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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Model Problem Based Learning (PBL)

Model pembelajaran adalah rangkaian dari pendekatan, starategi, metode,

teknik, dan taktik pembelajaran. Model pembelajaran pada dasarnya

merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang

disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran

merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, strategi,

metode dan teknik pembelajaran (Sutirman, 2013: 22). Dalam dunia

pendidikan dikenal berbagai macam model pembelajaran, antara lain:

cooperative learaning, problem based learning, project based learning, work

based learning, web based learning, dan lain lain (Sutirman, 2013: 23).

Model Problem Based Learning atau PBL merupakan suatu model

pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya permasalahan yang

membutuhkan penyelidikan autentik yaitu penyelesaian nyata dari

permasalahan yang nyata (Trianto, 2009: 90). Delisle (dalam Sutirman, 2013:

23) mengungkapkan bahwa akar dari problem based learning berasal dari

John Dewey Wena yang menganggap guru harus mengajar sesuai dengan

naluri alami siswa untuk mencipta dan menyelidiki.
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Menurut Suyatno (2009: 59) dalam pelaksanaan pembelajaran berdasarkan

masalah ini siswa dirangsang untuk mempelajari masalah berdasarkan

pengetahuan dan pengalaman yang telah mereka miliki sebelumnya (prior

knowledge) sehingga dari prior knowledge ini akan terbentuk pengetahuan

dan pengalaman baru. Berdiskusi menggunakan kelompok kecil merupakan

poin utama dalam penerapan PBL.

Dasna dan Sutrisno (2007: 77) berpendapat bahwa PBL merupakan

pembelajaran yang berorientasi pada kerangka kerja teoritik konstruktivisme.

Model PBL, fokus pembelajaran ada pada masalah yang dipilih sehingga

pembelajaran tidak saja mempelajari konsep-konsep yang berhubungan

dengan masalah tetapi juga metode ilmiah untuk memecahkan masalah

tersebut. Trianto (2009: 91) menjelaskan bahwa pengajaran berdasarkan

masalah akan memberikan pengalaman bagi siswa yang diperoleh dari

lingkungan akan dijadikan bahan dan materi untuk memperoleh pengertian

serta dijadikan pedoman dan tujuan dalam belajar.

Pembelajaran berbasis masalah memiliki ciri khusus yang berbeda dengan

model-model pembelajaran yang lain. Banyak model pembelajaran yang

dikembangkan untuk membantu mempermudah penguasaan siswa terhadap

materi yang dipelajari dan mengatur siswa agar terjadi proses kerja sama

dalam belajar. Namun dalam pembelajaran berbasis masalah tidak sekedar

bagaimana siswa mudah dalam belajar, tetapi lebih jauh dari itu adalah

bagaimana  siswa memahami suatu persoalan nyata, tahu solusi yang tepat,
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serta dapat menerapkan solusi tersebut untuk memecahkan masalah

(Sutirman, 2013: 24).

Sanjaya (dalam Sutirman, 2013: 24) menyebutkan beberapa karakteristik

pembelajaran berbasis masalah yaitu: 1) sebagai rangkaian aktivitas

pembelajaran; 2) aktivitas pembelajaran diarahkan untuk memecahkan

masalah; dan 3) pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan

pendekatan berfikir ilmiah.

Melengkapi pendapat di atas, Min Liu (dalam Sutirman, 2013: 26)

menjelaskan lima karakteristik PBL yang meliputi: 1) Learning is student-

centered; 2)Authenthic problems form the organizing focus for learning; 3)

New information is acquired through self-directed learning; 4) Learning

occurs in small groups; 5) Teacher act at facilitators.

Beradasarkan pendapat-pendapat di atas maka Sutirman (2013: 26)

mengakatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah memiliki ciri-ciri: 1)

Merupakan proses edukasi berpusat pada siswa; 2) Menggunakan prosedur

ilmiah; 3) Memecahkan masalah yang menarik dan penting; 4)

Memanfaatkan berbagai sumber belajar; 5) Bersifat kooperatif dan

kolaboratif; 6) Guru sebagai fasilitator.

Djamarah dan Zain (2002: 19) berpendapat penggunaan model PBL

mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan. Masalah ini harus tumbuh

dari siswa sesuai dengan kemampuan.
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2. Mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan

masalah tersebut. Misalnya dengan cara membaca buku-buku, meneliti,

bertanya, berdiskusi, dan lain-lain.

3. Menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Dugaan jawaban

ini tentu saja didasarkan kepada data-data yang diperoleh.

4. Menguji kebenaran jawaban sementara. Dalam langkah ini siswa harus

berusaha memecahkan masalah sehingga yakin bahwa jawaban tersebut

benar-benar cocok.

5. Menarik kesimpulan. Siswa harus sampai kepada kesimpulan terakhir

tentang jawaban dari masalah tersebut.

Menurut Ibrahim (dalam Trianto, 2009: 98) Sintaks pembelajaran

berdasarkan masalah terdiri dari lima langkah utama yang dimulai dengan

suatu situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja

siswa. Kelima langkah tersebut dijelaskan berdasarkan langkah-langkah pada

Tabel 1.

Tabel 1. Sintaks pengajaran berdasarkan masalah

Tahap Tingkah Laku Guru

Tahap – 1

Orientasi siswa pada

masalah

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran,

menjelaskan logistik yang dibutuhkan,

mengajukan fenomena atau demonstrasi atau

cerita untuk memunculkan masalah,

memotivasi siswa untuk terlibat dalam

pemecahan masalah yang dipilih

Tahap - 2

Mengorganisasi siswa

untuk belajar

Guru membantu siswa untuk mendefinisikan

dan mengorganisasikan tugas belajar yang

berhubungan dengan masalah tersebut
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Tahap – 3

Membimbing penyelidikan

individual maupun

kelompok

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan

informasi yang sesuai, melaksanakan

eksperimen, untuk mendapatkan penjelasan

dari pemecahan masalah

Tahap – 4

Mengembangkan dan

menyajikan hasil karya

Guru membantu siswa dalam merencanakan

dan menyiapkan karya yang sesuai seperti

laporan, video, dan model serta membantu

mereka untuk membagi tugas dengan

temannya.

Tahap -5

Menganalisis dan

mengevaluasi proses

pemecahan masalah

Guru membantu siswa untuk melakuakn

refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan

mereka dan proses-proses yang mereka

gunakan

Pembelajaran berbasis masalah memiliki tujuan yang cukup jelas, selain

mengembangkan kemampuan berpikir dan kemampuan memecahkan

masalah, siswa juga belajar peranan orang dewasa, yaitu belajar untuk

mengambil keputusan sendiri dalam menghadapi masalah dan belajar

menghargai pendapat orang lain. Selain itu, siswa juga menjadi pembelajar

yang mandiri dan tidak harus bergantung pada orang lain seperti halnya

bergantung pada guru (Ibrahim dan Nur dalam Jannati, 2006: 13).

Sutirman (2013: 28) berpendapat bahwa Problem Based Learning (PBL)

sebagai salah satu model pembelajaran memiliki berbagai kelebihan. Namun

demikian juga tidak lepas dari adanya kelemahan yang perlu menjadi

pertimbangan dalam menerapkannya. Kelebihan dalam penerapan metode

Pembelajaran Problem Based Learning antara lain:
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a. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memecahkan

masalah-masalah menurut cara-cara atau gaya belajar individu masing-

masing. Dengan cara mengetahui gaya belajar masing-masing individu,

kita diharapkan dapat membantu menyesuaikan dengan pendekatan yang

kita pakai dalam pembelajaran.

b. Pengembangan keterampilan berpikir kritis (critical thinking skills).

c. Peserta didik dilatih untuk mengembangkan cara-cara menemukan

(discovery), bertanya(questioning), mengungkapkan (articulating),

menjelaskan atau mendeskripsikan (describing) mempertimbangkan atau

membuat pertimbangan (considering), dan membuat keputusan (decision-

making). Dengan demikian, peserta didik menerapkan suatu proses kerja

melalui suatu situasi bermasalah, yang mengandung masalah.

Kelemahan dalam penerapan model Pembelajaran Problem Based Learning

menurut Kelana (2013) antara lain:

a. Pembelajaran model Problem Based Learning memnbutuhksn waktu yang

lama.

b. Perlu ditunjang oleh buku yang dapat dijadikan pemahaman dalam

kegiatan belajar terutama membuat soal.

Untuk mengatasi kelemahan yang ada pada pembelajaran berbasis masalah

maka guru hendaknya membuat persiapan yang matang sebelum

menerapkannya. Guru seyogyanya juga memberikan penjelasan yang detail

agar siswa memahami permasalahan yang dihadapi dengan baik. Selain itu
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guru harus mampu menumbuhkan motivasi pada diri siswa agar mereka

memiliki kepercayaan diri untuk berhasil (Sutirman, 2013: 30).

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

dalam pembelajaran karena:

1) Model PBL akan membantu siswa belajar memecahkan masalah

sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna.

2) Siswa dapat mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara

simultan sehingga siswa dapat melakukan penyelesaian sesuai dengan

keadaan nyata bukan lagi teoritis

3) Dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, menumbuhkan

inisiatif dalam bekerja, motivasi diri untuk belajar, dan mengembangkan

kerjasama dalam kelompok.

Kekuatan model PBL menurut Pannen dan Sekarwinahayu (2005: 99) adalah:

1. Fokus pada kebermaknaan, bukan fakta (deep versus surface learning)

Dalam pembelajaran tradisional, siswa diharuskan mengingat banyak

sekali informasi dan kemudian mengeluarkan ingatannya dalam ujian.

Informasi yang sedemikian banyak yang harus diingat siswa dalam proses

belajar setelah proses pembelajaran selesai. Pembelajaran berdasarkan

masalah semata-mata tidak menyajikan informasi untuk diingat siswa. Jika

pembelajaran berdasarkan masalah menyajikan informasi, maka informasi

tersebut harus digunakan dalam pemecahan masalah, sehingga terjadi

proses kebermaknaan terhadap informasi.
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2. Meningkatkan kemampuan siswa untuk berinisiatif

Penerapan pembelajaran berdasarkan masalah membiasakan siswa untuk

berinisiatif, sehingga pada akhirnya kemampuan tersebut akan meningkat.

3. Pengembangan keterampilan dan pengetahuan

Pembelajaran berdasarkan masalah memberikan makna yang lebih, contoh

nyata penerapan, dan manfaat yang jelas dari materi pembelajaran (fakta,

konsep, prinsip, produser).  Semakin tinggi tingkat kompleksitas

permasalahan, semakin tinggi keterampilan dan pengetahuan siswa  yang

dituntut untuk mampu memecahkan masalah.

4. Pengembangan keterampilan interpersonal dan dinamika kelompok

Keterampilan interaksi sosial merupakan keterampilan yang amat

diperlukan siswa di dalam proses pembelajaran maupun dalam kehidupan

sehari-hari.

5. Pengembangan sikap “Self-Motivated”

Pembelajaran berdasarkan masalah yang memberikan kebebasan untuk

siswa bereksplorasi bersama siswa lain dalam bimbingan guru merupakan

proses pembelajaran yang disenangi siswa.  Dengan situasi belajar yang

menyenangkan, siswa dengan sendirinya termotivasi untuk belajar terus.

6. Tumbuhnya hubungan siswa-fasilitator

Hubungan siswa-fasilitator yang terjadi dalam pembelajaran berdasarkan

masalah pada akhirnya dapat menjadi lebih menyenangkan bagi guru

maupun siswa.
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7. Jenjang pencapaian pembelajaran dapat ditingkatkan

Proses pembelajaran menggunakan pembelajaran berdasarkan masalah

dapat menghasilkan pencapaian siswa dalam penguasaan materi yang

sama luas dan sama dalamnya  dengan pembelajaran tradisional.  Belum

lagi, keragaman keterampilan dan kebermaknaan yang dapat dicapai oleh

siswa merupakan nilai tambah pemanfaatan pembelajaran berdasarkan

masalah.

Sutirman (2013: 27) berpendapat bahwa peran guru dalam melaksanakan

PBL harus diperhatikan agar pembelajaran dapat berjalan efektif. Barret

(dalam Sutirman, 2013: 27) mengidentifikasi beberapa tindakan guru yang

harus dilakukan oleh guru dalam melaksanakan PBL, yaitu: 1) Guru harus

antusisa dan meyakinkan; 2) Tidak memberikan penjelasan saat siswa

bekerja; 3) Mengarahkan siswa untuk bekerjasama dengan siswa lain; 4)

Mengarahkan siswa agar memahami permasalahan secara kelompok, sebelum

bekerja secara individu; 5) Memberikan informasi mengenai sumber belajar

yang dapat diakses oleh siswa; 6) Mengingatkan siswa mengenai hasil

pembelajaran yang akan dicapai; 7) Menciptakan kondisi belajar yang

mendukung untuk pembelajaran; 8) Bersikap apa adanya, tidak dibuat-buat.

B. Kreativitas

James J. Gallagher (dalam Rachmawati dan Kurniati, 2011: 13) menyatakan

bahwa “ Creativity is a mental presess by which an individual creates new

ideas or products, or recombines existing ideas and product, in fashion that is

novel to him or her” (kreativitas merupakan suatu proses mental yang
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dilakukan individu berupa gagasan ataupun produk baru, atau

mengombinasikan antara keduanya yang pada akhirnya akan melekat pada

dirinya). Lebih lanjut Semiawan (dalam Rachmawati dan Kurniati, 2011: 14)

mengemukakan bahwa kreativitas merupakan kemampuan untuk memberi

gagasan baru dan menerapkannya dalam pemecahan masalah.

Clarkl Monstakis seperti dikutip Munandar (dalam Rachmawati dan Kurniati,

2011: 14) mengatakan bahwa kreativitas merupakan pengalaman dalam

mengeksresikan dan mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk

terpadu antara hubungan diri sendiri, alam, dan orang lain. Pada umumnya

definisi kreativitas dirumuskan dalam istilah pribadi (person), proses, produk,

dan press, seperti yang diungkapkan oleh Rhodes yang menyebut hal ini

sebagai “Four P’s of Creativity: Person, Prosess, Press, Product”. Keempat

‘P’ ini saling berkaitan: Pribadi yang kreatif yang melibatkan diri dalam

proses kreatif , dan dengan dukungan dan dorongan(press) dan lingkungan,

akan menghasilkan produk kreatif.

1. Definisi Kreativitas dalam Dimensi Person

Definisi dalam dimensi person adalah upaya dalam mendefinisikan

kreativitas yang berfokus pada individu atau person dari individu yang

dapat disebut kreatif. Guiliford seperti yang dikutip Hawadi dkk dalam

Jarisman (2010) menyatakan bahwa: “Creativity refers to that abilities that

are characteristics of creative people”

Hullbeck seperti yang dikutip oleh Munandar (dalam Jarisman, 2010)

menyatakan:“Creative action is an imposing of one’s own whole
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personality on the environment in an unique and characteristic way” .

Guiliford menerangkan bahwa kreativitas merupakan kemampuan atau

kecakapan yang ada dalam diri seseorang, hal ini erat kaitannya dengan

bakat. Sedangkan Hullbeck menerangkan bahwa tindakan kreatif muncul

dan keunikan keseluruhan kepribadian dalam interaksi dengan

lingkungannya. Definisi kretivitas dari dua pakar di atas lebih berfokus

pada segi pribadi.

2. Definisi Kreativitas dalam Dimensi Process

Definisi pada dimensi proses upaya mendefinisikan kreativitas yang

berfokus pada proses berpikir sehingga memunculkan ide-ide unik atau

kreatif.

Diungkapkan oleh Munandar dikutip oleh Hawadi dkk (dalam Jarisman,

2010): “Creativity is a process that manifest in self in fluency, in flexibility

as well in originality of thinking”. Munandar menerangkan bahwa

kreativitas adalah sebuah proses atau kemampuan yang mencerminkan

kelancaran, keluwesan (fleksibititas), dan orisinalitas dalam berpikir, serta

kemampuan untuk mengelaborasi (mengembangkan, memperkaya,

memperinci), suatu gagasan. Pada definisi ini lebih menekankan pada

aspek proses perubahan (inovasi dan variasi).

3. Definisi Kreativitas dalam Dimensi Press

Definisi dan pendekatan kreativitas yang menekankan faktor press atau

dorongan, baik dorongan internal diri sendiri berupa keinginan dan hasrat

untuk mencipta atau bersibuk diri secara kreatif, maupun dorongan
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eksternal dari lingkungan sosial dan psikologis. Pernyataan Simpson yang

dikutip Munandar (dalam Jarisman, 2010), merujuk pada aspek dorongan

internal dengan rumusannya sebagai berikut : “The initiative that one

manifests by his power to break away from the usual sequence of thought”.

Mengenai “press” dari lingkungan, ada lingkungan yang menghargai

imajinasi dan fantasi, dan menekankan kreativitas serta inovasi. Kreativitas

juga kurang berkembang dalam kebudayaan yang terlalu menekankan

tradisi, dan kurang terbukanya terhadap perubahan atau perkembangan

baru.

4. Definisi Kreativitas dalam Dimensi Product

Definisi pada dimensi produk merupakan upaya mendefinisikan kreativitas

yang berfokus pada produk atau apa yang dihasilkan oleh individu baik

sesuatu yang baru/original atau sebuah elaborasi/penggabungan yang

inovatif. Seperti diungkapkan Baron yang dikutip oleh Hawadi dkk (dalam

Jarisman, 2010): “Creativity is the ability to bring something new into

existence”. Definisi yang berfokus pada produk kreatif menekankan pada

orisinalitas, seperti yang dikemukakan oleh Baron (dalam Jarisman, 2010)

yang menyatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk

menghasilkan/menciptakan sesuatu yang baru. Begitu pula menurut

Haefele yang dikutip Munandar (dalam Jarisman, 2010) yang menyatakan

kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru

yang mempunyai makna sosial. Dari dua definisi ini maka kreativitas tidak
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hanya membuat sesuatu yang baru tetapi mungkin saja kombinasi dari

sesuatu yang sudah ada sebelumnya.

Supriadi (dalam Rachmawati dan Kurniati, 2011: 15) mengatakan bahwa ciri-

ciri kreativitas dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, kognitif dan

nonkognitif. Ciri kognitif diantaranya orisinalitas, fleksibilitas, kelancaran,

dan elaborasi. Sedangkan ciri nonkognitif diantaranya motivasi sikap dan

kepribadian kreatif. Kedua ciri ini sama pentingnya, kecerdasan yang tidak

ditunjang dengan kepribadian kreatif tidak akan menghasilkan apapun.

Kreativitas hanya dapat dilahirkan dari orang cerdas yang memiliki kondisi

psikologis yang sehat. Kreativitas tidak hanya perbuatan otak saja namu

variabel emosi dan kesehatan mental sangat berpengaruh terhadap lahirnya

sebuah karya kreatif. Kecerdasan tanpa mental yang sehat sulit sekali dapat

menghasilkan karya kreatif.

Sedangkan mengenai 24 ciri kepribadian kreatif yang ditemukannya dalam

beberapa studi, adalah sebagai berikut: 1) Terbuka terhadap pengalaman baru;

2) Fleksibel dalam berpikir dan merespons; 3) Bebas dalam menyatakan

pendapat dan perasaan; 4) Menghargai fantasi; 5) Tertarik pada kegiatan

kreatif; 6) Mempunyai pendapat sendiri tidak terpengaruh oleh orang lain; 7)

Mempunyai rasa ingin tahu yang besar; 8) Toleran terhadap perbedaan

pendapat dan situasi yang tidak pasti; 9) Berani mengambil resiko yang

diperhitungkan; 10) Percaya diri dan mandiri; 11) Memiliki tanggung jawab

dan komitmen kepada tugas; 12) Tekun dan tidak mudah bosan; 13) Tidak

kehabisan akal dalam memecahkan masalah; 14) Kaya akan inisiatif; 15)
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Peka terhadap situasi lingkungan; 16) Lebih berorientasi ke masa kini dan

masa depan dari pada masa lalu; 17) Memiliki citra diri dan stabilitas emosi

yang baik; 18) Tertarik kepada hal-hal yang abstrak, kompleks, holistis, dan

mengandung teka-teki; 19) Memiliki gagasan yang orisinil; 20) Mempunyai

minat yang luas; 21) Menggunakan waktu luang untuk kegiatan yang

bermanfaat dan konstruktif bagi pengembangan diri; 22) Kritis terhadap

pendapat orang lain; 23) Senang mengajukan pertanyaan yang baik; 24)

Memiliki kesadaran etika-moral dan estetika yang tinggi (Rachmawati dan

Kurniati, 2011: 16).

Menurut Munandar (2004: 192) empat aspek kemampuan berpikir kreatif

meliputi fluency, flexibility, originality dan elaboration. Fluency merupakan

kemampuan menghasilkan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian masalah

maupun pertanyaan. Flexibility merupakan kemampuan yang menghasilkan

gagasan bervariasi dari informasi yang didapatkan. Originality merupakan

kemampuan menghasilkan kemampuan atau ide yang berbeda dari

sebelumnya . Elaboration merupakan kemampuan mengembangkan maupun

menambahkan gagasan secara detail sehingga lebih menarik.

Jabaran dari ciri-ciri aptitude (kognitif) kemampuan berpikir kreatif siswa

menurut Munandar (2004: 192) tersebut diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Kemampuan berpikir kreatif
Kemampuan berpiki kreatif Indikator

Berpikir Lancar (fluency) 1. Mencetuskan banyak gagasan dalam masalah

2. Memberikan banyak jawaban dalam

menajawab suatu pertanyaan
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3. Memberikan banyak cara atau saran untuk

melakuakan berbagai hal

4. Bekerja lebih cepat dan melakukann lebih

banyak dari anak-anak yang lain

Berpikir Luwes

(flexibility)

1. Menghasilkan gagasan penyelesain masalah

atau jawaban suatu pertanyaan bervariasi

2. Dapat melihat  masalah dari sudut pandang

yang berbeda

3. Menyajikan suatu konsep dengan cara yang

berbeda

Berpikir Orisinal

(Orisinal)

1. Memberikan gagasan yang baru dalam

menyelesaikan masalah atau jawaban yang

lain  dari yang sudah biasa dalam menjawab

suayu pertanyaan

2. Membuat kombinasi-kombinasi yang tidak

lazim dari bagian-bagian atau unsur-unsur

Keterampilan

Mengelaborasi

(Elaboration)

1. Mengembangkan atau memperkaya gagasan

orang lain.

2. Menambahkan atau memeperinci suatu

gagasan sehingga meningkatkan kualitas

gagasan tersebut

Munandar (1999: 45) mengungkapkan pentingnya kreativitas dalam hidup

karena:

1. Dengan berkreasi orang dapat mewujudkan dirinya, dan perwujudan diri

termasuk salah satu kebutuhan dalam hidup manusia. Seorang ahli,

Maslow (1968), yang menyelidiki sistem kebutuhan manusia menekankan

bahwa kreativitas merupakan manifestasi dari individu yang berfungsi

sepenuhnya dalam perwujudan dirinya. Orang yang sehat mental, yang

bebas dari hambatan-hambatan, dapat mewujudkan diri sepenuhnya. Hal
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ini berarti ia berhasil mengambangkan dan menggunakan semua bakat dan

kemampuannya dan dengan demikian memperkaya hidupnya.

2. Kreativitas atau berpikir kreatif, 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, 1957). Di sekolah yang

terutama dilatih adalah pengetahuan, ingatan dan kemampuan berpikir

logis atau penalaran, yaitu kemampuan menemukan satu jawaban yang

paling tepat terhadap masalah yang diberikan berdasarkan informasi yang

tersedia.

3. Bersibuk diri secara kreatif tidak hanya bermanfaat tetapi juga

memberikan kepuasan terhadap individu. Ini tampak sekali jika kita

mengamati anak-anak yang sedang asyik bermain dengan balok-balok

kayu atau dengan bahan-bahan permaian konstruktif lainnya. Mereka tidak

mau diganggu dan seolah-olah tidak bosan-bosan setiap kali membuat

kombinasi baru dari balok-baloknya.

4. Kreativitaslah yang memungkinkan manusia meningkatkan kualitas

hidupnya. Dalam era pembangunan ini tidak dapat dipungkiri bahwa

kesejahteraan dan kerja kejayaan masyarakat dan negara kita bergantung

pasa 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 menajdi konsumen pengetahuan, tetapi mampu menghasilkan
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pengetahuan baru, tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi mampu

menciptakan pekerjaan baru.

Munandar (1999: 7-8) mengutarakan beberapa faktor penting yang dapat

menghambat potensi kreatif anak di Indonesia, sebagai berikut;

1. Hambatan diri sendiri

Faktor diri sendiri dapat menjadi penyebab utama terhambatnya

kreativitas.

a. Psikologis

Beberapa perilaku berikut merupakan contoh perilaku individu yang

dapat menghambat perilaku kreatif diantaranya seperti pengaruh dari

kebiasaan atau pembiasaan, perkiraan harapan orang lain, kurangnya

usaha dan kemalasan mental, menetukan sendiri batasan yang tidak

perlu, kekakuan dan ketidaklenturan dalam berpikir, diejek,

ketergantungan terhadap otoritas, kecenderungan untuk mengikuti pola

prilaku orang lain, rutinitas, kenyamanan, keakraban, kebutuhan akan

keteraturan, ketakhayulan, merasa ditentukan oleh nasib, hereditas atau

kedudukan seseorang dalam hidup.

b. Biologis

Dari sudut biologis, beberapa pakar menekankan bahwa kemampuan

kreatif merupakan ciri herediter. Sementara pakar lainnya percaya

bahwa lingkunganlah yang menjadi faktor penentu utama. Harus diakui

bahwa gen yang diwarisi berperan dalam menentukan batas-batas

itelegensi dan kreativitas.
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c. Fisiologis

Seseorang dapat mengalami kendala faali karena terjadi kerusakan otak

yang disebabkan oleh penyakit atau kecelakaan. Kemungkinan  lain

seseorang menyandang salah satu kelainan fisik yang menghambatnya

untuk mengungkapkan kreativitasnya.

d. Sosiologis

Lingkungan sosial merupakan faktor utama yang menentukan

kemampuan kita untuk menggunakan potensi kreatif dan

mengungkapkan keunikan kita. Ungkapan kreatif melibatkan resiko

pribadi. Sering seseorang mundur dari pernyataan pikiran atau pendapat

agar merasa diterima.

2. Pola asuh

Pola asuh orang tua merupakan salah satu faktor penting dalam

mengembangkan ataupun menghambat tumbuhnya kreativitas. Seorang

anak yang dibiasakan dengan suasana keluarga yang terbuka, saling

menghargai, saling menerima dan mendengarkan pendapat anggota

keluarganya, maka ia akan tumbuh menjadi generasi yang terbuka,

fleksibel, penuh inisiatif dan produktif, suka akan tantangan dan percaya

diri. Prilaku kreatif dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Lainhalnya jika seorang anak dibesarkan dengan pola asuh yang

mengutamakan kedisiplinan yang tidak dibarengi dengan toleransi, wajib

menaati peraturan, memaksakan kehendak, maka yang muncul adalah

generasi yang tidak memiliki visi masa depan, tidak punya kenginan untuk
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maju dan berkembang, siap berubah dan beradaptasi dengan baik, terbiasa

berpikir satu arah (linier), dan lain sebagainya.

3. Sistem pendidikan

Munandar (1999: 9) memaparkan berbagai kondisi disekolah yang dapat

menjadi kendala bagi pertumbuhan kreativitas siswa sebagai berikut:

a. Sikap Guru

Dalam suatu studi, tingkat motivasi intrinsik siswa terlihat lebih rendah

jika guru terlalu banyak mengontrol, dan lebih tinggi jika guru

memberikan lebih banyak otonomi.

b. Belajar dengan hafalan mekanis

Salah satu cara yang keliru dalam menghimpun pengetahuan adalah

dengan belajar secara mekanis, mengahapal fakta tanpa pemahaman

bagaimana hubungan antar fakta tersebut.

c. Kegagalan

Kegagalan mempunyai dampak yang nyata terhadap motivasi intrinsik

dan kreativitas. Kita tidak dapat menghindari sepenuhnya suatu

kegagalan. Yang paling penting adalah cara guru dalam membantu

siswa memahami menafsirkan kegagalannya.

d. Tekanan akan konformitas

Tekanan yang berlebihan terhadap konformitas tradisi, dirumah,

disekolah, ataupun lingkungan dapat menghambat pengembangan

kreativitas. Sebaiknya seorang anak diberi kebebasan untuk  menjadi

dirinya sendiri.
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Masih berkenaan dengan sistem pendidikan, Amabile (dalam Munandar,

1999 :11) memaparkan empat hal yang harus dihindari sekolah, karena dapat

mematikan kreativitas, yaitu:

a. Evaluasi

Salah satu syarat untuk memupuk kreativitas konstruktif adalah bahwa

pendidik tidak memberikan evaluasi, atau setidaknya menunda pemberian

evaluasi sewaktu ana sedang berkreasi. Bahkan jika anak menduga akan

dievaluasi pun dapat mengurangi kreativitasnya.

b. Hadiah

Kebanyakan orang percaya bahwa memberi hadiah akan memperbaiki atau

meningkatkan prilaku. Ternyata tidak demikian. Pemberian hadiah dapat

merusak motivasi intrinsik dan mematikan kreativitas.

c. Persaingan

Persaingan terjadi apabila siswa merasa bahwa pekerjaanya akan

dibandingkan dengan pekerjaan siswa lain dan bahwa yang terbaik akan

menerima hadiah. Hal ini dapat mematikan kreativitas.

d. Lingkungan yang membatasi

Jika anak berpikir dan belajar dipaksakan dalam lingkungan yang amat

membatasi, hal ini dapat merusak minat dan motivasi intrinsik kreativitas

mereka.

4. Latar belakang sejarah dan budaya

Sebagaimana yang diutarakan oleh Adams (dalam Munandar, 1999:12)

terdapat enam faktor budaya yang dapat menghambat tumbuhnya kreativitas,

dan masih kental di Indonesia, budaya tersebut adalah:
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a. Anggapan masyarakat bahwa berkhayal atau melamun adalah membuang

waktu

b. Anggapan masyarakat bahwa sikap atau suka bermain hanyalah cocok

untuk anak-anak.

c. Masyarakat menjunjung tinggi kemampuan berpikir logis, kritis, dan

analitis dan tidak mengandalkan perasaan atau firasat.

d. Masyarakat masih beranggapan bahwa setiap masalah dapat dipecahkan

dengan pemikiran ilmiah dan dengan banyak uang.

e. Keterikatan pada tradisi masih kuat dan sulit melakukan inovasi ataupun

perubahan-perubahan.

f. Adanya atau berlakunya sebutan “tabu” untuk sesuatu yang bersifat baru,

aneh, beda, dan lain.

Rachmawati dan Kurniati (2011: 30-32) mengungkapkan beberapa hal yang

dapat mendukung peran guru dalam mengembangkan kreatifitas siswa adalah

sebagai berikut: a) Kepercayaan diri pada siswa dapat ditumbuhkan melalui

sikap penerimaan dan menghargai perilaku anak. Kepercayaan diri

merupakan syarat penting yang harus dimiliki siswa untuk menghasilkan

karya kreatif; b) Untuk menumbuhkan kreativitas anak, mereka perlu

dihadapkan pada berbagai kegiatan baru yang bervariasi. Kegiatan baru ini

akan memperkaya ide dan wawasan anak tentang segala sesuatu; c) Memberi

contoh; d) Menyadari keragaman karakteristik siswa. Pemahaman dan

kesadaran ini akan membantu guru menerima keragaman prilaku dan karya

mereka dan tidak memaksakan kehendak; e) Memberi kesempatan pada siswa

untuk berekspresi dan bereksplorasi kegiatan yang mereka inginkan. Dengan
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demikian guru perlu menyiapkan berbagai pendekatan, metode dan media

pembelajaran yang akan membuat anak bebas mengeksplorasi diri dan

mengekspresikan dirinya; f) Sikap penting seorang guru adalah positive

thinking. Dengan positive thinking guru dapat mereduksi hambatan yang tidak

perlu dan menghindari masalah baru yang mungkin timbul.

C. Keterampilan Berkomunikasi Secara Tertulis

Salah satu dari keterampilan proses yang dikembangkan dalam diri siswa

adalah keterampilan berkomunikasi (Firman, 2000). Keterampilan

komunikasi merupakan keterampilan untuk menyampaikan hasil penemuan

kepada orang lain baik secara lisan maupun tulisan dapat berupa penyusunan

laporan, pembuatan paper, penyusunan karangan, pembuatan gambar, tabel,

diagram, grafik (Semiawan dalam Wulandari, 2012).

Menurut Dalman (2014: 1) komunikasi dapat dilakukan dengan cara lisan dan

tulisan. Komunikasi yang dilakukan secara lisan berarati seseorang itu dapat

langsung menyampaikan pesan kepada lawan bicaranya sehingga pesan

langsung sampai kepada yang dituju, sedangkan secara tulisan lebih

cenderung tersruktur dan teratur karena pesan yang akan disampaikan kepada

penerima pesan dan waktunya pun cenderung lebih lama, namun isi pesan

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

Menulis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan

(komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya

(Dalman, 2014: 5). Menulis merupakan suatu proses kreatif yang banyak
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melibatkan cara berpikir divergen (menyebar) dari pada konvergen (memusat)

(Supriadi dalam Dalman, 2014: 5). Dalman (2014: 5) menambahkan, dalam

hal ini, menulis merupakan proses penyampaian informasi secara tertulis

berupa hasil kreativitas penulisnya dengan menggunakan cara berpikir yang

kreatif, tidak menonton dan tidak terpusat pada satu pemecahan masalah saja.

Dengan demikian, penulis dapat menghasilkan berbagai bentuk tulisan secara

kreatif sesuai dengan tujuan dan sasaran tulisannya.

Paper adalah artikel ilmiah yang ditulis dalam format tertentu. Biasanya

paper adalah hasil penelitian baru. Tetapi paper bisa juga merupakan review

dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Terdiri dari tiga bagian

pokok (topik, data, dan argumen) (Abdulsyukurparko, 2003). Untuk

menghasilkan sebuah paper yang baik, sebaiknya harus melakukan riset,

yakni melakukan investigasi terhadap topik bahasan dengan jalan membaca.

Sumber bacaan bisa berupa buku, majalah, surat kabar atau sumber-sumber

dari internet. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber ini akan

digunakan untuk mendukung poin-poin (argumen ataupun pernyataan) yang

ditulis dalam paper (Mahendra, 2012).

Adapun indikator dalam keterampilan komunikasi diantaranya adalah

menyimpulkan hasil penelitian dan mengomunikasikan kesimpulan

berdasarkan data, merekomendasikan tindak lanjut dari hasil penelitian,

menginformasikan alasan logis perlunya penelitian/penyelidikan secara jelas

dalam laporan dan mengomunikasikannya (Depdiknas, 2003).


