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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan memegang peranan penting dalam mencerdasan kehidupan bangsa, 

oleh karena itu setiap individu yang terlibat dalam pendidikan dituntut 

berperan serta secara maksimal guna meningkatkan mutu pendidikan tersebut. 

Pendidikan mencakup beberapa komponen, dua diantaranya adalah guru dan 

siswa. Hamalik (2011: 93) menerangkan bahwa guru yang efektif perlu 

memahami pertumbuhan dan perkembangan siswa secara komprehensif. 

Pemahaman ini akan memudahkan guru untuk menilai kebutuhan murid dan 

merencanakan tujuan, bahan, prosedur belajar mengajar dengan tepat. 

  

Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dan 

pengajar yang menggunakan segala sumber daya sesuai dengan perencanaan 

yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan. Dalam 

pelaksanaannya pendidikan harus mengingat pada prinsip pembelajaran yang 

setiap aktivitas dan kegiatannya selalu terpusat pada siswa. Sehingga dalam 

pelaksanaan pembelajaran perlu dipertimbangkan model pembelajaran, 

metode pembelajaran yang digunakan, tahap-tahap pembelajaran dan tempat 

pelaksanaan pembelajaran (Daryanto, 2009: 14).  
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Sains merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan cara mencari tahu 

dan proses penemuan tentang alam secara sistematis sebagai suatu struktur 

pengetahuan yang utuh (Mulyasa, 2008: 211). Pembelajaran biologi sebagai 

salah satu bidang IPA menekankan siswa untuk mencari tahu dan berbuat 

sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang 

lebih mendalam tentang dirinya sendiri dan alam sekitar (Trianto, 2011). 

Dalam pembelajaran biologi kemampuan berpikir kreatif penting untuk 

dikembangkan. Hal tersebut ditegaskan Santrock (dalam Sujiono dan Sujiono, 

2013: 38) bahwa kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan untuk 

memikirkan sesuatu dengan cara-cara yang baru dan tidak biasa serta 

melahirkan suatu solusi yang unik terhadap masalah-masalah yang dihadapi. 

 

Namun kenyataannya, Jellen dan Urban (Nurhidayati, 2013: 3) telah 

melakukan  penelitian mengenai tingkat kreativitas anak-anak Indonesia. Dari 

hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa tingkat kreativitas anak-anak 

Indonesia menempati urutan terendah dibandingkan dengan tingkat kreativitas 

negara lain, setelah Filipina, Amerika, Inggris, Jerman, India, Cina, Kamerun, 

dan Zulu. Hal ini dikarenakan pengembangan berpikir kreatif dalam 

pembelajaran di sekolah belum dilaksanakan secara optimal. 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada guru mata pelajaran Biologi 

kelas X di SMA Negeri 16 Bandar Lampung menyatakan bahwa proses 

pembelajaran di kelas belum mampu mengembangkan kemampuan berpikir 

kreatif siswa. Lebih lanjut proses pembelajaran yang biasa dilakukan masih 

sering mengunakan metode ceramah dan diskusi sederhana. Metode-metode 
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seperti ini diduga kurang efektif  untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif siswa. Penggunaan metode ceramah cenderung membuat aktivitas 

belajar siswa pasif dan hanya diam mendengarkan penjelasan guru. Sementara 

metode diskusi hanya sebagian siswa yang terlibat aktif dalam diskusi. Lebih 

lanjut kriteria ketuntasan minimal pada semester sebelumnya adalah 70, 

dengan rata-rata nilai belum mencapai 75%. 

 

Untuk mengatasi kurangnya tingkat berpikir kreatif dan untuk membentuk 

pribadi yang kreatif maka proses pembelajaran yang dilaksanakan harus juga 

menumbuhkembangkan kemampuan berpikir kreatif sehingga mampu 

mengembangkan kemampuan kreativitasnya. Oleh karena itu, pembelajaran 

harus memberikan banyak kesempatan untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir kreatif siswa agar proses belajar dapat tumbuh dan berkembang 

secara optimal. 

 

Perkembangan berpikir seorang siswa bergerak dari kegiatan berpikir konkret 

menuju berpikir abstrak (Djamarah, 2002). Seorang guru perlu memahami 

kemampuan berpikir siswa sehingga tidak memaksakan materi-materi 

pelajaran yang tingkat kesukarannya tidak sesuai dengan kemampuan siswa. 

Apabila hal ini terjadi maka siswa mengalami kesukaran untuk mencerna 

gagasan-gagasan dari materi pelajaran yang diberikan, maka usaha guru untuk 

membelajarkan siswa bisa disebut gagal. Di sini penting bahwa setiap siswa 

memiliki kemampuan berpikir kreatif. Santrock (dalam Sujiono dan Sujiono, 

2013: 38) berpendapat bahwa berpikir kreatif adalah kemampuan untuk 
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memikirkan sesuatu dengan cara-cara yang baru dan tidak biasa serta 

melahirkan suatu solusi yang unik terhadap masalah-masalah yang dihadapi. 

Rendah atau tingginya kemampuan berpikir kreatif siswa disebabkan oleh 

banyak faktor, salah satunya adalah sistem pendidikan. Sugiarto (2011) 

menjelaskan bahwa sistem pendidikan yang baik adalah sistem pendidikan 

yang tetap memberikan ruang bagi pengembangan kreativitas anak. 

Pembelajaran yang belum memberdayakan kemampuan berpikir kreatif siswa 

juga menjadi penyebab masih rendahnya kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Oleh sebab itu diperlukan suatu pola pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa. Salah satu model pembelajaran yang 

memberikan banyak kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir 

kreatif siswa adalah problem posing. 

 

Problem posing dalam pembelajaran mempunyai banyak arti. Arti yang 

sepadan dalam bahasa Indonesia untuk menunjukkan pengertian problem 

posing adalah mengajukan pertanyaan, merumuskan masalah atau membuat 

masalah. Problem posing adalah suatu prosedur pembelajaran dalam 

membahas suatu bahan pelajaran yang menekankan pada membuat soal 

terhadap situasi yang telah diberikan demi tercapainya tujuan pembelajaran. 

Pengertian model problem posing menurut Suryanto (dalam Thobrani dan 

Mustofa, 2011: 343) bahwa kata problem sebagai masalah atau soal sehingga 

pengajuan masalah dipandang sebagai suatu tindakan merumuskan masalah 

dari situasi yang diberikan.  
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Menurut penelitian yang dilakukan Ningrum (dalam Baladraf, 2013: 3), 

penerapan problem posing pada mata pelajaran fisika, dapat meningkatkan 

hasil belajar dan kreativitas siswa. Melalui peningkatan kreativitas siswa 

dalam kegiatan pembelajan, pencapain prestasi akademik siswa pun dapat 

meningkat. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Trihapsari (dalam 

Baladraf, 2013: 3) pada mata pelajaran kimia, problem posing memiliki 

kelebihan, dapat memberikan kebebasan siswa untuk belajar mandiri dan 

dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah melalui 

soal yang dibuat sendiri, sehingga dapat dijadikan alternatif pendekatan 

pembelajaran.   

 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Problem Posing 

terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif dan Aktivitas Belajar Siswa pada 

Materi Pokok Lingkungan (Kuasi Eksperimen pada Siswa Kelas X SMA 

Negeri 16  Bandar Lampung Semester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015). 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah:  

1. Apakah penggunaan model pembelajaran problem posing berpengaruh 

terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi pokok lingkungan? 

2. Apakah penggunaan model pembelajaran problem posing berpengaruh 

terhadap aktivitas belajar siswa pada materi pokok lingkungan? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui: 

1. Pengaruh penggunaan model pembelajaran problem posing terhadap 

kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi pokok lingkungan. 

2. Pengaruh penggunaan model pembelajaran problem posing terhadap 

aktivitas belajar siswa pada materi pokok lingkungan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

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

biologi yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

siswa dan sebagai salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat 

diterapkan. 

2. Bagi siswa, dapat memberikan pengalaman belajar berbeda dan dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam belajar biologi. 

3. Bagi sekolah, yaitu dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat dalam 

upaya meningkatkan kualitas pembelajaran biologi di kelas. 

4. Bagi peneliti, yaitu memberikan pengalaman sebagai calon guru dalam 

mengajar dengan menggunakan model pembelajaran problem posing. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian, yaitu: 
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1. Model problem posing yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

langkah-langkah berikut: 1) memberikan informasi tentang konsep yang 

dipelajari; 2) mengarahkan siswa pada pengajuan masalah; 3) memotivasi 

siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah; 4) membantu siswa 

mengkaji ulang hasil pemecahan masalah; 5) menganalisis dan 

mengevaluasi pemecahan masalah. 

2. Karakteristik kemampuan berpikir kreatif yang dimaksud adalah 

kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility), keaslian (originality), dan 

merinci (elaboration). 

3. Aktivitas belajar siswa yang diamati dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1) kemampuan mengemukakan pendapat/ide; 2) mencari informasi untuk 

memecahkan masalah; 3) mengajukan pertanyaan; 4) bekerja lebih cepat 

daripada anak-anak lain; 5) melakukan lebih banyak daripada anak-anak 

lain.  

4. Materi pokok dalam penelitian ini adalah keterkaitan antara kegiatan 

manusia dengan masalah perusakan/pencemaran lingkungan dan 

pelestarian lingkungan. 

5. Subyek penelitian adalah siswa kelas X SMA Negeri 16 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2014/2015.  

 

F. Kerangka Pikir 

 

Meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa telah menjadi 

kecenderungan dalam revolusi pendidikan biologi. Pengembangan 

kemampuan berpikir kreatif harus didasari oleh keyakinan atau pandangan 
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bahwa semua individu mempunyai potensi kreatif, keyakinan bahwa 

kemampuan berpikir kreatif dapat dikembangkan, dan keyakinan bahwa 

berpikir kreatif dapat terjadi pada semua bidang termasuk mata pelajaran 

biologi.  

Tujuan pembelajaran biologi bukan hanya terfokus pada penanaman 

pengetahuan biologi saja, melainkan jauh lebih luas dari itu. Pembelajaran 

biologi bertujuan mengembangkan kemampuan memecah masalah dengan 

metode ilmiah, menumbuhkan sikap ilmiah, membentuk sikap positif terhadap 

biologi, serta memahami dampak lingkungan dan sosial dari aplikasi 

pembelajaran biologi. Pada proses pembelajaran, siswa harus aktif mencari 

tahu dengan membentuk pengetahuannya, sedangkan guru membantu agar 

proses pencarian itu berjalan dengan baik sehingga setiap aktivitas dan 

kegiatan pembelajaran selalu terpusat pada siswa. 

 

Dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi 

pokok lingkungan, siswa perlu didorong untuk secara aktif melakukan 

kegiatan agar dapat mengajukan/memecahkan permasalahan yang berkaitan 

dengan materi pelajaran. Dengan pola belajar seperti ini diharapkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa dapat meningkat. Keberhasilan belajar tidak 

terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya dan salah satu 

diantaranya adalah model pembelajaran yang digunakan. 

 

Salah satu model pembelajaran yang diduga dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif siswa adalah model problem posing. Pada pembelajaran 

menggunakan model problem posing terdapat 3 unsur penting yang saling 



9 

 

terkait yaitu situasi masalah, pengajuan masalah, dan pemecahan masalah. 

Pada tahap pertama pembelajaran menggunakan model problem posing, guru 

memberikan informasi tentang konsep yang dipelajari. Tahap kedua 

mengarahkan siswa pada pengajuan masalah. Melalui tahap ini, diharapkan 

dapat  memacu kemampuan siswa dalam membuat banyak pertanyaan yang 

akan mengembangkan aspek kelancaran dalam menciptakan ide (fluency), 

menyusun ide yang baru dan berbeda (originality), menciptakan ide yang 

bervariasi (flexibility), dan membuat ide yang detail dan rinci (elaboration). 

Tahap ketiga yaitu memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah, 

melalui tahap ini siswa diharapkan mampu mencetuskan banyak gagasan 

dalam pemecahan masalah (fluency), memunculkan banyak jawaban yang 

bervariasi (flexibility) dari pertanyaan siswa yang bersifat divergen 

(pertanyaan yang memungkinkan banyak jawaban), jawaban yang dibuat 

siswa dalam memecahkan masalah diharapkan memunculkan ide-ide baru 

yang unik dan berbeda (originality), dan dari proses menjawab pertanyaan 

siswa belajar menjawab pertanyaan secara terperinci, runtut dan jelas 

(elaboration). Tahap selanjutnya membantu siswa mengkaji ulang, 

menganalisis, dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Melalui tahap ini, 

siswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuannya untuk 

mempertimbangkan solusi yang mungkin dari permasalahan dengan 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan mengajukan pertanyaan. 

 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan terikat. Pada 

variabel bebas adalah pembelajaran dengan menggunakan model problem 
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posing dan variabel terikat adalah kemampuan berpikir kreatif siswa pada 

materi pokok lingkungan. 

 

Hubungan antara variabel tersebut di gambarkan dalam diagram berikut ini: 

 

 

 

 

Gambar 1.  Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat 

Keterangan:   X =  Model pembelajaran problem posing 

Y1 =  Kemampuan berpikir kreatif siswa 

Y2 =  Aktivitas belajar siswa 

 

G. Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H0  = Model pembelajaran problem posing tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa kelas X SMA Negeri 16 

Bandar Lampung pada materi pokok lingkungan. 

H1  = Model pembelajaran problem posing berpengaruh signifikan terhadap 

peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas X SMA Negeri 16 

Bandar Lampung pada materi pokok lingkungan. 

 

X1 

Y1 

Y2 


