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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan

interaksi antara guru-siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung

dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar (Rustaman, 2005: 461).

Dalam proses pembelajaran, guru dan siswa merupakan dua komponen yang

tidak bisa dipisahkan. Antara dua komponen tersebut harus terjalin interaksi

yang saling menunjang agar hasil belajar siswa dapat tercapai secara optimal.

Namun kenyataannya, pembelajaran di dalam kelas terutama pembelajaran

biologi, metode pembelajaran yang masih umum digunakan oleh guru adalah

metode konvensional yang lebih banyak mengandalkan ceramah. Metode ini

mengakibatkan siswa menjadi pasif dan tidak terangasang aktif belajar secara

optimal selama proses pembelajaran berlangsung.

Proses pembelajaran ini pun tentu belum dapat secara optimal untuk

mengembangkan kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan

perkembangan fisik serta psikologis siswa. Padahal faktor-faktor tersebutlah

yang sangat dibutuhkan bagi para siswa sebagai generasi muda penerus

negara untuk memajukan negara agar tetap utuh, berkembang dan maju serta

mampu bersaing di era global saat ini.
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Dalam era pembangunan ini tidak dapat dipungkiri bahwa kesejahteraan dan

kejayaan masyarakat dan negara kita bergantung pada sumbangan kreatif,

berupa ide-ide baru, penemuan-penemuan baru, dan teknologi baru dari

masyarakatnya. Untuk mencapai hal itu, perlulah sikap dan perilaku kreatif

dipupuk sejak dini, agar anak didik kelak tidak hanya menjadi konsumen

pengetahuan, tetapi mampu menghasilkan pengetahuan baru, tidak hanya

menjadi pencari kerja, tetapi mampu menciptakan pekerjaan baru (Munandar,

1999: 45).

Namun kenyataanya, sejauh ini tingkat kreativitas anak-anak Indonesia

dibandingkan negara-negara lain berada pada peringkat yang rendah.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Jellen dan Urban pada tahun

1987 berkenaan dengan tingkat kreativitas anak-anak pada usia 10 tahun,

Indonesia menempati posisi terendah dari 8 negara lainnya, jauh di bawah

Filipina, Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman, bahkan di bawah Negara

India, Kamerun dan Zulu (Supriadi dalam Rachmawati, Yeni dan Euis

Kurniati, 2011: 7). Rendahnya tingkat kreativitas sumber daya manusia

negara kita pun dapat dilihat dari hasil Indeks Kreativitas Dunia/Global

Creativity Index(CGI) yang dipublikasikan oleh Martin Prosperity Institute

(MPI) pada tahun 2011 lalu, Indonesia menempati peringkat 81 dari 82

negara (Martin Prosperity Institute, 2011: 41). Hal ini secara tidak langsung

menunjukkan bahwa sistem pendidikan di negara kita belum mampu untuk

mengembangkan kreativitas peserta didik selama proses pembelajaran

berlangsung. Perilaku kreatif adalah hasil dari pemikiran kreatif. Oleh karena

itu, hendaknya pembelajaran di dalam kelas dapat merangsang pemikiran,
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sikap dan perilaku kreatif-produktif, di samping pemikiran logis dan

penalaran.

Pentingnya pengembangan kreativitas di dalam proses pembelajaran pun

tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003

Bab III tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, menyebutkan bahwa

pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun

kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses

pembelajaran.

Namun, kreativitas sebagai kemampuan untuk melihat bermacam-macam

kemungkinan penyelesainan terhadap suatu masalah, merupkan bentuk

pemikiran yang sampai saat ini masi kurang mendapat perhatian dalam

pendidikan formal (Guilford dalam Munandar, 1999:45). Karena proses

belajar di sekolah lebih menekankan pada pengetahuan, ingatan dan

kemampuan berpikir, serta merangsang kemampuan berpikir logis atau

penalaran dibandingkan merangsang sikap dan perilaku kreatif-produktif

(kreativitas) siswa. Menurut Mulyasa (2009: 59-60), kreativitas dapat

dikembangkan dengan penciptaan proses pembelajaran yang memungkinkan

peserta didik dapat mengembangkan segala kemampuannya.

Kegiatan menulis menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam seluruh proses

belajar yang dialami oleh siswa. Karena kegiatan menulis merupakan salah

satu bentuk komunikasi dan merupakan sebuah proses kreatif menuangkan

gagasan dalam bentuk bahasa tulis dengan tujuan tertentu (Dalman, 2014:3).
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Sejalan dengan itu, Supriadi (dalam Dalman, 2014:5) menyatakan bahwa

menulis merupakan suatu proses kreatif yang banyak melibatkan cara berpikir

divergen (menyebar) daripada konvergen (memusat).

Dengan demikian, guru perlu melatih siswa dalam keterampilan

berkomunikasi karena dengan keterampilan ini siswa dapat menggali

informasi sebanyak-banyaknya dan dapat menyampaikan informasi kepada

masyarakat secara lisan maupun tulisan.  Maka hendaknya guru

merencanakan agar dalam kegiatan belajar mengajarnya terdapat kesempatan

untuk itu (Rustaman, 2005: 84).

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran biologi di SMP

Kartika II-2 Bandar Lampung, guru telah menggunakan metode pembelajaran

yang berpusat pada siswa (student center), namun tidak secara konsisten

dilakukan. Penilaian terhadap kemampuan berkomunikasi siswa telah

dilakukan namun hanya kemampuan berkomunikasi lisan yang didapatkan

melalui kemampuan presentasi siswa. Sedangkan penilaian terhadap

kemampuan berkomunikasi nonlisan (tertulis) belum pernah dilakukan.

Selama ini kemampuan siswa hanya diukur berdasarkan hasil belajar saja

yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Selain itu instrumen

penilaian (evaluasi) khususnya soal yang diberikan guru hanya sebatas

penguasaan materi saja dan belum pernah mengukur kreativitas siswa yang

mencakup dimensi person dan press (sikap kreatif), dimensi proses (berpikir

kreatif) dan dimensi produk (hasil karya kreatif) yang dapat merangsang
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pemikiran, sikap dan perilaku kreatif-produktif, di samping pemikiran logis

dan penalaran siswa.

Keadaan tersebut di atas diduga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal

ini ditunjukkan dari masih rendahnya pencapaian penguasaan materi biologi.

Berdasarkan hasil ujian siswa kelas VII SMP SMP Kartika II-2 Bandar

Lampung semester ganjil tahun 2013/2014, diketahui bahwa rata-rata

ketuntasan hasil belajar siswa pada materi pencemaran dan kerusakan

lingkungan masih rendah yakni 34 %. Nilai rata-rata tersebut belum

memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan pada

sekolah ini, yaitu ≥ 68.00.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu model pembelajaran inovatif yang mampu

merangasang kreativitas siswa. Model PBL (Problem Based Learning)

diduga dapat mewujudkannya. Karena PBL merupakan model pembelajaran

yang berangkat dari pemahaman siswa tentang suatu masalah, menemukan

alternatif solusi atas masalah, kemudian memilih solusi yang tepat untuk

digunakan dalam memecahkan masalah tersebut (Sutirman, 2013:39).

Sehingga kemampuan berpikir divergen siswa yang mencerminkan

kelancaran, keluwesan dan orisinil dalam proses berpikir serta kemampuan

untuk mengelaborasi (mengembangkan, memperkaya, memperinci) suatu

gagasan dapat dikembangkan dengan optimal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Purnamaningrum tahun 2012

pada siswa kelas X-10 SMA Negeri 3 Surakarta menunjukkan bahwa

penerapan PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada
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pembelajaran Biologi. Dibuktikan  dengan meningkatnya kemampuan siswa

dalam menyampaikan banyak gagasan, kemampuan siswa dalam mengajukan

banyak pertanyaan, kemampuan siswa dalam merancang langkah-langkah

secara terperinci. Dan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari tahun 2012

tentang keterampilan berkomunikasi siswa kelas XI IPA SMA Negeri 3

Pontianak dalam menulis laporan hasil praktikum termokimia termasuk

dalam kategori baik dengan presentase sebesar 76%

Dengan kata lain PBL dapat melatih peserta didik untuk mengembangkan

kreativitas dan keterampilan berkomunikasi tulis serta karena masih minimya

penelitian yang mengamati tentang kreativitas peserta didik secara utuh, maka

peneliti sangat tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh

Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) terhadap

Kreativitas dan Keterampilan Berkomuniksi Siswa Kelas VII SMP Kartika II-

2 Pada Materi Peran Manusia dalam Pengelolaan Lingkungan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah:

1. Apakah penerapan model pembelajaran PBL berpengaruh terhadap

kreativitas siswa pada materi peran manusia dalam pengelolaan

lingkungan kelas VII SMP Kartika II-2 Bandar Lampung tahun pelajaran

2014/2015?

2. Apakah penerapan model pembelajaran PBL berpengaruh terhadap

keterampilan berkomunikasi tertulis siswa pada materi peran manusia
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dalam pengelolaan lingkungan kelas VII SMP Kartika II-2 Bandar

Lampung tahun pelajaran 2014/2015?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui:

1. Pengaruh penerapan model pembelajaran PBL terhadap kreativitas siswa

pada materi peran manusia dalam pengelolaan lingkungan kelas VII SMP

Kartika II-2 Bandar Lampung tahun pelajaran 2014/2015?

2. Pengaruh penerapan model pembelajaran PBL terhadap keterampilan

berkomunikasi tulis siswa pada pada materi peran manusia dalam

pengelolaan lingkungan kelas VII SMP Kartika II-2 Bandar Lampung

tahun pelajaran 2014/2015.

D. Manfaat Peneltian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Siswa: Memberikan pengalaman belajar pada siswa melalui model PBL,

mengembangkan kreativitas pada siswa sehingga mampu melihat

bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah, dan

meningkatkan kecakapan hidup siswa dalam berkomunikasi dan mampu

menghasilkan sebuah karya.

2. Guru: Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan

alternatif untuk memilih serta menerapkan model pembelajaran yang tepat

untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan berkomunikasi siswa

dalam pembelajaran, sebagai bahan informasi tentang pentingnya
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kreativitas dalam pembelajaran. Dan membantu dalam menyusun

instrumen untuk mengukur kreativitas serta keterampilan berkomunikasi.

3. Peneliti: Memberikan pengalaman bagi calon guru dalam menerapkan

model PBL dalam mengembangkan kreativitas dan keterampilan

berkomunikasi siswa dalam proses pembelajaran.

4. Sekolah: Memberikan masukan untuk mengoptimalkan penggunaan model

pembelajaran PBL dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi kesalahan penafsiran, peneliti membatasi ruang lingkup

penelitian sebagai berikut:

1. Model PBL adalah suatu model pembelajaran yang berfokus pada

penyajian masalah pada siswa. Langkah-langkah model PBL yang

digunakan dalam pembelajaran ini adalah orientasi siswa pada masalah,

mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan,

mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan

mengevaluasi proses pemecahan masalah.

2. Kreativitas dapat didefinisikan ke dalam empat jenis dimensi sebagai

Four’s P Creativity, yaitu dimensi Person, Process, Press, dan Product.

Indikator yang diteliti: dimensi person dan press (rasa ingin tahu, percaya

diri, terbuka, inovatif), dimensi proses (fluency, flexibility, originality,

elaboration), dimensi produk: menilai hasil karya siswa berupa poster

dalam hal isi dan keindahan.
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3. Keterampilan berkomunikasi ditinjau melalui penilaian keterampilan

menulis dalam bentuk paper. Indikator yang dinilai meliputi: isi

(memaparkan tanggapan mengenai peran seseorang yang terdapat dalam wacana,

menuliskan solusi yang tepat untuk menanggulangi masalah pada wacana,

menyimpulkan peranan diri dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi

pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta kohesi dan koherensi (kalimat yang

digunakan jelas, runtun, logis dan mudah dipahami)), bahasa (pilihan kata

(diksi) tepat, menggunakan tata bahasa sesuai EYD, tidak menimbulkan

persepsi ganda/ambigu, menggunakan susunan kalimat yang efektif), dan

teknik penulisan (ejaan dan tanda baca yang digunakan tepat, rapi, dapat

terbaca dengan jelas dan bersih (tidak banyak coretan/menggunakan

tipex)).

4. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa SMP Kartika II-2 Bandar

Lampung semester genap tahun pelajaran 2014/2015 kelas VII A sebagai

kelas eksperimen dan kelas VII D sebagai kelas kontrol.

5. Materi dalam penelitian ini adalah KD 7.4 Peran manusia dalam

pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan

lingkungan.

F. Kerangka Pikir

Kreativitas adalah kemampuan untuk berfikir mengenai sesuatu dalam cara

yang baru dan tidak biasa serta memikirkan solusi-solusi unik terhadap

masalah (Santrock, 2009: 21). Sehingga dengan kreativitas yang siswa miliki,

siswa mampu melihat bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap

suatu masalah. Selain kreativitas dibutuhkan kecakapaan hidup yang lain
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untuk menjawab berbagai tantangan dan masalah kehidupan yang ada yakni,

keterampilan berkomunikasi. Namun, kreativitas dan keterampilan

berkomunikasi kurang ditekankan dalam proses belajar di sekolah.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu model pembelajaran yang inovatif yang

dapat mengembangkan kreativitas dan keterampilan berkomunikasi agar siswa

dapat memahami konsep secara mendalam dari pengalaman yang diperoleh

selama pembelajaram.

Salah satu model pembelajaran yang dapat mengembangkan kreativita dan

keterampilan berkomunikasi siswa adalah model Problem Based Learning

(PBL). PBL merupakan model pembelajaran yang berangkat dari pemahaman

siswa tentang suatu masalah, menemukan alternatif solusi atas masalah,

kemudian memilih solusi yang tepat untuk digunakan dalam memecahkan

masalah tersebut (Sutirman, 2013: 39). PBL merupakan model pembelajaran

yang berangkat dari pemahaman siswa tentang suatu masalah, menemukan

alternatif solusi atas masalah, kemudian memilih solusi yang tepat untuk

digunakan dalam memecahkan masalah tersebut (Sutirman, 2013: 39).

Sehingga diharapkan siswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir

kreatif dengan menganalisis atau memecahkan permasalahan yang berkaitan

dengan materi pokok peran manusia dalam pengelolaan lingkungan.

Pada tahap pertama model PBL yakni mengorientasi siswa pada masalah,

guru mengajukan suatu permasalahan yang harus diberikan pemecahan

masalahnya kepada siswa. Pada tahap ini siswa diharapkan terpancing rasa

ingin tahunya untuk mengetahui permasalahan yang diajukan.Tahap kedua
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yakni mengorganisasi siswa untuk belajar, guru membagi siswa ke dalam

beberapa kelompok dan membantu siswa mendefinisikan dan

mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut.

Pada tahap ketiga, guru membimbing penyelidikan kelompok. Guru

mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai untuk

mendapatkan penjelasan serta pemecahan masalahnya. Dalam hal ini,

diharapkan siswa dapat menunjukkan sikap kreatif (dimensi personal dan

press) yakni sikap rasa ingin tahu yang tinggi yang ditandai dengan siswa

antusias selama proses belajar, sikap percaya diri yang ditandai dengan siswa

berani dan tidak ragu-ragu dalam mengungkapkan pendapat atau ide, sikap

inovatif yang ditandai dengan siswa mampu mengungkapkan ide-ide baru

untuk menyelesaikan permasalahan dan sikap terbuka yang ditandai dengan

siswa mampu bertoleransi dan terbuka terhadap kritikan yang diberikan orang

lain. Serta siswa diharapkan dapat menunjukkan keterampilan berpikir kreatif

(Dimensi proses) diantaranya fluency yang ditandai dengan siswa mampu

memberikan banyak cara atau saran untuk menyelesaikan permasalahan,

flexibility yang ditandai dengan siswa mampu melihat masalah dari sudut

pandang yang berbeda, originality yang ditandai dengan siswa mampu

menyelesaikan permasalahan dengan gagasan/idenya sendiri dan Elaboration

yang ditandai dengan siswa mampu mengembangkan atau memperkaya

gagasan orang lain. Tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil

karya. Guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan karya yang

sesuai. Melalui tahap ini, siswa diharapkan mampu menciptakan produk

kreatif (dimensi produk) berupa poster. Selain itu siswa juga diharapkan
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mampu menuangkan gagasan atau tanggapan terhadap pemecahan suatu

masalah melalui peulisan paper. Sehingga secara tidak langsung dapat

mengembangkan keterampilan berkomunikasi secara tertulis siswa. Tahap

selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, guru

membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan

mereka dan proses yang mereka gunakan.

Dengan diterapkannya model PBL di dalam kelas, diharapkan kreativitas dan

kemampuan komunikasi siswa dapat dikembangkan dengan optimal serta

tercipta pembelajaran yang hidup dan menyenangkan karena antusiasme

siswa pada saat proses belajar berlangsung.

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.

Variabel bebas pada penelitian ini adalah model PBL, sedangkan variabel

terikatnya adalah kreativitas siswa kelas VII dan keterampilan berkomunikasi

siswa kelas VII. Hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas dapat

ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 1.  Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat

Keterangan : X : Pembelajaran menggunakan model PBL
Y 1 : Kreativitas siswa
Y2 : Keterampilan berkomunikasi tertulis

Y1

X

Y2
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G. Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penerapan model PBL berpengaruh dalam meningkatkan

kreativitas siswa pada materi peran manusia dalam pengelolaan

lingkungan

2. Penerapan model PBL berpengaruh dalam meningkatkan keterampilan

berkomunikasi tertulis siswa pada materi peran manusia dalam

pengelolaan lingkungan


