
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Kreativitas adalah modifikasi  sesuatu yang sudah ada menjadi konsep baru. 

Dengan kata lain, terdapat dua konsep lama yang dikombinasikan menjadi 

suatu konsep baru (Semiawan, 2009: 44). Menurut Munandar (2009: 12), 

“Kreativitas merupakan hasil interaksi antara individu dan lingkungannya, 

kemampuan untuk membuat kombinasi baru, berdasarkan data, informasi, atau 

unsur-unur yang sudah ada atau dikenal sebelumnya, yaitu semua pengalaman 

dan pengetahuan yang telah diperoleh seseorang selama hidupnya baik itu di 

lingkungan sekolah, keluarga, maupun dari lingkungan masyarakat”. 

Saat ini kreativitas menjadi sorotan oleh berbagai pihak, khususnya di dunia 

pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hans Jellen 

(dalam Ismail, 2006: 285) dari Universitas Utah AS dan Klaus Urban dari 

Universitas Hannover pada bulan Agustus 1987 terhadap siswa usia 10 tahun 

dengan sampel 50 siswa di Jakarta, menunjukkan hasil yang sangat 

mengejutkan. Ternyata kreativitas  belajar siswa di Indonesia sangat rendah 

dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Padahal, kreativitas belajar 

sangat penting bagi perkembangan siswa karena berpengaruh besar terhadap 
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totalitas kepribadian seseorang. Menurut Ismail (2003: 133) menjelaskan 

bahwa kreativitas dapat menjadi kekuatan (power) yang menggerakkan 

manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa, bodoh 

menjadi cerdas, pasif menjadi aktif, dan sebagainya.  

Walaupun saat ini masalah kreativitas belajar siswa sudah mendapat perhatian 

begitu besar oleh pemerintah dengan adanya perbaikan kurikulum pendidikan 

yang lebih memfokuskan pada keaktifan siswa dalam  pembelajaran sehingga  

dapat mengembangkan kreativitas belajar siswa. Namun, dalam 

pelaksanaannya di sekolah-sekolah masih sangat memprihatinkan. 

Pembelajaran masih cenderung menghambat pertumbuhan dan perkembangan 

kreativitas belajar siswa. Contoh konkrit misalnya sistem evaluasi yang 

terlalu menekankan pada jawaban benar dan tidak benar tanpa 

memperhatikan prosesnya. 

 

Berdasar hasil wawancara dengan guru bidang studi Biologi kelas X di SMA 

Negeri 1 Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, diperoleh 

gambaran bahwa kreativitas siswa di kelas X belum dikembangkan secara 

optimal, dengan ditandai hal sebagai berikut: (1) Siswa cenderung monoton, 

pengetahuan siswa hanya terbatas pada apa yang diperoleh dari guru, (2) 

Siswa kesulitan dalam mengembangkan pengetahuan yang diperoleh dari 

pembelajaran, (3) Siswa kurang berani mengungkapkan ide, gagasan, ataupun 

pendapat.  

Menurut pengamatan peneliti, rendahnya kreativitas pada siswa Biologi kelas 

X di SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur 
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disebabkan karena dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, penggunaan 

model pembelajaran yang bervariatif  masih sangat rendah dan guru 

cenderung menggunakan model konvesional pada setiap pembelajaran yang 

dilakukannya. Padahal penggunaan model pembelajaran  yang  bervariatif 

sangat diperlukan  untuk  meningkatkan kemampuan profesional guru, dan 

sangat sesuai dengan kurikulum 2013. Selain itu, guru masih cenderung 

hanya melatih siswa untuk berpikir konvergen, yang hanya berpikir satu arah, 

yang benar atau satu jawaban paling tepat, atau satu pemecahan dari suatu 

permasalahan. Sedangkan sikap kreatif siswa kurang mendapat perhatian. 

Padahal, sikap kreatif menuntut siswa untuk berpikir divergen,  yaitu berpikir 

dalam arah yang berbeda-beda sehingga diperoleh banyak macam jawaban 

yang unik tetepi benar 

 

Apabila guru berupaya meningkatkan kreativitas, selain guru harus  

mampu mengaktifkan siswa dalam pembelajaran, juga harus menciptakan 

suasana pembelajaran yang menarik bagi siswa. Selain dapat mengasah 

kemampuan kognitifnya, juga mendapatkan  pengalaman langsung, sehingga 

pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi siswa. Pembelajaran bermakna 

membuat siswa dapat  menemukan sendiri fakta dan konsep serta 

menumbuhkembangkan nilai-nilai yang dituntut. 

 

 

Model pembelajaran yang  dapat  mengkonstruksi pengetahuan dan 

ketrampilan siswa  melalui  kegiatan laboratorium diperlukan untuk 
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meningkatkan kreativitas siswa. Salah satu model pembelajaran yang 

mendukung adalah project based learning. Project based learning (PBL) 

merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah 

awal dalam mengumpulkan masalah dan mengintegrasi pengetahuan baru 

berdasarkan pengalaman dalam beraktivitas secara nyata (Bahri, 2009: 6). 

PBL menghadapkan siswa pada pembelajaran relevan yang memberikan 

pengaruh positif terhadap pengembangan kreativitas siswa (Baker, Trygg, dan 

Otto, 2011: 4). 

 

Dari hasil penelitian Lindawati (2013) pelaksanaan pembelajaran Fisika 

melalui pembelajaran project based learning dapat meningkatkan kreativitas 

siswa kelas X.6 MAN 1 Kebumen.Oleh karena itu, peneliti memiliki asumsi 

bahwa pendekatan ini dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam 

pembelajaran biologi di SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono pada umumnya, 

lebih khusus lagi permasalahan kreativitas siswa kelas X SMA Negeri 1 

Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur pada materi pokok Daur 

Ulang Limbah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah kreativitas 

siswa dalam pembelajaran biologi pada materi daur ulang limbah 

menggunakan model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based 

Learning)? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: Kreativitas siswa dalam pembelajaran Biologi pada materi daur 

ulang limbah menggunakan model pembelajaran berbasis Proyek (Project 

Based Learning). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Bagi guru, sebagai masukan bagi para guru untuk mendesain pembelajaran 

biologi yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep, sebagai 

salah satu alternatif desain pembelajaran yang dapat diterapkan. 

2. Siswa, dapat mengurangi kejenuhan siswa dalam belajar di kelas dan 

meningkatkan kreativitas siswa. 

3. Sekolah, yaitu dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat dalam 

upaya meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat SMA 

4. Peneliti, yaitu dapat lebih memahami pembelajaran berbasis proyek 

sebagai alternatif pembelajaran, memberikan manfaat yang besar berupa 

pengalaman yang menjadi bekal untuk menjadi calon guru yang 

profesional dan untuk perbaikan pembelajaran pada masa yang akan 

datang. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah : 
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1. Siswa yang menjadi subyek penelitian ini adalah siswa kelas X MIA 3 

semester genap SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

2. Materi pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah Daur Ulang 

Limbah pada K.D 4.10 “Memecahkan masalah lingkungan dengan 

membuat desain produk daur ulang limbah dan upaya pelestarian 

lingkungan”. 

3. Model pembelajaran PjBL  yang dimaksud terdiri dari empat tahapan 

pembelajaran: (1) tahap perencanaan, (2) tahap pelaksanaan, (3) tahap 

tindak lanjut, dan (4) tahap penilaian (Semiawan, 2006: 84-87) 

4. Indikator penilaian kreativitas siswa meliputi: (1) membuat perencanaan, 

(2) bereksplorasi dan mengembangkan gagasan dalam mendesain produk, 

(3) interdisiplin ilmu dan aplikasi konsep, (4) memilih bahan-bahan yang 

tepat, dan (5) menggunakan alat (dimodifikasi dari Balitbang Depdiknas, 

2002 

5. Indikator penilaian kreativitas produk meliputi: (1) bersifat baru, (2) unik, 

(3)berguna, (4) benar, (5) bernilai dilihat dari segi kebutuhan tertentu, (6) 

lebih bersifat heuristik(Amabile dalam Supriadi 1994: 9).  

 


