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Visi pendidikan Indonesia adalah mengembangkan potensi dan kreativitas peserta 

didik  (UU nomor 20 tahun 2003). Hasil observasi di kelas X SMA Pembina 

Menggala, diketahui bahwa dalam pembelajaran guru menggunakan metode 

ceramah. Siswa tidak optimal dalam memberdayakan potensi dan kreativitas yang 

dimiliki. Salah satu upaya yang dapat membantu siswa dalam mengembangkan 

ativitas dan kreativitas yaitu penggunaan model PBL. Model ini mengintegrasikan 

siswa untuk belajar sambil berbuat dengan menghasilkan produk. 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui aktivitas dan kreativitas siswa dalam 

pembelajaran menggunakan model PBL. Penelitian menggunakan desain 

eksperimental perlakuan tunggal. Sampel penelitian adalah seluruh siswa kelas X 

yang dipilih menggunakan teknik sampling jenuh.  Data penelitian berupa data 

kualitatif meliputi penilaian kreativitas siswa, penilaian produk siswa, aktivitas 

belajar siswa, angket tanggapan siswa terhadap produk yang dihasilkan dan 
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angket tanggapan siswa terhadap pembelajaran menggunakan model PBL yang 

dideskripsikan. 

Hasil penelitian menunjukkan kreativitas siswa dalam pembelajaran 

menggunakan model PBL berkriteria “cukup kreatif” (68,14%) dalam melakukan 

perencanaan produk daur ulang limbah, siswa mampu menentukan bahan dasar, 

peralatan dan bahan penunjang yang dibutuhkan dalam membuat produk. Produk 

kreatif yang dibuat merupakan modifikasi produk yang telah ada yang memiliki 

fungsi, nilai estetika dan ekonomi, daya tahan dan pembuatannya bermanfaat 

sebagai upaya pencegahan pencemaran. Siswa “cukup aktif” berdiskusi, 

berpendapat, dan menyampaikan presentasi dengan baik (64,89%). Siswa merasa 

senang belajar menggunakan model ini sebab siswa beperan aktif dan berinteraksi 

pembelajaran membuat siswa mudah memahami materi, PBL membantu 

mengaplikasikan konsep dalam kehidupan nyata dan mengaitkan interdisiplin 

ilmu, memotivasi belajar, mengembangkan kreativitas dan menambah wawasan 

baru terhadap daur ulang limbah. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kreativitas siswa dalam pembelajaran 

menggunakan model PBL berkriteria “kreatif” dan menghasilkan produk yang 

“bernilai”. Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran menggunakan model PBL 

berkriteria “cukup aktif”. 

 

Kata kunci :  kreativitas siswa, aktivitas belajar siswa, model project based 

learning. 

 


