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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan sebuah proses yang sangat penting yang dibutuhkan

oleh setiap orang untuk mengembangkan diri guna mencapai tujuan dan cita-

cita hidup melalui sebuah proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran

merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta

didik untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang

semakin lama semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan

keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat,

berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. Oleh

karena itu, kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua

potensi peserta didik menjadi kompetensi yang diharapkan (Permendikbud,

2013: 33).

Sejatinya, pemberdayaan peserta didik diarahkan dalam rangka melahirkan

siswa ideal, yakni siswa yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta untuk

menghasilkan out put qualified (Tambak, 2013: 13). Untuk mampu

menghasilkan out put qualified maka peserta didik perlu dibekali dengan

berbagai keterampilan. Dalam Permendikbud No 81A tahun 2013 telah

dituliskan beberapa kemampuan yang diperlukan oleh peserta didik, salah

satunya adalah keterampilan berkomunikasi (Permendikbud, 2013:10).
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Keterampilan berkomunikasi merupakan keterampilan yang sangat penting

yang harus dimiliki siswa (Rustaman, 2005: 84), karena komunikasi

merupakan sarana penyampaian informasi. Karena pentingnya keterampilan

berkomunikasi, Rustaman (2005: 84) berpendapat bahwa keterampilan proses

komunikasi harus mendapatkan perhatian lebih dari para pengajar, karena

dengan keterampilan ini siswa dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya

dan dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat secara lisan maupun

tulisan.

Komunikasi dapat dilakukan secara lisan dan tulisan (Dalman, 2014:1).

Menurut Dalman (2014: 5) 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. Menurut Supriadi (dalam Dalman, 2014: 5) menulis

merupakan  suatu proses kreatif yang banyak melibatkan cara berfikir

divergen (menyebar) daripada konvergen (memusat). Maka dapat

disimpulkan bahwa kegiatan menulis merupakan suatu bentuk kreativitas.

Sehingga dapat dikatakan bahwa kreativitas dan keterampilan menulis

merupakan duahal yang perlu diperhatikan oleh para guru untuk

dikembangkan pada diri siswa. Hal ini diperlukan karena persaingan diera

globalisasi dan pasar bebas dalam berbagai sektor kehidupan begitu

kompetatif. Siswa yang tidak memiliki basik dan dukungan ilmu pengetahuan
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menuju kearah persaingan itu akan tenggelam dan menjadi manusia penonton

dalam kemajuan zaman (Tambak, 2013: 13).

Namun faktanya, kreativitas sebagai kemampuan untuk melihat bermacam-

macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah, merupakan

bentuk pemikiran yang sampai saat ini masih 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 merangasang sikap dan perilaku kreatif-produktif

(kreativitas) siswa.

Mendukung pernyataan diatas, Berdasarkan hasil penelitian yang sebelumnya

telah dilakukan oleh Jellen dan Urban pada tahun 1987 (dalam Rachmawati

dan Kurniati, 2011: 6), berkenaan dengan tingkat kreativitas anak-anak usia

10 tahun diberbagai negara, termasuk didalamnya Indonesia. Di Indonesia

penelitian ini menggunakan sampel 50 orang anak dari Jakarta, menunjukkan

bahwa Indonesia menempati posisi terendah dari 8 negara lainnya, jauh

dibawah Filipina, Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman, bahkan dibawah

Negara India, Kamerun dan Zulu.

Sejalan dengan itu, hasil penelitian yang dilakukan UNCTAC yang

bekerjasama dengan UNESCO tentang kreativitas yang dinilai dari segi

teknologi, bakat dan toleransinya untuk kategori orang dewasa, Indonesia

menempati peringkat 81 dari 82 negara, fakta tersebut dimuat dalam

peringkat Global Creativity Index yang dipublikasikan oleh Martin Prosperity
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Institute pada tahun 2011 (Gunadarma, 2012). Untuk penelitian yang

berkenaan dengan keterampilan menulis pernah dilakukan oleh Brice pada

tahun 2004, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa siswa

cenderung mengalami kesulitan dalam memahami keterampilan menulis.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di SMP Al Kautsar

pada 9 Januari 2015, diketahui bahwa belum pernah dilakukan penilaian

untuk kreativitas siswa pada mata pelajaran IPA khususnya biologi, penilaian

yang selama ini dilakukan baru sebatas pada hasil belajar yang mencakup

ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Perangkat penilaian, khususnya

soal-soal yang digunakan lebih berfokus pada penguasaan materi. Serta

penilaian untuk keterampilan berkomunikasi siswapun baru sebatas pada

keterampilan komunikasi secara lisan, yang dinilai dari hasil presentasi siswa.

Untuk penilaian keterampilan berkomunikasi tertulis belum pernah dilakukan.

Dan di sekolah tersebut model pembelajaran yang biasa dilakukan adalah

model ceramah yang diselingi dengan praktikum dan diskusi kelompok,

pembelajaran dengan metode PBL belum pernah dilakukan di kelas. Hal

tersebut diduga juga berpengaruh pada hasil belajar siswa yang menunjukkan

baru 44% dari total seluruh siswa di kelas yang memiliki hasil belajar yang

baik, yang sudah melewati nilai Kriteria Ketuntasan Minimum ≥68.

Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti menduga yang menjadi penyebab

rendahnya tinggkat kreativitas dan keterampilan berkomunikasi secara tertulis

siswa adalah karena lemahnya proses pembelajaran. Proses pembelajaran

yang berlangsung selama ini diduga belum mampu memfasilitasi siswa dalam



5

mengembangkan kreativitas dan keterampilan menulisnya karena,

pembelajaran masih berpusat pada guru, model yang digunakan kebanyakan

berpusat pada model konvensional yakni ceramah.

Sehingga siswa terbiasa untuk menerima informasi yang diberikan guru,

bukan mencari informasi. Hal tersebut lama-kelamaan akan menyebabkan

kreativitas siswa menjadi tumpul sehingga siswa hanya mengikuti teori yang

sudah ada atau cenderung teksbook. Rachmawati dan Kurniati (2011: 5)

mengungkapkan bahwa pendidikan yang diharapkan dapat melahirkan

generasi yang cerdas, kreatif, mandiri, berkepribadian, percaya pada diri

sendiri digantikan oleh generasi yang tidak punya sikap, generasi “yes man”,

“ABS” (Asal Bapak Senang), dan seterusnya.

Padahal, kreativitas dapat dikembangkan dengan penciptaan proses

pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan

segala kemampuannya menilai, peka terhadap rangsangan, berani

memanipulasi obyek, menguji gagasan, terampil, berani atas inisiatif sendiri,

menyampaikan ide, kritik membangun (Mulyasa, 2009: 59-60). Keterampilan

berkomunikasi juga dapat dilatih dengan cara membiasakan siswa melakukan

analisis melalui tulisan, gambar (grafik, bagan), membaca dan berbicara

(diskusi, presentasi) (Rustaman, 2005: 84).

Untuk mencapai kualitas yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum,

kegiatan pembelajaran perlu menggunakan prinsip yang diantaranya, berpusat

pada peserta didik, mengembangkan kreativitas peserta didik, menciptakan

kondisi menyenangkan dan menantang, bermuatan nilai, etika, estetika,
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logika, dan kinestetika, dan menyediakan pengalaman belajar yang beragam

melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang

menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna (Permendikbud,

2013: 33).

Oleh karena itu dibutuhkan model pembelajaran yang mampu memfasilitasi

siswa dalam mengembangkan kreativitas dan keterampilan berkomunikasi

tertulisnya. Dalam hal ini peneliti menduga model PBL yang akan digunakan

dalam penelitian ini dapat memfasilitasi siswa dalam mengembangkan

kreativitas dan keterampilan berkomunikasi secara tertulisnya karena

kelebihan yang dimiliki model tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh

Dasna dan Sutrisno (2007: 79) model PBL sebaiknya digunakan dalam

pembelajaran karena: model PBL akan membantu siswa belajar memecahkan

masalah sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna; dapat

meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, menumbuhkan inisiatif

dalam bekerja, motivasi diri untuk belajar, dan mengembangkan kerjasama

dalam kelompok.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syafi’I tahun 2011 pada

siswa kelas XI IPA SMAN 2 Pekanbaru diketahui bahwa penerapan model

PBL dalam pembelajaran biologi menunjukkan hasil yang lebih baik dalam

hal kemampuan berpikir kreatif. Sejalan dengan itu hasil penelitian lain yang

telah dilakukan oleh Purnamaningrum tahun 2012 pada siswa kelas X-10

SMA Negeri 3 Surakarta diketahui bahwa penerapan model PBL mampu

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa, hal ini dibuktikan dengan
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meningkatnya kemampuan siswa dalam menyampaikan banyak gagasan,

kemampuan siswa dalam merancang langkah-langkah secara terperinci.

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa penelitian-penelitian yang selama

ini dilakukan hanya pada salah satu dimensi kreativitas, yaitu dimensi proses.

Sedangkan kreativitas terbagi atas empat dimensi yaitu dimensi person, press,

proses dan produk. Hal itu menunjukkan bahwa dimensi person, press, dan

produk kurang mendapatkan perhatian dari kebanyakan peneliti.

Selanjutnya  berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari

tahun 2012 tentang pengaruh penerapan model PBL terhadap keterampilan

berkomunikasi siswa kelas XI IPA SMA Negeri 3 Pontianak dalam menulis

laporan hasil praktikum termokimia termasuk dalam kategori baik dengan

presentase sebesar 76%.

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Model Problem Based

Learning(PBL) Terhadap Kreativitas Dan Keterampilan Berkomunikasi

Siswa Kelas VII Pada Materi Peran Manusia Dalam Pengelolaan Lingkungan

(Studi Eksperimental pada Siswa Kelas VII Semester Genap SMP Al Kautsar

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015)”.
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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 untuk Mengatasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

kelas VII SMP Al Kautsar Bandar Lampung tahun pelajaran 2014/2015?

2. Apakah penerapan model pembelajaran PBL berpengaruh terhadap

keterampilan berkomunikasi secara tertulis siswa pada materi Peran

Manusia dalam Pengelolaan Lingkungan untuk Mengatasi Pencemaran

dan Kerusakan Lingkungan kelas VII SMP Al Kautsar Bandar Lampung

tahun pelajaran 2014/2015?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh penerapan model pembelajaran PBL terhadap kreativitas siswa

pada materi Peran Manusia dalam Pengelolaan Lingkungan untuk

Mengatasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan kelas VII SMP Al

Kautsar Bandar Lampung tahun pelajaran 2014/2015?

2. Pengaruh penerapan model pembelajaran PBL terhadap keterampilan

berkomunikasi secara tertulis siswa pada materi Peran Manusia dalam

Pengelolaan Lingkungan untuk Mengatasi Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan kelas VII SMP Al Kautsar Bandar Lampung tahun pelajaran

2014/2015?
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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 secara tertulis

dan mampu menghasilkan karya.

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

alternatif untuk memilih serta menerapkan model pembelajaran yang tepat

untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan berkomunikasi siswa

dalam pembelajaran, sebagai bahan informasi tentang pentingnya

kreativitas dalam pembelajaran. Dan membantu dalam menyusun

instrumen untuk mengukur kreativitas serta keterampilan berkomunikasi

secara tertulis.

3. Peneliti: memberikan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan model

PBL dalam mengembangkan kreativitas dan keterampilan berkomunikasi

siswa dalam proses pembelajaran. Serta memberikan pengalaman dalam

pembuatan istrumen untuk menilai kreativitas dan keterampilan

berkomunikasi tertulis siswa.

4. Sekolah: memberikan masukan untuk mengoptimalkan penggunaan model

pembelajaran PBL dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran.
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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 pada penelitian ini yaitu: Dimensi person dan press

(rasa ingin tahu, percaya diri, terbuka, inovatif), Dimensi process (fluency,

flexibility, originality, elaboration), Dimensi Produk: menilai hasil karya

siswa berupa poster dalam hal isi dan keindahan.

3. Keterampilan berkomunikasi secara tertulis merupakan salah satu

kecakapan hidup yaitu kecakapan sosial yang perlu dimiliki siswa

(Depdiknas, 2007). Keterampilan komunikasi secara tertulis dengan

indikator diantaranya: 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, kohesi dan koherensi (kalimat yang digunakan

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

penelitian ini berupa paper.

4. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa SMP Al Kautsar Bandar

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

kelas kontrol dan VII H sebagai kelas eksperimen.

5. Materi pokok dalam penelitian ini adalah KD 7.4 Peran Manusia dalam

Pengelolaan Lingkungan untuk Mengatasi Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan.

F. Kerangka Pikir

Kegiatan pembelajaran memiliki peran penting dalam peningkatan mutu

pendidikan, khususnya di dalam menghasilkan peserta didik yang berkualitas

dan mandiri, yang memiliki kreativitas dan keterampilan berkomunikasi

secara tertulis yang baik. Kreativitas terdiri dari empat dimensi yaitu dimensi

person, press, process dan product. Kreativitas dapat membantu siswa dalam

mengembangkan kemampuan dalam berpikir kreatif dalam memecahkan suatu

masalah, dapat membantu siswa dalam mengembangkan sikap kreatif, selain

itu juga membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan dalam

menghasilkan karya/produk, dalam penelitian ini produk yang dihasilkan

adalah poster. Keterampilan berkomunikasi secara tertulis yang baik, dapat

membantu siswa dalam pembuatan produk kreatif berupa karya tulis, dalam
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penelitian ini keterampilan berkomunikasi secara tertulis yang akan

dikembangkan adalah menulis paper.

Salah satu model pembelajaran yang diduga dapat mengembangkan kreativitas

dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi secara tertulis siswa adalah

model pembelajaran PBL. Melalui model PBL ini siswa dapat menganalisis

dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan peran manusia dalam

pengelolaan lingkungan dalam mengatasi pencemaran dan kerusakan

lingkungan. Dalam pembelajaran PBL ini, guru berperan mengajukan

permasalahan nyata, memberikan dorongan, memotivasi dan menyediakan

bahan ajar dan fasilitas yang diperlukan peserta didik untuk memecahkan

masalah. Siswa dikoordinasikan dalam kelompok-kelompok kecil, mencari

informasi, memperkaya wawasan dan kemampuannya melalui berbagai upaya

aktif dan mandiri untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi sehingga

dari masalah tersebut dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif

siswa dan proses belajar siswa terjadi secara langsung.

Pada tahap pertama pembelajaran PBL, guru mengorientasi siswa pada

masalah dengan cara memberikan sebuah permasalahan pada siswa dan

meminta siswa untuk memberikan solusi pemecahan masalah. Sehingga siswa

diharapkan terpancing rasa ingin tahunya untuk mengetahui solusi pada

permasalahan yang diajukan. Tahap kedua guru mengorganisasi siswa untuk

belajar, siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dan guru membantu

siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan

dengan masalah tersebut. Pada tahap ketiga, guru membimbing penyelidikan
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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 person dan

press) yakni sikap rasa ingin tahu yang tinggi sehingga 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 memberikan ide-ide baru dalam menyelesaikan

permasalahan, Dan siswa diharapkan dapat menunjukkan 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 process) diantaranya fluency, yang ditandai dengan

siswa mampu memberikan banyak cara atau saran untuk menyelesaikan

permasalahan. Flexibility yang ditandai dengan siswa dapat melihat masalah

dari sudut pandang yang berbeda. Dan originality yang ditandai dengaan

siswa mampu menyelesaikan permasalahan dengan gagasan/idenya sendiri.

Serta 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, diharapkan siswa mampu

menciptakan produk kreatif (Dimensi product) berupa poster yang dinilai

berdasarkan isi dan keindahannya. Selain itu siswa juga diharapkan mampu

mengembangkan keterampilan berkomunikasi secara tertulis berupa paper

yang akan dinilai berdasarkan isi, bahasa, dan teknik penulisan. Tahap

selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, guru
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membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan

mereka dan proses yang mereka gunakan.

Proses kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model PBL ini

diharapkan dapat mengembangkan keempat dimensi yang terdapat dalam

kreativitas dan keterampilan berkomunikasi secara tertulisnnya. Variabel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah variabel X dan variabel Y. Variabel X

adalah variabel bebas yaitu model pembelajaran Problem Based Learning

(PBL), variabel Y1 adalah variabel terikat  yaitu kreativitas siswa, dan variabel

Y2 adalah variabel terikat yaitu keterampilan berkomunikasi tertulis siswa.

Hubungan antara variabel tersebut digambarkan dalam diagram dibawah ini

Keterangan : X =  Model pembelajaran PBL
Y1 =  Kreativitas siswa
Y2 =  Keterampilan berkomunikasi tertulis siswa

Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat

G. Hipotesis

Hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Penerapan model PBL berpengaruh dalam meningkatkan kreativitas siswa

pada materi pokok peran manusia dalam pengelolaan lingkungan  untuk

untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Y1X

Y2
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2. Penerapan model PBL berpengaruh dalam meningkatkan keterampilan

berkomunikasi tertulis siswa pada materi pokok peran manusia dalam

pengelolaan  lingkungan  untuk untuk mengatasi pencemaran dan

kerusakan lingkungan.


