
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kreativitas merupakan hasil interaksi antara individu dan lingkungannya, 

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

unsur-unsur 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 

(Munandar, 2009: 12).  

Menurut Abidin (2003:103) mengatakan: “Kreativitas adalah kemampuan 

seseorang untuk menghasilkan gagasan baru, dan sebelumnya tidak ada 

berupa kegiatan imaginatif yang hasilnya bukan hanya perangkuman, 

mencakup pembentukan pola baru dan gabungan informasi-informasi yang 

diperoleh dari pengalaman sebelumnya dan pencakokan hubungan lama ke 

situasi baru, dan mempunyai tujuan yang ditentukan, bukan fantasi”. 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.  

 



2 

 

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 

totalitas kepribadian seseorang.  

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. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bidang studi Biologi kelas X di 

SMA Negeri 1 Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, diperoleh gambaran 

bahwa kreativitas siswa di kelas X sangat rendah dengan ditandai hal sebagai 

berikut: (1) Siswa kesulitan dalam mengembangkan pengetahuan yang 

diperoleh dari pembelajaran, (2) Siswa kurang berani mengungkapkan ide, 
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gagasan, ataupun pendapat. Selain itu, dari diskusi dengan guru  bidang studi 

biologi SMA Negeri 1 Gunung Alip diperoleh informasi bahwa dalam  

melaksanakan proses pembelajaran pada  materi membuat daur ulang limbah, 

guru menggunakan  metode Guided Discovery dan  sesekali ceramah. Dalam 

berdiskusi, kelas didominasi oleh beberapa orang siswa sedangkan yang lain 

hanya mendengarkan atau melakukan aktivitas lain yang tidak relevan dengan 

pembelajaran. Jika hal ini berlangsung  terus-menerus dalam waktu yang 

lama maka kreativitas dan hasil belajar siswa juga akan  menurun. Padahal 

dalam pembelajaran IPA selain tercapainya materi pembelajaran, siswa juga 

dituntut untuk memiliki kreativitas belajar yang memadai.  

Model  pembelajaran yang  dapat  mengkonstruksi pengetahuan dan 

keterampilan siswa  melalui  kegiatan laboratorium diperlukan untuk 

meningkatkan kreativitas siswa. Salah satu model pembelajaran yang 

mendukung adalah project based learning. Project based learning merupakan  

model  pembelajaran  yang  memberikan kesempatan kepada guru untuk 

mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Melalui 

pembelajaran kerja proyek ini, kreativitas siswa akan meningkat, (Wena, 

2009) 

 

Hasil penelitian Mahanal (2009: 5) mengungkapkan bahwa pembelajaran  

dengan menggunakan model PjBL efektif digunakan untuk materi  

pembelajaran yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Dan hasil penelitian 

Lindawati (2013) pelaksanaan  pembelajaran  Fisika melalui  pembelajaran 

project based learning dapat meningkatkan  kreativitas siswa kelas X.6 MAN 
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1 Kebumen. Dalam hal ini peneliti memiliki pandangan bahwa melalui 

pembelajaran project based learning ini dapat mengatasi masalah-masalah 

yang terjadi dalam pembelajaran biologi, khususnya permasalahan kreativitas 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Gunung Alip Kabupaten Tanggamus pada 

materi pokok Daur Ulanng Limbah. 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud melakukan suatu 

penelitian sebagai sebuah usaha untuk mengetahui penggunaan pembelajaran 

berbasis proyek (PjBL) terehadap peningkatan kreativitas  siswa pada materi 

daur ulang limbah. 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas, 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)? 

 

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). 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Bagi guru, menjadi masukan yang membangun bagi para guru untuk 

mendesain kegiatan pembelajaran biologi yang diharapkan dapat 

mengembangkan kreativitas siswa. 

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

meningkatkan kreativitas siswa. 

3. Sekolah yaitu mendapat referensi baru tentang penerapan model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswa pada 

pembelajaran biologi. 

4. Bagi  peneliti, menambah  pengetahuan dan  pengalaman dalam  

pembelajaran biologi dengan  menggunakan model pembelajaran berbasis 

proyek (PjBL) untuk  meningkatkan kreativitas siswa. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah : 

1. Siswa yang menjadi subyek penelitian ini adalah siswa kelas X 2 sebagai 

kelas eksperimen semester genap SMA Negeri 1 Gunung Alip Tahun 

Pelajaran 2014/2015. 

2. Materi pelajaran dalam penelitian ini adalah daur ulang limbah dengan 

kompetensi dasar “membuat produk daur ulang limbah”. 

3. Model pembelajaran PBL  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) 
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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).  

 


