberikan, sikap yang kritis untuk mengevaluasi, mempunyai kesadaran (awareness) metakognitif dan 

memiliki kemampuan pemecahan masalah. Menurut Stein (2008) berpikir tingkat tinggi menggunakan 

pemikiran yang kompleks, non algorithmic untuk menyelesaikan suatu tugas, ada yang tidak dapat 

diprediksi, menggunakan pendekatan yang berbeda dengan tugas yang telah ada dan berbeda dengan 

contoh. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan berpikir tingkat 

tinggi merupakan proses berpikir yang tidak sekedar menghafal dan menyampaikan kembali informasi 

yang diketahui peserta didik. Kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan kemampuan 

menghubungkan, memanipulasi, dan menstransformasi pengetahuan serta pengalaman yang sudah 
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dimiliki untuk berpikir secara kritis dan kreatif dalam upaya menentukan keputusan dan memecahkan 

masalah pada situasi yang baru dan itu semua tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. 

Kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif merupakan indikator kemampuan berpikir tingkat 

tinggi. Berpikir kritis merupakan salah satu proses berpikir tingkat tinggi yang dapat digunakan dalam 

pembentukan sistem konseptual siswa. Menurut Ennis (1985: 54), berpikir kritis adalah cara berpikir 

reflektif yang masuk akal atau berdasarkan nalar yang difokuskan untuk menentukan apa yang harus 

diyakini dan dilakukan. Berpikir yang ditampilkan dalam berpikir kritis sangat tertib dan sistematis. 

Ketertiban berpikir dalam berpikir kritis diungkapkan MCC General Education Iniatives, yaitu sebuah 

proses yang menekankan kepada sikap penentuan keputusan yang sementara, memberdayakan logika 

yang berdasarkan inkuiri dan pemecahan masalah yang menjadi dasar dalam menilai sebuah perbuatan 

atau pengambilan keputusan. Wade (1995) mengidentifikasi delapan karakteristik berpikir kritis, yakni 

meliputi: (1) Merumuskan pertanyaan, (2) Membatasi permasalahan, (3) Menguji data-data, (4) 

Menganalisis berbagai informasi, (5) Menghindari pertimbangan yang sangat emosional, (6) Menghindari 

penyederhanaan berlebihan, (7) Mempertimbangkan berbagai interpretasi, dan (8) Mentoleransi 

ambiguitas.  

Penekanan kepada proses dan tahapan berpikir dilontarkan pula oleh Scriven, berpikir kritis yaitu 

proses intelektual yang aktif dan penuh dengan keterampilan dalam membuat pengertian atau konsep, 

mengaplikasikan, menganalisis, membuat sintesis, dan mengevaluasi. Semua kegiatan tersebut 

berdasarkan hasil observasi, pengalaman, pemikiran, pertimbangan, dan komunikasi, yang akan 

membimbing dalam menentukan sikap dan tindakan (Walker, 2001: 1). Pernyataan tersebut ditegaskan 

kembali oleh Angelo (1995: 6), bahwa berpikir kritis harus memenuhi karakteristik kegiatan berpikir 

yang meliputi: analisis, sintesis, pengenalan masalah dan pemecahannya, kesimpulan, dan penilaian. 

Walaupun matematika berkaitan dengan teori logika, namun kemampuan bepikir kritis tidak akan 

berkembang jika dalam pembelajaran matematika siswa hanya dilatih untuk menghafal rumus, 

menemukan rumus tanpa mengetahui kaitan satu dengan yang lainnya, atau menyelesaikan soal secara 

mekanik, tanpa melibatkan keterampilan berpikir.  

Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk, atau gagasan apa 

saja yang pada dasarnya baru, dan sebelumnya tidak dikenali pembuatnya (Harlock, 1978). Conny R 

Semiawan (1999) mengemukakan bahwa kreativitas adalah suatu kondisi, sikap, atau keadaan yang 

sangat khusus sifatnya dan hampir tak mungkin dirumuskan secara tuntas. Melalui pembelajaran 

matematika kemampuan kreativitas dapat dilatihkan kepada peserta didik. 

C. Enam Topi Berpikir Edward De Bono 

Selain diperolehnya pengetahuan matematika, tujuan pembelajaran matematika adalah melatih 

kemampuan siswa untuk berpikir. Edward De Bono, memberikan secara prinsip, teknik ini mendorong 

siswa untuk berpikir sesuai dengan tahapan berpikir siswa. Enam topi berpikir adalah topi berwarna 

Putih, Kuning, Hitam, Merah, Hijau dan Biru. Masing-masing tahapan berpikir adalah sebagai berikut:  

1. Neutrality (white) - considering purely what information is available, what are the facts?  

2. Feeling (Red) - instinctive gut reaction or statements of emotional feeling (but not any justification)  

3. Negative judgement (Black) - logic applied to identifying flaws or barriers, seeking mismatch  

4. Positive Judgement (Yellow) - logic applied to identifying benefits, seeking harmony  

5. Creative thinking (Green) - statements of provocation and investigation, seeing where a thought 

goes  

6. Process control (Blue) - thinking about thinking  

Penerapan dari pemikiran enam topi tersebut adalah (1) Topi putih. Berfokus pada data yang tersedia, 

pengetahuan yang dimiliki serta membuat perkiraan berdasarkan data; (2) Topi merah. Masalah dilihat 

dengan menggunakan intuisi, reaksi, yang didasarkan pada intuisi dan pengalaman; (3) Topi hitam. 

Melihat sisi buruk dari persoalan dengan berusaha mencari tahu mengapa hal ini tidak berhasil. Cara ini 

akan menunjukan titik lemah dalam sebuah rencana, yang memungkinkan untuk menghilangkan atau 

mengubahnya, atau mempersiapkan rencana cadangan untuk menghadapi titik lemah tersebut; (4) Topi 

kuning. Membutuhkan pemikiran positif dan optimis, yang membantu untuk melihat manfaat keputusan 

dan membantu terus melangkah ketika segala sesuatu terlihat sulit; (5) Topi hijau. Melibatkan solusi 

kreatif. Ini adalah cara berfikir yang bebas dan sangat jarang mengkritik ide; (6) Topi biru. Menekankan 

pengendalian proses dan pendekatan kreatif dapat menstimulasi ide-ide segar. 

Karena siswa akan menjalani suatu proses yang akan membangun pengetahuannya dengan bantuan 

fasilitas dari guru serta meningkatkan kemampuan berpikir sebagai hasil belajar, mereka harus berperan 

aktif dalam kegiatan belajar, atau dengan kata lain keterlibatannya dalam proses belajar haruslah nampak. 

Beberapa aktivitas strategi yang ditempuh siswa untuk mencapai keberhasilan dalam belajar, dengan 



SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2015 

493 

      

  

tujuan utama adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi, menurut Rosnawati (2009), keterlibatan siswa 

dalam proses belajar ini antara lain adalah :1) menggali informasi yang dibutuhkan; 2) mengajukan 

dugaan; 3) melakukan inkuiri; 4) membuat konjektur ;5) mencari alternatif ;6) menarik kesimpulan. 

D. Creative Problem Solving 

Model pembelajaran problem solving merupakan model pembelajaran yang mampu meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam berpikir tinggi (Wiederhold dalam Suyitno, 2004:37). Hal tersebut 

terjadi karena model pembelajaran problem solving memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada 

peserta didik untuk memecahkan masalah matematika dengan strateginya sendiri. Salah satu 

pengembangan dari model pembelajaran ini adalah metode pembelajaran Creative Problem Solving 

(CPS). 

Metode pembelajaran CPS ini awalnya dirumuskan oleh Alex Osborn dan Sidney Parnes tahun 1940. 

Osborn menekankan pengembangan bakat kreatif yang disengaja, khususnya dalam bidang pendidikan. 

Dia percaya bahwa setiap orang bisa menjadi kreatif melalui proses-proses belajar mengajar (Isaksen & 

Treffinger, 2008). Model Parnes-Osborn dibangun atas dasar konsep brainstorming yang sangat 

menekankan  pada siklus divergen-konvergen. Model ini juga menggabungkan pemikiran analitik dan 

intuitif dalam usaha menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan tujuh langkah, yaitu Objective 

finding, Fact finding, Problem finding, Idea finding, Solution finding, Acceptance finding dan Evaluation 

(Tarumingkeng, 2011). Langkah-langkah ini merupakan proses kreatif yang memberi tahu apa yang harus 

dilakukan pada setiap langkah yang pada akhirnya menghasilkan satu atau lebih kreatifitas dalam 

menghasilkan solusi yang terbaik. 

Pembelajaran CPS merupakan suatu kegiatan yang didesain guru dalam rangka memberi tantangan 

kepada siswa melalui penugasan. Fungsi guru adalah memotivasi peserta didik agar mau menerima 

tantangan dan membimbing peserta didik dalam proses pemecahan masalah. Masalah yang diberikan 

kepada peserta didik harus masalah yang pemecahannya terjangkau oleh kemampuan peserta didik. 

Masalah di luar jangkauan kemampuan peserta didik dapat menurunkan motivasi peserta didik. 

Metode pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) adalah suatu metode pembelajaran yang 

melakukan pemusatan pada pengajaran dan ketrampilan memecahkan masalah, yang diikuti dengan 

penguatan keterampilan (Karen dalam Cahyono, 2009:3). Ketika dihadapkan dengan suatu 

pertanyaan/permasalahan, peserta didik dapat melakukan ketrampilan memecahkan masalah untuk 

memilih dan mengembangkan tanggapannya. Tidak hanya dengan cara menghafal tanpa dipikir, 

ketrampilan memecahkan masalah memperluas proses berpikir (Pepkin dalam Muslich M, 2007: 221). 

Dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaranCreative Problem Solving cocok digunakan dalam 

peningkatan kemampuan memecahkan masalah karena dalam metode pembelajaran ini pengalaman 

sebelumnya dalam menyelesaikan suatu masalah merupakan faktor yang penting dalam menyelesaikan 

masalah baru yang berbeda. 

Adapun proses dari metode pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) terdiri dari langkah-

langkah sebagai berikut: 

Klarifikasi masalah  

Klarifikasi masalah meliputi pemberian penjelasan kepada peserta didik tentang masalah yang 

diajukan, agar peserta didik dapat memahami tentang penyelesaian seperti apa yang diharapkan. 

Brainstorming/ Pengungkapan pendapat 

Pada tahap ini peserta didik dibebaskan untuk mengungkapkan pendapat tentang berbagai macam 

strategi penyelesaian masalah. 

Evaluasi dan pemilihan 

Pada tahap evaluasi dan pemilihan, setiap kelompok mendiskusikan pendapat atau strategi mana yang 

cocok untuk menyelesaikan masalah. 

Implementasi 

Pada tahap ini peserta didik menentukaan strategi mana yang dapat diambil untuk menyelesaikan 

masalah, kemudian menerapkannya sampai menemukan penyelesian dari masalah tersebut (Pepkin dalam 

Muslich M, 2007: 221) 

E. Mengintegrasikan HOTS dalam Pembelajaran CPS 

Dalam meningkatkan kemampuan berfikir tinggi siswa, maka guru harus memfasilitasi siswa untuk 

menjadi pemikir dan pemecah masalah yang lebih baik yaitu dengan cara memberikan suatu masalah 

yang memungkinkan siswa untuk menggunakan kemampuan berfikir tingkat tinggi. Masalah yang 

dimaksud di sini adalah soal yang dibuat oleh guru, dan siswa dapat menafsirkan solusi dari soal 

tersebut. Menafsirkan solusi mengandung arti bahwa siswa tidak berhenti menelaah soal hanya karena 
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jawaban terhadap soal telah ditemukan. Untuk itu diperlukan kegiatan-kegiatan lain yang dapat 

mengembangkan keterampilan berfikir kritis dan kreatif siswa dalam bentuk mengintegrasikan HOTS itu 

sendiri melalui enam topi berpikir Edward de Bono ke dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

dalam hal ini pembelajaran CPS. 

Tahapan-tahapan CPS dapat melatih peserta didik untuk mengkomunikasikan ide matematisnya, 

berpikir kritis untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, berpikir sistematis dan logis sesuai 

data/fakta yang tersedia serta dapat melatih peserta didik untuk saling berinteraksi satu sama lain. 

Berdasarkan beberapa langkah di atas, maka implementasi Creative Problem Solving (CPS) dalam 

pembelajaran matematika adalah sebagai berikut: 

Kegiatan Awal 

Guru menanyakan kesiapan siswa untuk mengikuti pelajaran, guru mengulas kembali materi 

sebelumnya sebagai prasyarat pada materi saat ini kemudian guru menjelaskan aturan main dalam 

pelaksanaan metode pembelajaran CPS serta memberi motivasi kepada siswa akan pentingnya 

pembahasan materi melalui pembelajaran CPS. 

Kegiatan Inti 

Siswa membentuk kelompok kecil untuk melakukan small discussion. Tiap kelompok terdiri atas 4-5 

orang. Secara berkelompok, siswa memecahkan permasalahan yang disajikan sesuai dengan petunjuk 

yang tersedia. Siswa mendapat bimbingan dan arahan dari guru dalam memecahkan permasalahan 

(peranan guru dalam hal ini menciptakan situasi yang dapat memudahkan munculnya pertanyaan dan 

mengarahkan kegiatan brainstorming serta menumbuhkan situasi dan kondisi lingkungan yang dihasilkan 

atas dasar interest siswa). Adapun dengan mengintegrasikan enam topi berpikir yang merupakan strategi 

aktivitas HOTS maka tahapan pembelajarannya dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

TABEL 1. MENGINTEGRASIKAN HOTS PADA PEMBELAJARAN CPS 

 

 

Tahapan CPS Integrasi HOTS 
Hasil Belajar 

Indikator Berpikir Kritis Indikator Berpikir Kreatif 

Klarifikasi Masalah 

Memberikan kesempatan 

seluas-luasnya kepada 

peserta didik dalam 
menggali informasi yang 

dibutuhkan. 

-memfokuskan pertanyaan 

-menganalisis argument 
 

-bertanya dan menjawab 

pertanyaan 
 

-menganalisis masalah dengan 
cara yang berbeda dan informasi 

dari berbagai sumber 

 

 

Brainstorming/ 

Pengungkapan Pendapat 
 

Tidak membatasi  peserta 

didik  dalam mengajukan 
dugaan, gagasan, maupun 

pendapat melalui inkuiri 

ataupun membuat konjektur. 
Tidak ada sanggahan dalam 

mengungkapkan ide gagasan 
satu sama lain. 

-memberikan penjelasan 

lanjut dengan 
mendefinisikan istilah dan 

mempertimbangkan suatu 

definisi 
 

-mengidentifikasi asumsi-
asumsi 

 

-menyelesaikan masalah dengan 

bermacam-macam interpretasi, 
metode 

penyelesaian atau jawaban 

masalah 
 

-mendiskusikan berbagai metode 
penyelesaian 

 

Evaluasi dan Pemilihan 

meminta  peserta didik  
mencari berbagai alternative 

jawaban maupun 

penyelesaian. Peserta didik 
mendiskusikan strategi 

mana yang cocok, efektif, 

dan efisien untuk 
menyelesaikan masalah. 

-mempertimbangkan apakah 

sumber dapat dipercaya atau 
tidak 

-mengobservasi dan 

mempertimbangkan strategi 
 

-membuat dan menentukan 

hasil pertimbangan terhadap 
strategi penyelesaian. 

 

-memecahkan masalah dalam 

satu cara, kemudian dengan 
menggunakan cara lain. 

 

Implementasi 

meminta  peserta didik  
memberikan kesimpulan 

dengan kreativitasnya 

sendiri dan menggunakan 
strategi yang diambil untuk 

menyelesaikan 

permasalahan lain. 

-menentukan strategi 
penyelesaian yang diambil 

-menarik kesimpulan 

 

-memeriksa beberapa metode 
penyelesaian atau jawaban, 

kemudian 

membuat lainnya yang berbeda. 
 

-memeriksa beberapa masalah 

yang diajukan, kemudian 
mengajukan 

suatu masalah yang berbeda. 
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Kegiatan Akhir 

Perwakilan dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan ke depan 

kelas dan peserta lain menanggapinya. Kemudian guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil 

diskusi. 

Berdasarkan implementasi CPS dengan mengintegrasikan HOTS ke dalam pembelajaran matematika 

sekolah, diperlukan kreativitas guru baik dalam pembuatan scenario pembelajaran di kelas maupun dalam 

pembuatan soal sebagai masalah yang disajikan oleh guru. Contoh penerapan dalam pembelajaran 

matematika ditunjukkan pada Tabel 2. 

TABEL 2. CONTOH PENERAPAN PEMBELAJARAN CPS DENGAN MENGINTEGRASIKAN HOTS 

 

 

Permasalahan atau soal yang dapat digunakan dalam meningkatkan HOTS peserta didik adalah soal 

HOTS matematika yang berkriteria: (1) membutuhkan pemikiran yang kompleks untuk menyelesaikannya 

(menuntut siswa untuk mengeksplorasi dan menerapkan konsep-konsep matematika, atau hubungan antar 

konsep), (2) menggunakan soal/ masalah non-rutin, yaitu masalah yang menuntut siswa menentukan 

sendiri strategi penyelesaiannya sebelum mereka menggunakan berbagai rumus yang telah mereka kuasai 

dan dapat diselesaikan dengan berbagai cara penyelesaian atau non-algoritmik (baik menggunakan solusi 

tunggal maupun banyak solusi-open ended), (3) menuntut siswa untuk menggabungkan fakta dan ide 

dalam mensintesis, menggeneralisasi, menjelaskan, melakukan dugaan, dan membuat kesimpulan atau 

interpretasi. 

 

Tahapan CPS Integrasi HOTS Langkah-Langkah Pembelajaran 

Klarifikasi Masalah 

Memberikan kesempatan 

seluas-luasnya kepada 

peserta didik dalam 
menggali informasi yang 

dibutuhkan. 

1. Memberikan pertanyaan pemandu, menampilkan contoh 

konsep matematika yang akan dipelajari dalam bentuk 

gambar, video atau cerita, dan meminta peserta didik untuk 

menggali sebanyak-banyaknya informasi yang dapat diambil 

dari permasalahan yang ditampilkan oleh guru. 

2. Menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan 
dilakukan yang relevan dengan materi matematika yang akan 

dipelajari peserta didik. 

 
Brainstorming/ 

Pengungkapan Pendapat 

 

Tidak membatasi  peserta 

didik  dalam mengajukan 

dugaan, gagasan, maupun 
pendapat melalui inkuiri 

ataupun membuat konjektur. 

Tidak ada sanggahan dalam 
mengungkapkan ide gagasan 

satu sama lain. 

1. Memberikan suatu permasalahan (hendaknya permasalahan 
yang diambil merupakan masalah atau soal yang memiliki 2 

atau lebih cara berbeda dalam penyelesaiannya) yang 

menuntut peserta didik untuk melakukan pengamatan, 
percobaan, analisis, dan diskusi untuk memperoleh 

pengalaman langsung sesuai petunjuk dan arahan. 

2. Mendorong peserta didik untuk mengungkapkan ide 
penyelesaian dari permasalahan atau soal tersebut dimulai 

dari apa yang diketahui, ditanyakan, sampai pada rencana 

penyelesaiannya. 

Evaluasi dan Pemilihan 

meminta  peserta didik  

mencari berbagai alternative 

jawaban maupun 
penyelesaian. Peserta didik 

mendiskusikan strategi 

mana yang cocok, efektif, 
dan efisien untuk 

menyelesaikan masalah. 

1. Setiap kelompok yang dibentuk, mempresentasikan 

penyelesaian yang didapat dari hasil diskusi kelompoknya di 

depan kelas. Kelompok yang lain membandingkan dengan 
penyelesaian yang didapatnya. 

2. Berbagai cara penyelesaian dianalisis seluruh peserta didik 

dalam kelas untuk dievaluasi strategi penyelesaian mana 
yang cocok, efektif, dan efisien untuk menyelesaikan 

masalah atau soal tersebut. 

Implementasi 

meminta  peserta didik  

memberikan kesimpulan 
dengan kreativitasnya 

sendiri dan menggunakan 

strategi yang diambil untuk 
menyelesaikan 

permasalahan lain. 

1. Menganalisis strategi penyelesaian yang unik, yang lain 
daripada yang lain dan mendiskusikan kebenaran strategi 

tersebut. 

2. Membuat suatu permasalahan atau soal yang sejenis dengan 
soal yang diberikan oleh guru maupun yang benar-benar 

berbeda beserta strategi penyelesaiannya sesuai dengan 

kreativitas peserta didik masing-masing. 
3. Menentukan kesimpulan tidak hanya pada konsep 

matematika yang sedang didalami atau dipelajari tetapi juga 

konsep matematika lain yang terlibat atau digunakan dalam 
penyelesaian masalah atau soal tersebut. 



 ISBN. 978-602-73403-0-5 

496 

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) menekankan pada peningkatan kemampuan peserta 

didik dalam berpikir tinggi atau Higher Order Thinking. Oleh karena itu, dalam tahapan CPS dapat 

diintegrasikan HOTS melalui enam topi berpikir Edward de Bono. Dalam pembelajaran CPS, tahap 

klarifikasi masalah, HOTS dapat diintegrasikan dengan cara memberi kesempatan seluas-luasnya untuk 

siswa dalam menggali dan mengajukan informasi. Tahap pengungkapan pendapat, HOTS dapat 

diintegrasikan dengan cara tidak membatasi siswa dalam mengajukan dugaan, gagasan, maupun pendapat 

melalui inkuiri ataupun membuat konjektur. Tahap evaluasi dan pemilihan, HOTS dapat diintegrasikan 

dengan cara meminta siswa mencari berbagai alternative jawaban maupun penyelesaian. Tahap 

implementasi, HOTS dapat diintegrasikan dengan cara meminta siswa memberikan kesimpulan dengan 

kreativitasnya sendiri. 

Berdasarkan uraian dalam artikel ini, saran penulis adalah mengingat pentingnya HOTS dalam 

pembelajaran matematika maka dalam pengembangan perangkat pembelajaran CPS hendaknya 

diintegrasikan HOTS sehingga potensi peserta didik dapat diasah secara maksimal. 
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