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Abstrak 

Salah satu substansi penting dari semua bidang profesi dan disiplin akademis adalah berpikir kritis. Untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kami menggunakan model pembelajaran creative problem solving 

(CPS) dalam proses pembelajaran Fisika di kelas. Desain penelitian berupa one group pre-test post-test 

telah dipilih dalam penelitian ini untuk mencari data efektivitas metode CPS dalam meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis peserta didik. Sampel penelitian adalah 34 peserta didik kelas VIII MTs Negeri 

Talaga di Majalengka. Deskripsi dan interpretasi statistik digunakan untuk analisis data. Dari data hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 54% peserta didik mengalami peningkatan keterampilan berpikir kritis yang 

tinggi dan sisanya menunjukkan peningkatan keterampilan kritis dengan kategori sedang. Rata-rata indeks 

gain ternormalisasi adalah 0,71 yang termasuk dalam kategori tinggi, sehingga CPS memiliki peluang yang 

baik untuk digunakan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta 

didik pada  pembelajaran Fisika.  

Kata-kata kunci: Model Pembelajaran Creative Problem Solving, Trefinger, Keterampilan berpikir kritis 

PENDAHULUAN  

Saat ini, teknologi semakin berkembang pesat. Perkembangan tersebut selain memberikan dampak positif 

untuk kehidupan manusia, juga menjadi sebuah tantangan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang 

lebih kreatif dan inovatif. Penyiapan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif bisa dimulai dari 

lembaga persekolahan dengan mengasah keterampilan berpikir kritis peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Keterampilan berpikir kritis merupakan salah satu aspek penting yang perlu diasah dalam 

proses pembelajaran karena keterampilan berpikir kritis merupakan perwujudan perilaku belajar yang 

bertalian dengan pemecahan masalah [1]. Peningkatan keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran 

bertujuan untuk  mempersiapkan peserta didik agar menjadi pemecah masalah yang tangguh dan pembuat 

keputusan yang matang. Penting bagi peserta didik untuk menjadi seorang pemikir mandiri sejalan dengan 

meningkatnya jenis pekerjaan di masa yang akan datang yang membutuhkan para pekerja andal yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis [2].  

Untuk mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir kritis peserta didik, 

diperlukan model pembelajaran yang tepat. Pembelajaran di sekolah seringkali hanya terpusat pada guru 

sebagai pengajar, termasuk pada pembelajaran Fisika. Peserta didik cenderung pasif dalam kegiatan belajar, 

kegiatan belajar peserta didik kebanyakan hanya sebatas duduk, mendengar, dan menulis kembali apa-apa 

yang dipaparkan oleh guru.  Guru sering kali hanya memberikan ceramah dalam penyampaian materi Fisika 
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 yang  dilanjutkan dengan mengerjakan soal-soal latihan yang terdapat pada buku sumber. Proses 

pembelajaran seperti itu tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan daya 

talar dan kemampuan dalam  memecahkan persoalan, sehingga menyebabkan tidak terbangunnya berpikir 

kritis peserta didik dalam proses pembelajaran. Kondisi serupa terjadi di MTs Negeri Talaga Majalengka. 

Padahal menurut Sanjaya [3]  bahwa mengajar bukan hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi harus 

mampu melatih kemampuan peserta didik untuk berpikir.  

Untuk melatih keterampilan berpikir kritis peserta didik melalui kegiatan belajar mengajar di sekolah, 

kami mencoba memberikan suatu alternatif model pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dan 

membina seluruh potensi peserta didik. Dalam penelitian ini, kami bermaksud menerapkan model 

pembelajaran Creative Problem Solving (CPS). Model pembelajaran CPS adalah model pembelajaran yang 

dapat membantu memecahkan masalah dan mengatur perubahan kreativitas. Model ini digagas oleh 

Treffinger pada tahun 2002 sebagai penyempurna model pembelajaran pemecahan masalah secara kreatif 

yang telah dibuat sebelumnya[4]. Menurut Treffinger [5] model pembelajaran ini terdiri dari 3 komponen, 

yaitu: understanding challenge (memahami tantangan), generating ideas (membangkitkan gagasan-

gagasan/ide-ide), dan preparing  for action (mempersiapkan tindakan) yang dirinci ke dalam 6 tahapan, yaitu: 

tahap menentukan tujuan, mengeksplorasi data, membuat kerangka masalah, membangkitkan gagasan, 

mengembangkan solusi, dan tahap membangun penerimaan.  

Materi Tekanan merupakan salah satu materi pembelajaran Fisika yang diajarkan di SMP/MTs. Materi 

tekanan ini terbagi ke dalam tekanan pada zat padat, zat cair dan gas. Materi tekanan ini sangat erat kaitannya 

dengan aplikasiya dalam kehidupan sehari-hari seperti konsep dalam desain bendungan, dongkrak hidrolik, 

rem hidrolik, kapal selam, balon udara dan lain-lain. Namun hasil penelitian Rusilowati tentang diagnosis 

kesulitan belajar peserta didik, ditemukan bahwa peserta didik SMP masih merasa kesulitan memahami mata 

pelajaran Fisika, khususnya pada materi tekanan [6].  

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas VIII MTs Negeri Talaga dalam 

pembelajaran Fisika materi tekanan setelah menggunakan model pembelajaran CPS. 

METODE PENELITIAN  

Dalam penelitian ini kami menggunakan desain penelitian one group pre-test post-test [7] yang 

dilaksanakan pada satu kelompok peserta didik. Populasi yang dipilih, yaitu seluruh kelas VIII MTs Negeri 

Talaga yang terdiri atas tujuh kelas dengan jumlah peserta didik sebanyak 215 orang. Sementara itu, sampel 

adalah satu kelas, yaitu kelas VIII-A dengan jumlah peserta didik sebanyak 33 orang yang dipilih dengan 

menggunakan teknik cluster random sampling.  

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah tes uraian sebanyak 12 soal yang menggambarkan 

indikator berfikir kritis. Adapun indikator keterampilan berfikir yang dilatihkan ke peserta didik pada 

pembelajaran Fisika adalah memfokuskan pertanyaan, menganalisis argumen, bertanya dan menjawab 

pertanyaan klarifikasi dan pertanyaan yang menantang, mempertimbangkan kredibilitas (kriteria suatu 

sumber), mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi, membuat deduksi dan mempertimbangkan 

hasil deduksi, membuat induksi dan mempertimbangkan induksi, mendefinisikan  istilah, mempertimbangkan 

definisi, mengidentifikasi asumsi, memutuskan suatu tindakan, dan berinteraksi dengan orang lain [8]. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur keterampilan berpikir kritis ditunjukan 

dalam Tabel 1 sebagai berikut: 

Tabel 1. Instrumen penelitian keterampilan berpikir kritis. 

 

No 
Indikator 

Berpikir Kritis 

Sub Keterampilan 

Berpikir Kritis 
Instrumen Penelitian 

1 
Memberi penjelasan 

sederhana 

1. Memfokuskan 

pertanyaan 

Kamu diminta untuk mewawancarai penyelam 

yang baru saja membuat rekor kedalaman 

menyelam. Tuliskan 2 pertanyaan yang akan 

kamu sampaikan sesuai dengan konsep 

tekanan! 

2. Menganalisis argumen 

Tali tas rangsel yang digunakan untuk 

bepergian ke gunung harus dibuat dari bahan 

yang lebar, mengapa demikian? 

2 
Membangun 

keterampilan dasar 

3. Bertanya dan 

menjawab pertanyaan 

klarifikasi dan 

pertanyaan yang 

menantang 

Seorang gadis remaja berdiri di atas papan 

kayu. Di permukaan bawah papan banyak 

terdapat paku yang menempel pada dada 

seorang laki-laki yang terlentang di atas paku-

paku yang tersembul dari papan lain seperti 
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No 

Indikator 

Berpikir Kritis 

Sub Keterampilan 

Berpikir Kritis 
Instrumen Penelitian 

terlihat dalam gambar. Mengapa hal tersebut 

dapat dilakukan? 

 

4. Mempertimbangkan 

kredibilitas (kriteria 

suatu sumber) 

Dongkrak hidrolik dengan skema seperti pada 

gambar: 

 
Dari data yang tertera pada gambar, 

berapakah gaya F2? 

5. Mengobservasi dan 

mempertimbangkan 

hasil obserbvasi 

Hasil pengukuran percobaan dengan 

menggunakan pesawat Harlt ditunjukan oleh 

grapik: 

Keterangan:    

P = Tekanan 

h = kedalaman titik dari permukaan zat cair.  

Apa kesimpulan yang dapat kamu ambil dari 

data di atas? 

3 Menarik kesimpulan 

6. Membuat deduksi dan 

mempertimbangkan 

hasil deduksi 

Terdapat 3 buah bejana yang ukurannya 

berbeda seperti tampak pada gambar. Bejana 

tersebut diisi dengan air yang volumenya sama. 

Bejana manakah yang akan memberikan 

tekanan terbesar pada sisi bawahnya? Jelaskan 

jawabanmu! 

7. Membuat induksi dan 

mempertimbangkan 

induksi 

Di bawah ini terdapat dua pernyaaan. 

Pernyataan 1: Luas permukaan yang kecil dari 

sebuah balok ditempakan di pasir bekasnya 

lebih dalam daripada luas permukaan 

balok yang lebih besar. 

Pernyataan 2: Balok yang masanya lebih besar 

ketika ditempatkan pada pasir bekasnya 

lebih dalam daripada balok yang masanya 

lebih kecil. 

Apa kesimpulan yang kamu dapat dari 

pernyataan di atas? 

8. Membuat dan 

mempartimbangkan 

nilai 

Alat penyemprot pascal 

diisi oleh air sampai penuh, 

lalu tangkai penyemprot 

ditekan sehingga air 

memancar keluar seperti 

terlihat pada gambar.  

Dari pengamatan diperoleh 

data sebagai berikut: 

a) Air memancar dengan kekuatan sama. 

b) Jauh pancaran sama. 

Kesimpulan apa yang dapat kamu peroleh dari 

hasil pengamatan tersebut! 
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No 

Indikator 

Berpikir Kritis 

Sub Keterampilan 

Berpikir Kritis 
Instrumen Penelitian 

4 
Memberi penjelasan 

lebih lanjut 

9. Mendefinisikan  

istilah, 

mempertimbangkan 

definisi 

Di bawah ini adalah gambar rem hidrolik. 

jelaskanlah cara kerja rem hidrolik tersebut! 

10. Mengidentifikasi 

asumsi 

Lebih mudah manakah memotong daging 

dengan menggunakan pisau  runcing atau pisau 

tumpul?  Jelaskan mengapa demikian? 

5 
Menyusun strategi 

dan taktik 

11. Memutuskan suatu 

tindakan 

Dari gambar konstruksi bendungan di samping,  

manakah yang paling tepat untuk  membuat 

bendungan? Sebutkan alasanmu! 

 

12. Berinteraksi dengan 

orang lain 

Jika di sekitarmu terdapat kantong plastik, air 

dan jarum, sebutkan langkah-langkah 

percobaan untuk membuktikan kebenaran 

hukum pascal! 

 

Peserta didik yang termasuk pada kelompok sampel di awal pembelajaran diberi pre-tes dengan instrumen 

di atas untuk mengetahui kemampuan dan pengetahuan awal, dilanjutkan dengan pemberian perlakuan, yaitu 

berupa implementasi model pembelajaran CPS, dan terakhir diberi post-tes dengan menggunakan instrumen 

yang sama seperti pada pre-tes. Instrumen yang digunakan sebagai pretes dan postes dalam penelitian ini 

merupakan instrumen untuk mengukur kecakapan berpikir kritis yang telah  diujicobakan dan dianalisis 

dengan uji validitas, realiabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran. Data yang diperoleh dalam penelitian 

ini adalah data kuantitatif berupa data pre-tes dan post-tes dalam rentang nilai 100. Selanjtnya data tersebut 

dianalisa untuk mendapatkan gambaran peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik yang diperoleh 

dari normal gain (g), dengan persamaan berikut:  

pretest)(Skor  - ideal)(Skor 

pretest)(Skor  - posttest)(Skor 
g      (1) 

Dengan klasifikasi nilai gain (g) kriteria tinggi jika g > 0,7, sedang jika 0,7 < g < 0,3 dan rendah jika g<0,3. 

[9] 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Proses pembelajaran dengan mengimplementasikan CPS untuk meningkatkan keterampilan berfikir kritis 

peserta didik dilakukan sebanyak tiga kali pertemuan. Pembelajaran dilakukan pada materi tekanan. 

Peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik dari data hasil pre-tes dan post-tes  tertera pada Tabel 2 

berikut. 

Tabel 2. Skor pretes, posttes dan normal gain  untuk tiap indikator keterampilan berfikir kritis. 

 

No 

Indikator 

Berpikir 

Kritis 

Sub Keterampilan Berpikir 

Kritis 

Rata-rata 

Pretes 

 

Posttes 

 

N-

gain 

Inter 

pretasi 

1 

Memberi 

penjelasan 

sederhana 

5. Memfokuskan pertanyaan 18,8 73,6 0.67 Sedang 

6. Menganalisis argumen 25,2 80,0 0.73 Tinggi 

2 

Membangun 

keterampilan 

dasar 

7. Bertanya dan menjawab 

pertanyaan klarifikasi dan 

pertanyaan yang menantang 

14,8 80,6 0.77 Tinggi 
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 8. Mempertimbangkan 

kredibilitas (kriteria suatu 

sumber) 

34,8 87,0 0.80 Tinggi 

6. Mengobservasi dan 

mempertimbangkan hasil 

obserbvasi 

6,4 84,2 0.83 Tinggi 

3 
Menarik 

kesimpulan 

9. Membuat deduksi dan 

mempertimbangkan hasil 

deduksi 

20,0 65,8 0.57 Sedang 

10. Membuat induksi dan 

mempertimbangkan induksi 
34,2 68,8 0.53 Sedang 

11. Membuat dan 

mempartimbangkan nilai 
21,2 80,0 0.75 Tinggi 

4 

Memberi 

penjelasan 

lebih lanjut 

13. Mendefinisikan  istilah, 

mempertimbangkan definisi 
1,8 39,4 0.38 Sedang 

14. Mengidentifikasi asumsi 34,8 89,4 0.84 Tinggi 

5 

Menyusun 

strategi dan 

taktik 

15. Memutuskan suatu tindakan 23,0 83,0 0.78 Tinggi 

16. Berinteraksi dengan orang 

lain 
22,4 97,6 0.97 Tinggi 

Jumlah rata-rata 25,5 80,8 0,71 Tinggi 

 

Berdasarkan Tabel 2 peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik pada indikator 

menganalisis argumen, bertanya dan menjawab pertanyaan klarifikasi dan pertanyaan yang menantang, 

mempertimbangkan kredibilitas (kriteria suatu sumber), mengobservasi dan mempertimbangkan hasil 

obserbvasi, membuat dan mempertimbangkan nilai, mengidentifikasi asumsi, dan memutuskan suatu 

tindakan mengalami peningkatan yang siginifikan dengan kategori tinggi. Sementara  pada indikator 

memfokuskan pertanyaan,  membuat deduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi, membuat induksi dan 

mempertimbangkan induksi, mendefinisikan  istilah, mempertimbangkan definisi mengalami peningkatan 

dengan kategori sedang. Maka, dari data pada Tabel 1 peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik 

dikelompokan ke dalam dua kategori peningkatan, yaitu tinggi dan sedang yang disajikan pada Gambar 1. 

Adapun rincian banyaknya peserta didik yang mengalami peningkatan pada tiap kategori disajikan pada 

Tabel 3. 

 

 
Gambar 1. Persentase peserta didik tiap kategori peningkatan. 

 
Tabel 3. Persentase Banyaknya Peserta didik pada Setiap Kategori Peningkatan 

No 
Banyaknya 

 Peserta didik 
Persentase Kategori 

1. 0 0 Rendah 

2. 15 44 % Sedang 

3. 19 56 % Tinggi  

 

Sementara itu rata-rata N-Gain peningkatan keterampilan berpikir kritis secara umum adalah sebesar 0,71 

yang termasuk pada kategori tinggi. Ini artinya bahwa terjadi peningkatan secara siginifikan keterampilan 

berpikir kritis peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan model CPS. Dari Tabel 2 juga 

tampak bahwa peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik secara umum sudah  tercapai, yaitu 56% 

peserta didik telah mencapai kategori peningkatan yang tinggi dan 44% peserta didik mengalami peningkatan 

66.67%

33.33%

 Tinggi

 Sedang
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 sedang. Dengan demikian, penggunaan model CPS untuk meningkatkan keterampilan proses sains peserta 

didik dipandang tepat.  

Model pembelajaran CPS ini dipandang tepat dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis, 

dikarenakan selama proses pembelajaran, peserta didik dilatihkan tahapan-tahapan keterampilan berpikir 

kritis. Latihan berfikir kritis dilakukan dengan cara disuguhkan fenomena melalui demonstrasi, kemudian 

peserta didik diminta untuk merumuskan permasalahan dari fenomena yang disajikan tersebut. Selanjutya 

peserta didik diminta untuk merancang dan melakukan percobaannya sendiri untuk menjawab permasalahan 

yang dirumuskan. Langkah-langkah pembelajaran tersebut, mengarahkan peserta didik untuk mengasah 

keterampilan berfikir kritisnya. Secara keseluruhan, langkah-langkah pembelajaran dengan model CPS, dan 

hasil belajar yang terkait dengan keterampilan berfikir kritis peserta didik tampak pada Tabel 4.  

Tabel 4. Matrik hubungan antara langkah pembelajaran model CPS dengan indikator keterampilan berfikir kritis. 

 

Tahapan pembelajaran Indikator keterampilan berfikir kritis 
Menentukan tujuan Mempertimbangkan kredibilitas (kriteria suatu sumber), 

membuat deduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi 

Tahap menggali data    Bertanya dan menjawab pertanyaan klarifikasi dan 

pertanyaan yang menantang, mengobservasi dan 

mempertimbangkan hasil observasi 

Tahap merumuskan masalah memfokuskan pertanyaan, mengidentifikasi asumsi 

Tahap membangkitkan gagasan   membuat deduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi, 

membuat induksi dan mempertimbangkan induksi, 

mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi 

Tahap mengembangkan solusi   Memutuskan suatu tindakan, Menganalisis argument, 

mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi, 

mempertimbangkan definisi 

Tahap membangun penerimaan   

 

mempertimbangkan definisi, berinteraksi dengan orang lain, 

mendefinisikan  istilah 

KESIMPULAN  

Model pembelajaran CPS telah berhasil diimplementasikan untuk meningkatkan keterampilan berpikir 

kritis peserta didik pada pembelajaran Fisika materi tekanan secara signifikan. Besarnya peningkatan 

keterampilan berpikir kritis tersebut ditunjukkan oleh rata-rata indeks normal gain rata-rata sebesar 0,71 yang 

termasuk pada kategori tinggi. Hal ini dikarenakan dalam setiap  langkah pembelajaran yang terdapat dalam 

model pembeljaran CPS, peserta didik dilatih untuk mengembangkan kerterampilan berpikir kritisnya. 
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