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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Visi Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu 

mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan 

berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia agar 

berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan 

proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Pendidikan 

dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta 

didik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan, 

serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik (Mukhtar dan 

Iskandar, 2009: 413). 

 

Namun faktanya pendidikan belum mampu menciptakan pribadi-pribadi 

yang kreatif, tercermin dari banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia 

pada Agustus 2012 mencapai 6,14% atau sejumlah 7,24 juta jiwa yang 

menganggur (BPS, 2013). Hal ini menunjukkan rendahnya kreativitas 

masyarakat. Masyarakat belum mampu menciptakan lapangan kerja baru 

dan hanya berharap pada lapangan kerja yang telah ada. Selain itu, 

rendahnya kreativitas juga dapat dilihat dari kecenderungan masyarakat 
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yang lebih banyak menggunakan produk yang di impor dari Negara lain, 

yang mengindikasikan bahwa masyarakat tidak menggunakan pengetahuan 

yang diperoleh dari hasil belajar untuk kreatif menjadi produser sebuah 

produk. 

 

Meninjau fakta terkait permasalahan diatas, hasil observasi terhadap guru di 

SMA Pembina Menggala pada bulan Desember tahun 2012 diperoleh 

informasi bahwa pembelajaran yang berlangsung selama ini merupakan 

proses belajar yang pasif berupa teacher center dan tidak mengembangkan  

kreativitas siswa, siswa sebatas mempelajari teori tanpa ada aplikasi atau 

tidak pernah menghasilkan produk. Penyebab permasalahan ini adalah 

penyelenggaran kegiatan pembelajaran yang konvensional, sesekali diskusi 

kelompok, kegiatan pembelajaran yang demikian memiliki banyak 

keterbatasan dalam pengembangan kreativitas siswa, khususnya dalam 

menciptakan sesuatu. Dengan demikian aktivitas siswa menjadi rendah 

karena cenderung pasif sebatas menerima tanpa eksplorasi kreativitas yang 

dimiliki. 

Project based learning (PBL) merupakan model pembelajaran yang 

menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan masalah 

dan mengintegrasi pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dalam 

beraktivitas secara nyata (Bahri, 2009: 6). PBL menghadapkan siswa pada 

pembelajaran relevan yang memberikan pengaruh positif terhadap 

pengembangan kreativitas siswa (Baker, Trygg, dan Otto, 2011: 4).  

Pembelajaran PBL memiliki langkah-langkah berupa perencanaan, 
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implementasi dan pengolahan atauproses. PBL mendukung pelaksanaan 

kurikulum untuk mencapai tujuan pembelajaran Biologi, mengingat PBL 

merupakan pembelajaran yang komprehensif mengikutsertakan siswa 

melakukan investigasi secara kolaboratif. PBL membantu siswa dalam 

mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang kokoh yang dibangun 

melalui tugas-tugas yang relevan, realistik, otentik, dan menyajikan 

kompleksitas alami dunia nyata yang mampu memberikan pengalaman 

pribadi siswa terhadap objek kajian pembelajaran dan informasi yang 

diperoleh siswa membawa pesan sugestif yang kuat dalam ingatan siswa 

(Mahanal, 2009: 2-3). 

PBL menuntut siswa untuk aktif dalam pembelajran dengan demikian siswa 

harus melaksanakan aktivitas belajar. Pembelajaran merupakan sebuah 

aktivitas untuk mengubah tingkah laku, tidak ada pembelajaran tanpa 

melakukan aktivitas. Dalam dinamika kehidupan manusia, berpikir dan 

beraktivitas merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. 

Sehingga dalam pembelajaran aspek aktivitas menjadi fundamental yang 

tidak dapat ditinggalkan (Sardiman, 1986: 95). 

Adapun kreativitas merupakan sebuah hasil belajar dalam kecakapan 

kognitif terutama dalam menciptakan sesuatu untuk memecahkan sebuah 

masalah, dengan demikian untuk membentuk manusia yang kreatif harus 

melalui proses pembelajaran yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari 

proses pembelajaran itu sendiri (Slameto, 2003: 138). 
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Hasil penelitian Mahanal (2009: 5) mengungkapkan bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan model PBL efektif digunakan untuk materi 

pembelajaran yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Sehingga peneliti 

beinisiatif menggunakan model pembelajaran PBL. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah kreativitas siswa dalam pembelajaran Biologi 

menggunakan model PBL? 

2. Bagaimanakah aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Biologi 

menggunakan model PBL?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Kreativitas siswa dalam pembelajaran Biologi menggunakan model 

PBL 

2. Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Biologi menggunakan 

model PBL. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. bagi siswa 

a.  meningkatkan kreativitas siswa untuk belajar Biologi 
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b. siswa dapat lebih memahami konsep daur ulang limbah dan 

memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan atas produk 

yang dihasilkan dari project yang dilakukan 

2. bagi peneliti 

peneliti  mendapatkan pengalaman  dalam merancang dan 

melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, aktif, 

kreatif, dan efektif dengan menggunakan model pembelajaran yang 

tepat sesuai tuntutan standar kompetensi, dapat menambah wawasan 

untuk menggali kreativitas siswa, dan menjadi bekal untuk menjadi 

calon guru biologi yang profesional dalam perbaikan pembelajaran pada 

masa yang akan datang 

3. bagi guru/calon guru biologi 

menjadi masukan yang membangun bagi para guru untuk mendesain 

kegiatan pembelajaran biologi yang diharapkan dapat mengembangkan 

kreativitas siswa, sebagai salah satu alternatif desain pembelajaran yang 

dapat diterapkan dan dikembangkan untuk materi pelajaran biologi 

yang relevan 

4. bagi sekolah 

merupakan sumbangan yang bermanfaat dalam upaya meningkatkan 

kualitas pendidikan disekolah dan sebagai alternatif kegiatan 

pembelajaran yang efektif. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran pada permasalahan yang dibahas, 

maka penulis memberi batasan masalah sebagai berikut: 
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1. model pembelajaran PBL  yang dimaksud terdiri dari empat tahapan 

pembelajaran yaitu: (1) tahap perencanaan, (2) tahap pelaksanaan, (3) 

tahap tindak lanjut, dan (4) tahap penilaian (Semiawan, 2006: 84-87) 

2. indikator penilaian kreativitas siswa meliputi: (1) membuat 

perencanaan, (2) bereksplorasi dan mengembangkan gagasan dalam 

mendesain produk, (3) interdisiplin ilmu dan aplikasi konsep, (4) 

memilih bahan-bahan yang tepat, dan (5) menggunakan alat 

(dimodifikasi dari Balitbang Depdiknas, 2002: 4) 

3. indikator penilaian produk meliputi: (1) fungsional produk, (2) 

keorisinilan produk, (3) daya tahan produk, (4) manfaat produk, (5) 

nilai ekonomi produk, (6) nilai estetika produk, dan (7) menunjukkan 

inovasi dan kreasi dalam teknik pembuatan (dimodifikasi dari Balitbang 

Depdiknas, 2002: 4) 

4. indikator penilaian aktivitas belajar siswa meliputi: (1) mengemukakan 

ide-ide baru, (2) bertukar informasi, (3) mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok, dan (4) memberikan masukan/pendapat (pemikiran) yang 

luwes (dimodifikasi dari Sardiman, 1986: 99-100) 

5. subjek penelitian adalah siswa kelas X SMA Pembina Menggala Tahun 

Pelajaran 2013/2014 

6. submateri pada penelitian ini adalah daur ulang limbah di kelas X 

dengan kompetensi dasar 4.4 “Membuat produk daur ulang limbah”. 

 

F. Kerangka Pikir 

Pembelajaran Biologi merupakan salah satu mata pelajaran yang 

berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam yang erat kaitannya dengan 
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kehidupan sehari-hari yang bersifat aplikatif sehingga dapat mengeksplorasi 

kreativitas. Fakta di masyarakat bahwa pembelajaran Biologi belum 

seutuhnya berupa pembelajaran yang aplikatif dan kreatif. Hal ini 

disebabkan pembelajaran menggunakan model yang tidak tepat, padahal 

dengan ketepatan model pembelajaran yang digunakan kreativitas siswa 

dapat dikembangkan. Guru memegang peranan penting dalam 

pengembangan kreativitas siswa. Pengembangan kreativitas siswa dapat 

dilatih melalui suatu kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, seorang guru 

harus mampu merancang kegiatan pembelajaran yang dapat memacu siswa 

untuk mengembangkan kreativitas yang dimiliki siswa, salah satunya 

dengan menggunakan model pembelajaran PBL yang menuntut siswa untuk 

secara aktif dan kreatif membuat sebuah produk. 

Kegiatan pembelajaran dengan model PBL merupakan kegiatan siswa dalam 

kelompok melakukan perencanaan untuk merancang proyek yang akan 

dilakukan, kemudian membuat produk, menindak lanjuti produk yang 

dihasilkan dengan mempresentasikan cara pembuatan dan alasan membuat 

produk tersebut, kemudian melakukan penilaian dan evaluasi terhadap 

produk yang dibuat dari masing-masing kelompok oleh kelompok lain dan 

guru. Pembelajaran PBL memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan kreativitas dan mengaitkan interdisiplin ilmu yang 

dimilikinya dalam perencanaan dan pembuatan produk.  

Penelitian ini mengenai kreativitas dan aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran PBL. Variabel bebas pada 
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penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran PBL dan variabel 

terikatnya adalah kreativitas siswa dan aktivitas belajar siswa. 

Hubungan antara variabel tersebut digambarkan sebagai berikut: 

                                                         

Keterangan : X   = model pembelajaran PBL  

Y1  = kreativitas siswa 

Y2  = aktivitas belajar siswa 

Gambar 1.  Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat 

Y1 

X 

Y2 


