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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Model Pembelajaran Problem Posing 

  

Model pembelajaran ini mulai dikembangkan di tahun 1997 oleh Lyn D. 

English. Problem posing merupakan istilah dalam bahasa Inggris. Menurut  

Echol dan Shadhily (2006: 439) problem berarti masalah, soal dan to pose 

yang berarti mengajukan. Pada prinsipnya, menurut Suyitno (dalam Zahro, 

2010: 5) model pembelajaran problem posing adalah suatu model 

pembelajaran yang mewajibkan para peserta didik untuk mengajukan soal 

sendiri melalui belajar soal (berlatih soal) secara mandiri. 

 

Penggunaan model pembelajaran problem posing diharapkan dapat 

menciptakan pembelajaran yang efektif. Sesuai pendapat Hamalik (2005: 17), 

pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan 

kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri, sehingga dengan melakukan 

aktivitas belajar siswa mampu memperoleh pemahaman sendiri. Selain itu 

aktivitas belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran problem 

posing terlihat aktif selama proses pembelajaran. 

 

Brown dan Walter (2005: 12) menyatakan problem posing (pembuatan soal)  

dalam pembelajaran melalui 2 perspektif kegiatan kognitif yaitu accepting  
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(menerima) dan challenging (menantang). Dalam suatu pembelajaran, 

accepting terjadi ketika peserta didik membaca situasi atau informasi yang  

diberikan guru dan challenging terjadi ketika peserta didik berusaha untuk  

mengajukan soal berdasarkan situasi atau informasi yang diberikan. 

 

Problem posing merupakan salah satu model pembelajaran yang melibatkan 

siswa secara aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar. Model 

pembelajaran ini mewajibkan siswa membuat pertanyaan dan jawaban sendiri 

berdasarkan masalah/soal yang diberikan guru. Berdasarkan pendapat 

Aurbech, Suyitno dan Silver (dalam Astra, dkk, 2012: 138) maka penerapan 

model pembelajaran problem posing adalah sebagai berikut:  

1. Menguraikan isi  

Guru menjelaskan materi kepada siswa jika perlu untuk memperjelas 

konsep. 

2. Menggambarkan masalah  

Guru memberikan contoh-contoh soal, dengan model problem posing 

yaitu memberi stimulus berupa seperti sebuah gambar, kisah atau cerita, 

diagram, paparan dan lain-lain, kemudian siswa menggambarkan 

masalah/menjabarkan masalah yang diberikan dengan mengidentifikasi 

stimulus yang diberikan. 

3. Membuat masalah  

Guru memberi latihan dengan model problem posing dengan mengaitkan 

masalah yang berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari. 
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4. Mendiskusikan masalah  

Pada langkah ini, seorang guru menjadi fasilitator untuk memandu 

siswanya berdiskusi untuk memecahkan masalah. Fasilitator atau guru 

hanya memantau dan mengarahkan jalannya kegiatan belajar mengajar, 

tidak boleh ikut terlibat dalam pemecahan masalah. Hal ini penting untuk 

menumbuhkan kepercayaan para siswa bahwa mereka memiliki 

kemampuan untuk mencari pemecahan masalah sendiri. 

5. Mendiskusikan alternatif pemecahan masalah 

 

Dalam setiap pembelajaran pasti ada sisi kelebihan ataupun keunggulan dan 

kekurangan atau kelemahan. Begitu juga di dalam pembelajaran melalui 

pendekatan problem posing mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan 

menurut Rahayuningsih (dalam Permana, 2011: 19) diantaranya adalah: 

a. Kelebihan Problem Posing 

1) Kegiatan pembelajaran tidak terpusat pada guru, tetapi dituntut 

keaktifan siswa. 

2) Minat siswa dalam pembelajaran lebih besar dan siswa lebih mudah 

memahami soal karena dibuat sendiri. 

3) Semua siswa terpacu untuk terlibat secara aktif dalam membuat soal. 

4) Dengan membuat soal dapat menimbulkan dampak terhadap 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah. 

5) Dapat membantu siswa untuk melihat permasalahan yang ada dan yang 

baru diterima sehingga diharapkan mendapatkan pemahaman yang 

mendalam dan lebih baik, merangsang siswa untuk memunculkan ide 

yang kreatif dari yang diperolehnya dan memperluas 
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bahasan/pengetahuan, siswa dapat memahami soal sebagai latihan 

untuk memecahkan masalah. 

b. Kekurangan Problem Posing 

1) Persiapan guru lebih karena menyiapkan informasi apa yang dapat 

disampaikan. 

2) Waktu yang digunakan lebih banyak untuk membuat soal dan 

penyelesaiannya sehingga materi yang disampaikan lebih sedikit. 

 

Menurut Thobrani dan Mustofa (2011: 349) keunggulan dari belajar dengan 

model problem posing adalah 1) Mendidik murid berikir kritis; 2) Siswa aktif 

dalam pembelajaran; 3) Belajar menganaliasa suatu masalah; 4) Siswa tidak 

hanya menerima saja materi dari guru, melainkan siswa juga berusaha 

menggali dan mengembangkan sendiri. Selain keunggulan, model problem 

posing juga memiliki kelemahan antara lain: 1) Siswa belum terbiasa 

memecahkan masalah sehingga perlu adanya pengarahan; 2) Membutuhkan 

persiapan yang matang.  

 

B. Berpikir Kreatif 

 

Berpikir sebagai proses menentukan hubungan-hubungan secara bermakna 

antara aspek-aspek dari suatu bagian pengetahuan. Menurut Sagala (2012: 

129) bahwa berpikir berarti meletakkan hubungan antar bagian pengetahun 

yang diperoleh siswa. Esensi dari pandangan tersebut bahwa berpikir 

merupakan suatu proses penyatuan bagian-bagian pengetahuan yang 

diketahuinya untuk menjadi lebih sempurna. 
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Munandar (2009: 12), mengemukakan bahwa kreativitas adalah 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.  

 

Fauzi (2004: 48) mengemukakan pendapatnya tentang pengertian berpikir 

kreatif “berpikir kreatif yaitu berpikir untuk menentukan hubungan-hubungan 

baru antara berbagai hal, menemukan pemecahan baru dari suatu soal, 

menemukan sistem baru, menemukan bentuk artistik baru, dan sebagainya”. 

Dengan berpikir kreatif, siswa dapat menemukan dan menentukan hal-hal 

baru dalam penyelesaian suatu masalah.  

 

Menurut Sitompul (dalam Supardi, 2012: 257) “cara berpikir kreatif adalah 

cara berpikir divergen atau kombinasi dua wajah dalam berpikir yaitu hakim 

(analitis, rasional dan logis) dan pemimpi (imajinatif, impulsif dan intuitif)”. 

Di sekolah biasanya anak hanya dilatih untuk berpikir “konvergen”, yaitu 

untuk dapat menemukan satu jawaban terhadap suatu persoalan, atau pemikir 

logis. Anak kurang dirangsang untuk berpikir “divergen” atau berpikir kreatif, 

yaitu mampu untuk menemukan macam-macam kemungkinan jawaban 

terhadap suatu persoalan, jadi tidak hanya satu. Dengan berpikir 

divergen/kreatif ini cakrawala pemikiran anak seakan-akan dibentangkan, 

sehingga terbuka kemungkinan baginya kemungkinan-kemungkinan yang 

tidak pernah dilihat atau dialaminya sebelumnya. 
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Krulik (dalam Siswono, 2005: 2) mengemukakan bahwa dalam memahami 

maupun merencanakan penyelesaian masalah diperlukan suatu  kemampuan 

berpikir kreatif siswa yang memadai, karena kemampuan tersebut merupakan 

kemampuan berpikir (bernalar) tingkat tinggi setelah berpikir dasar (basic) 

dan kritis.  

   

Wilson (dalam Supardi, 2012: 256) memberikan ciri-ciri kemampuan berpikir 

kreatif sebagai berikut:  

1. Kelancaran (fluency) yaitu kemampuan untuk membangkitkan sebuah ide 

sehingga terjadi peningkatan solusi atau hasil karya. 

2. Fleksibilitas (flexibility) yaitu kemampuan untuk memproduksi atau 

mengasilkan suatu produk, persepsi, atau ide yang bervariasi terhadap 

masalah. 

3. Elaborasi (elaboration) yaitu kemampuan untuk mengembangkan atau 

menumbuhkan suatu ide atau hasil karya. 

4. Orisinalitas (originality) yaitu kemampuan menciptakan ide-ide, hasil 

karya yang berbeda atau betul-betul baru. 

5. Kompleksitas (complexity) yaitu kemampuan memasukkan suatu konsep, 

ide, atau hasil karya yang sulit, ruwet, berlapis-lapis atau berlipat ganda 

ditinjau dari berbagai segi. 

6. Keberanian mengambil resiko (risk-taking) yaitu kemampuan bertekad 

dalam mencoba sesuatu yang penuh resiko. 

7. Imajinasi (imagination) yaitu kemampuan untuk berimajinasi, menghayal, 

menciptakan barang-barang baru melalui percobaan yang dapat 

menghasilkan produk sederhana. 
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8. Rasa ingin tahu (curiosity) yaitu kemampuan mencari, meneliti, 

mendalami, dan keinginan mengetahui tentang sesuatu lebih jauh. 

  

Guilford (dalam Munandar, 2002: 10) membedakan antara aptitude dan non 

aptitude traits yang berhubungan dengan kreativitas. Ciri-ciri aptitude dari 

kreativitas (berpikir kreatif) meliputi kelancaran, kelenturan (fleksibilitas), 

elaborasi, dan orisinalitas dalam berpikir, dan ciri-ciri ini 

dioperasionalisasikan dalam tes berpikir divergen. Namun produktivitas 

kreatif tidak sama dengan produktivitas divergen. Sejauh mana seseorang 

mampu menghasilkan prestasi kreatif ikut ditentukan oleh ciri-ciri non-

aptitude (afektif). Munandar (2004: 192) menjabarkan ciri-ciri aptitude 

(kognitif) kemampuan berpikir kreatif siswa seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1. Ciri-ciri aptitude berpikir kreatif siswa 

 

Kemampuan berfikir kreatif Indikator 

Berpikir Lancar  Mencetuskan banyak gagasan dalam 

pemecahan masalah. 

 Memberikan banyak jawaban dalam 

menjawab suatu pertanyaan. 

 Memberikan banyak cara atau saran 

untuk melakukan berbagai hal. 

 Bekerja lebih cepat dan melakukan 

lebih banyak daripada anak-anak lain. 

Berpikir Luwes  Menghasilkan gagasan penyelesaian 

masalah atau jawaban suatu pertanyaan  

bervariasi. 

 Dapat melihat suatu masalah dari sudut 

pandang yang berbeda-beda. 

 Menyajikan suatu konsep dengan cara 

yang berbeda-beda. 

Berpikir Orisinal  Memberikan gagasan yang baru dalam 

menyelesaikan masalah atau jawaban 

yang lain dari yang sudah biasa dalam 

menjawab suatu pertanyaan. 
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Kemampuan berfikir kreatif Indikator 

 Membuat kombinasi-kombinasi yang 

tidak lazim dari bagian-bagian atau 

unsur-unsur. 

Keterampilan mengelaborasi  Mengembangkan atau memperkaya 

gagasan orang lain. 

 Menambahkan atau memperinci suatu 

gagasan sehingga meningkatkan 

kualitas gagasan tersebut. 

 

Andi (dalam Supardi, 2012: 257) menguraikan tentang manfaat dari berpikir 

kreatif. Dengan kemampuan berpikir kreatif, seorang pelajar mampu meraih 

prestasi-prestasi yang jauh di atas prestasi rata-rata kebanyakan pelajar. 

Mengembangkan kemampuan berpikir kreatif sangatlah penting dalam 

pembelajaran biologi. Seperti yang diungkapkan oleh Munandar (dalam 

Supardi, 2012: 257) sebagai berikut: 

1. Kreativitas merupakan manifestasi dari individu yang berfungsi 

sepenuhnya dalam perwujudan dirinya. 

2. Kreativitas atau berpikir kreatif, sebagai kemampuan untuk melihat 

bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah. 

3. Bersibuk diri secara kreatif tidak hanya bermanfaat, tetapi juga 

memberikan kepuasan kepada individu.  

 

Menurut Hawadi (dalam Saputro, 2012: 13) ada empat alasan mengapa 

seseorang perlu belajar kreatif. Keempat alasan sebagai berikut: 1) Belajar 

kreatif membantu anak menjadi lebih berhasil guna jika kita (orang tua/ guru) 

tidak bersama mereka, 2) Belajar kreatif menciptakan kemungkinan-

kemungkinan untuk memecahkan masalah, 3) Belajar kreatif dapat mengubah 
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karir pribadi seseorang, 4) Belajar kreatif dapat menimbulkan kepuasan dan 

kesenangan besar. 

 

Dalam mengembangkan dan mewujudkan potensi kreatifnya, seseorang dapat 

mengalami hambatan, kendala, atau ransangan yang dapat merusak atau 

mematikan kreativitasnya. Menurut Munandar (1987) untuk mengembangkan 

berpikir kreatif dalam upaya untuk memecahkan masalah dapat dilakukan 

dengan cara menanggulanginya secara langsung dan yang kedua adalah 

dengan menyadari pengaruh-pengaruh yang menghambat proses pemecahan 

masalah, untuk kemudian menyingkirkannya dan akhirnya meniadakan 

hambatan-hambatan tersebut. Jadi, yang utama adalah menyadari hal-hal apa 

yang menghambat diri kita untuk menciptakan ide-ide baru. Hambatan-

hambatan tersebut terdiri dari enam hambatan, antara lain adalah: 

1. Hambatan yang dibuat sendiri 

Seringkali kita menafsirkan apa yang kita lihat sesuai dengan peraturan-

peraturan kaku yang telah mendarah daging dalam diri kita. Hal ini 

menjadikan kita tidak fleksibel dalam berpikir, sehingga tidak dapat 

melihat kemungkian-kemungkian peyelesaian lainnya. Kita terpaku pada 

satu jawaban, karean pandangan kita sendiri. 

2. Hambatan untuk tidak berusaha menantang kenyataan 

Terlalu sering kita menerima saja hal-hal yang kita lihat, tanpa berusaha 

memeriksa apakah benar cara kita melihatnya, atau tanpa mempersoalkan 

mengapa demikian. 

3. Hambatan mencari jawaban tunggal yang tepat 

Kita seringkali terbelenggu dengan anggapan bahwa suatu persoalan hanya 
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memiliki satu jawaban tunggal yang tepat. Oleh karena itu kita cenderung 

memberikan satu jawaban yang paling lazim atau memberikan jawaban 

yang kita perkirakan diinginkan oleh si penanya. 

4. Hambatan karena kelaziman 

Hambatan karena kelaziman terjadi karena kita sudah terbiasa untuk 

memberikan jawaban yang paling lazim, yang diberikan oleh kebanyakan 

orang, yaitu jawaban yang konvensional. Banyak orang yang tidak berani 

memberikan jawaban orisinal, yang lain daripada yang lain (yang tidak 

lazim), karena takut dianggap aneh oleh orang lain. Orang kreatif selalu 

berusaha untuk mencari kemungkinan-kemungkinan pemecahan lainnya, 

di samping jawaban yang paling lazim. 

5. Hambatan untuk memberi penilaian terlalu cepat 

Orang yang berpikir analitis sering cenderung terlalu cepat memberikan 

penilaian. Dengan demikian justru mematikan suatu ide, sebelum ide itu 

memiliki kesempatan agar dapat muncul dan berkembang. Menangguhkan 

penilaian merupakan salah satu pedoman utama dari berpikir kreatif. 

6. Hambatan takut dianggap bodoh 

Banyak orang tidak mampu mewujudkan atau mengaktualisasikan potensi 

kreatifnya oleh karena meraka tidak mau memberanikan diri untuk  

mengemukakan ide-idenya karena takut dianggap bodoh oleh orang lain. 

Mereka ini lebih senang untuk mencari aman dengan berdiam diri daripada 

memberikan suatu gagasan yang mungkin akan ditertawakan atau diejek 

oleh orang lain. 
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Menurut Johnson (2009: 221) di antara banyak kendala yang menutup 

kreativitas, yang dapat merusak kreativitas yaitu sebagai berikut: 

1. Sensor internal dari seseorang. 

2. Orang-orang yang mencari kesalahan. 

3. Peraturan dan persyaratan yang membatasi dan melarang. 

4. Perilaku menerima dengan pasif, tanpa bertanya. 

5. Pengkotak-kotakan. 

6. Memusuhi intuisi. 

7. Takut membuat kesalahan. 

8. Tidak menyempatkan diri untuk merenung. 

 

Berdasarkan uraian pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

berpikir kreatif adalah kemampuan siswa dalam memahami masalah dan 

menemukan penyelesaian dengan strategi atau metode yang bervariasi 

(divergen). Sehingga berpikir kreatif sesungguhnya merupakan suatu 

kemampuan berpikir yang berawal dari adanya kepekaan terhadap situasi 

yang sedang dihadapi, bahwa di dalam situasi itu terlihat atau teridentifikasi 

adanya masalah yang ingin atau harus diselesaikan. 

 

C. Aktivitas Belajar 

 

Siswa dikatakan belajar apabila di dalam diri siswa tersebut terdapat suatu 

perubahan. Belajar adalah berbuat sekaligus membuat proses membuat anak 

didik menjadi aktif.  Menurut Djamarah (2000: 186) bahwa: “Belajar adalah 

perubahan yang terjadi setelah melakukan aktivitas dan bekerja”. 
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Berdasarkan pendapat di atas, belajar merupakan suatu proses aktivitas yang 

dapat membawa perubahan pada individu. Perubahan tersebut merupakan 

hasil dari usaha dan usaha itu merupakan aktivitas belajar siswa. Dalam 

belajar, aktivitas merupakan prinsip yang penting. Tidak ada belajar kalau 

tidak ada aktivitas, karena pada prinsipnya belajar adalah berbuat, berbuat 

untuk mengubah tingkah laku. 

 

Pendidikan pada dasarnya memberikan pengalaman belajar untuk dapat 

mengembangkan potensi siswa melalui interaksi baik antara siswa, dengan 

guru, atau dengan lingkungannya. Pengalaman belajar merupakan segala 

aktivitas siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi 

baru sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Aktivitas tidak terbatas pada 

aktivitas fisik, akan tetapi juga meliputi aktivitas mental. Seorang siswa yang 

tampaknya hanya mendengarkan saja, tidak berarti memiliki kadar aktivitas 

yang rendah dibanding dengan siswa yang sibuk mencatat. Mungkin saja 

yang duduk itu secara mental aktif, misalnya menyimak, menganalisis dalam 

pikirannya dan menginternalisasi nilai dari setiap informasi yang 

disampaikan. Sebaliknya siswa yang sibuk mencatat, tidak dapat dikatakan 

memiliki kadar keaktifan yang tinggi, kalau yang bersangkutan hanya sekadar 

secara fisik aktif mencatat namun tidak diikuti dengan aktivitas mental 

(Sanjaya, 2009: 180). 

 

Mengenai jenis-jenis aktivitas, Diedrich (dalam Sardiman, 2003: 101) 

mengklasifikasikannya sebagai berikut: 

1) Visual activities, yaitu membaca, memperhatikan gambar. 
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2) Oral activities, yaitu menyatakan, merumuskan, bertanya, menyampaikan 

pendapat, mengadakan wawancara, diskusi. 

3) Listening activities, yaitu mendengarkan diskusi. 

4) Writing activities, yaitu menulis laporan, angket. 

5) Drawing activities, yaitu menggambar, membuat grafik, peta konsep, 

diagram. 

6) Motor activities, yaitu melakukan percobaan, membuat konstruksi, 

melakukan presentasi. 

7) Mental activities, yaitu menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8) Emotional activities, yaitu menaruh minat, gembira, bersemangat, berani, 

tenang. 

 

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah rang-

kaian kegiatan yang dilakukan siswa dalam mengikuti pembelajaran sehingga 

menimbulkan perubahan perilaku belajar pada diri siswa, misalnya dari tidak 

tahu menjadi tahu atau dari tidak mampu melakukan kegiatan menjadi 

mampu melakukan kegiatan. 

 


