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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kreativitas 

 

Kreativitas menurut para ahli psikologi penjelasannya masih berbeda-beda 

sesuai sudut pandang masing-masing. Menurut Semiawan kreativitas adalah 

suatu kemampuan untuk membentuk gagasan baru dan penerapan dalam 

pemecahan masalah. Sedangkan Amien menyatakan bahwa kreativitas 

diartikan sebagai pola berpikir atau ide yang timbul secara spontan dan 

imajinatif yang mencirikan hasil yang artistik, penemuan ilmiah, dan 

menciptakan secara mekanik. Sehingga dapat dikatakan bahwa kreativitas 

merupakan ide atau pemikiran dan penemuan yang mendatangkan hasil yang 

baru atau relatif  baru yang berkisar pada berpikir kreatif dan hasil kreatif 

(dalam Suryosubroto, 2009: 220-221). 

 

Kreativitas (berpikir kreatif dan divergen) adalah kemampuan berdasarkan 

data-data informasi yang tersedia menentukan banyak kemungkinan jawaban 

terhadap suatu masalah, penekanannya pada kuantitas, ketepatgunaan dan 

keragaman jawaban. Semakin banyak jawaban berkualitas yang diberikan 

terhadap suatu masalah, maka kreatiflah siswa tersebut (Munandar dalam 

Suryosubroto, 2009: 221). 
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Kreativitas pada hakikatnya berhubungan dengan penemuan sesuatu mengenai 

hal yang menghasilkan sesuatu baru dengan menggunakan sesuatu yang telah 

ada. Dengan demikian kreativitas dibatasi sebagai perwujudan sesuatu yang 

baru dalam kenyataan (Rahmawati, 2010: 3). 

 

Kreativitas merupakan salah satu tolak ukur potensi kualitas sumber daya 

manusia, kreativitas menempati urutan yang sederajat dengan potensi sumber 

daya manusia lainnya seperti kecerdasan, kepribadian dan keuletan. 

Kreativitas sebagai suatu potensi perkembangannya tidak terlepas dari aspek 

psikologi yang melekat berkaitan dengan pola pikir, sikap maupun mental. 

Kreativitas juga dapat dipandang sebagai suatu proses yang melibatkan 

pengorganisasian pengalaman sedemikian rupa dalam menghasilkan gagasan 

baru yang sebelumnya tidak dipikirkan oleh yang bersangkutan (Mustaji, 

2005: 6). 

 

Walls (dalam Suryosubroto, 2009: 221-222) menyatakan bahwa dalam 

analisis proses kreatif dibedakan menjadi empat fase, yaitu fase persiapan, 

fase inkubasi, fase inspirasi dan fase revisi. Fase-fase tersebut diuraikan lebih 

lanjut sebagai berikut: 

a. fase persiapan 

pada fase ini perhatikan individu pada masalah atau benda, 

mengorganisasi data atau komponen, merumuskan masalah dan 

mengemukakan ide-ide yang relevan atau mencoba-coba yang sesuai 

dengan penyelesaian masalah atau konstruksi bentuk, 
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b. fase inkubasi 

fase individu menyusun kembali dan mengetes ide-ide atau percobaannya, 

selain itu individu-individu juga benar-benar melibatkan diri dan 

mengalami masalah yang dihadapi. Sekalipun terlihat tidak ada kegiatan 

serta kemajuan yang nyata, tetapi masalah tersebut sedang dalam 

penyelesaian secara tidak langsung, 

c. fase inspirasi 

pada fase ini individu secara tiba-tiba muncul ide tentang tema atau 

hubungan bermacam-macam komponen dari masalah yang dihadapi, 

d. fase revisi 

pada fase ini individu memikirkan, mengevaluasi, menyusun rencana 

penyelesaian secara kritis. 

 

Haris (dalam Mustaji, 2005: 5) mengemukakan bahwa kreativitas dapat dilihat 

dari tiga aspek yakni: (1) kemampuan; kreativitas adalah sebuah kemampuan 

untuk memikirkan dan menentukan sesuatu yang baru, menciptakan gagasan-

gagasan baru dengan cara mengkombinasikan, mengubah atau menerapkan 

kembali ide-ide yang telah ada, (2) perilaku; kreativitas adalah sebuah perilaku 

menerima perubahan dan kebaruan, kemampuan bermain-main dengan 

berbagai gagasan dan berbagai kemungkinan, cara pandang yang fleksibel, 

dan (3) proses; kreativitas adalah proses kerja keras dan berkesinambungan 

dalam menghasilkan gagasan dan pemecahan masalah yang lebih baik, serta 

selalu berusaha untuk menjadikan segala sesuatu menjadi lebih baik. 
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Ciri-ciri kreativitas dikemukakan oleh Semiawan (dalam Suryosubroto, 2009: 

223) yaitu “dorongan ingin tahu yang besar; sering mengajukan pertanyaan 

yang baik; memberikan banyak gagasan atau usul terhadap suatu masalah; 

bebas dalam menyatakan sesuatu pendapat; menonjol dalam salah satu bidang 

seni; mempunyai pendapat sendiri dan dapat mengungkapkannya; tidak 

mudah terpengaruh orang lain; daya imajinasi kuat; orisinalitas tinggi (tampak 

dalam ungkapan gagasan, karangan, dan sebagainya serta menggunakan cara-

cara orisinil dalam pemecahan masalah); dapat bekerja sendiri ataupun 

bekerjasama dan senang mencoba hal-hal baru”. 

 

Kreativitas memiliki ciri yang berhubungan dengan kognisi (proses berfikir) 

meliputi: 

1. keterampilan mengolaborasikan/merinci, adalah mampu memperkaya dan 

mengembangkan suatu gagasan atau produk, 

2. keterampilan menilai/ mengevaluasi, adalah menentukan patokan penilaian 

dan menentukan apakah suatu pertanyaan benar, suatu rencana sehat, atau 

suatu tindakan bijaksana, 

3. rasa ingin tahu, adalah selalu terdorong untuk mengevaluasi lebih banyak, 

4. bersifat ingin aktif, adalah kemampuan memperagakan atau 

membayangkan hal-hal yang tidak/ belum pernah terjadi, 

5. merasa tertantang oleh kemajemukan, adalah terdorong untuk mengatasi 

masalah yang sulit dan rumit, 

6. sikap berani mengambil resiko, adalah berani memberikan jawaban 

meskipun belum tentu benar, tidak takut gagal atau mendapat kritik, 
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7. sifat menghargai, adalah menghargai bimbingan dan pengarahan dalam 

hidup (Munandar dalam Suryosubroto, 2009: 223-224). 

 

B. Aktivitas belajar siswa 

Belajar adalah berbuat, berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi melakukan 

kegiatan,  tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Dalam dinamika 

kehidupan manusia, berpikir dan berbuat sebagai suatu rangkaian yang tidak 

dapat dipisahkan. Begitu juga dalam belajar sudah barang tentu tidak 

mungkin meninggalkan dua kegiatan itu, berpikir dan berbuat.  Adapun 

aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental 

(Sardiman, 1986: 95). 

 

Sebagaimana dijelaskan oleh Rousseau dan Piaget (dalam Sardiman, 1986: 

95-99) bahwa segala pengetahuan itu harus diperoleh dengan pengamatan 

sendiri, pengalaman sendiri, penyelidikan sendiri, dengan fasilitas yang 

diciptakan sendiri, baik secara rohani maupun teknis. Seorang anak akan 

berpikir sepanjang ia berbuat, tanpa perbuatan berarti anak  itu tidak berpikir. 

Oleh karena itu agar anak berpikir sendiri maka harus diberi kesempatan 

untuk berbuat sendiri.  

 

Banyak jenis aktivitas yang dilakukan siswa di sekolah, Diedrich (dalam 

Sardiman, 1986: 99-100) mengemukakan pengolongan aktivitas belajar siswa 

dari 177 jenis aktivitas yang ada yaitu: 

1. visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya: membaca, 

memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, 
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2. oral activities, seperti: menyatakan, bertanya, berpendapat, memberi 

saran, 

3. listening activities, sebagai contoh: mendengarkan uraian; percakapan, 

diskusi, presentasi, 

4. writing activities, seperti menulis laporan, angket, 

5. drawing activities, misalnya: menggambar, membuat desain, 

6. motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, menggunakan alat, mereparasi, 

7. mental activities, seperti misalnya: menanggapi, mengingat, memecahkan 

permasalahan, menganalisis, melihat hubungan (interdisiplin ilmu), 

mengambil keputusan, 

8. emotional activities, seperti misalnya: menaruh minat, gembira, 

bersemangat, berani, bertanggung jawab, dan tenang. 

 

C. Model Pembelajaran Project Based Learning (PBL) 

Model pembelajaran PBL merupakan “sebuah inovasi pedagogik yang 

mengintegrasikan teori dan perbuatan atau tindakan untuk memecahkan 

masalah dalam kehidupan nyata (Bergh, dkk., 2006: 347). 

 

PBL adalah suatu pembelajaran yang didesain untuk persoalan yang 

kompleks, siswa melakukan investigasi untuk memahaminya, menekankan 

pembelajaran dengan aktivitas yang lama, tugas yang diberikan pada siswa 

bersifat multidisiplin berorientasi pada produk (artifak). PBL membantu siswa 

dalam belajar pengetahuan dan keterampilan yang kokoh dibangun melalui 

tugas-tugas dan pekerjaan otentik. Situasi belajar, lingkungan, isi, dan tugas-
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tugas yang relevan, realistik, otentik, dan menyajikan kompleksitas dalam 

dunia nyata yang mampu memberikan pengalaman pribadi siswa terhadap 

objek siswa dan informasi yang diperoleh siswa membawa pesan sugestif 

cukup kuat (Mahanal, 2009: 2-3). 

  

Menguatkan hal tersebut Bahri (2009: 6) menjelaskan bahwa  PBL merupakan 

model belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam 

mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan 

pengalaman dalam beraktivitas secara nyata. PBL dirancang untuk digunakan 

pada permasalahan komplek yang diperlukan pelajar dalam melakukan 

investigasi dan memahaminya.  Baker, Trygg, dan Otto (2011: 4) menjelaskan 

“PBL  menghadapkan siswa pada pembelajaran yang relevan, yang 

memberikan pengaruh positif terhadap pengembangan kreativitas siswa, guru 

sebagai fasilitator, siswa lebih berperan mengekplorasi pengetahuan, 

mengajukan pertanyaan, menemukan masalah, mendeterminasikan solusi, 

merancang dan mengimplementasi proyek”. 

 

Secara detail Boundee,  Kidrakarn, dan Sa-Ngiamvibool (2011: 499) 

menerangkan bahwa “PBL merupakan model pembelajaran yang 

menempatkan siswa sebagai pusat pada proses pembelajaran. Model ini 

digunakan secara luas untuk menggantikan pengajaran tradisional yang 

menjadikan guru sebagai pusat kegiatan pembelajaran, yang secara tegas 

dipanuti dalam pembelajaran. Proses pembelajaran PBL merupakan 

pembelajaran yang sistematis dan teratur untuk menghasilkan solusi yang 
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dapat digunakan dan aplikatif, membangun motivasi, dan menguatkan 

keterampilan hidup yang dibutuhkan.  

 

Menurut Semiawan (2006: 84-87) dalam pelaksanaan pembelajaran dengan 

model PBL meliputi empat tahapan yaitu: 

1. tahap perencanaan: (a) mempelajari materi pembelajaran dalam silabus dari 

mata pelajaran yang menjadi tema dari proyek tersebut, (b) membuat 

diagram kaitan antara tema dengan materi pembelajaran dari mata pelajaran 

lain, (c) merumuskan tujuan pembelajaran dengan menggunakan model 

proyek tersebut, (d) menentukan langkah-langkah dalam kegiatan 

pembelajaran, (e) merencanakan organisasi kelas sesuai dengan kegiatan 

pembelajaran (misal bekerja dalam kelompok), (f) menyiapkan format-

format pengamatan untuk siswa, (g) merencanakan kegiatan tindak lanjut, 

dan (h) menyiapkan penilaian kegiatan belajar-mengajar, 

 

2. tahap pelaksanaan: (a)pada permulaan pembelajaran, guru mengemukakan 

tema proyek, (b) guru mengajak siswa menelaah kemungkinan mengaitkan 

tema dengan berbagai mata pelajaran (walaupun guru sebelumnya sudah 

menyiapkan diagram kaitan tema mata pelajaran lain), guru berperan 

membimbing dan mengatur jalannya diskusi serta memberikan bantuan bila 

diperlukan, (c) sesudah diagram kaitan tema dengan mata pelajaran lain itu 

terbentuk, guru membagi kelas dalam beberapa kelompok, (d) tiap 

kelompok merencanakan bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan materi yang telah dikaitkan dengan tema, guru 

membimbing setiap kelompok dan memberikan bantuan bila siswa 
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memerlukannya, tiap kelompok mendiskusikan dan mencatat hasil 

diskusinya, (e) data/informasi yang terkumpul didiskusikan, diolah, dan 

ditulis serta siap untuk dilaporkan, (f) sesudah semua kelompok siap untuk 

melaporkan, maka guru (atau seorang siswa ataupun sekelompok siswa) 

memimpin pelaporan, (g) siswa-siswa lain memberikan komentar atau 

saran yang dicatat oleh anggota kelompok yang sedang melaporkan, guru 

kadang-kadang memberikan saran atau bantuan seperlunya bila ternyata 

diskusi kurang lancar atau terhenti, (h) berdasarkan komentar dan saran 

kelompok mendiskusikan dan bersepakat untuk menambah atau 

mengurangi, serta menyempurnakan laporan dengan mencari data yang 

perlu ditambahkan atau memperbaiki gambar dan tulisan 

 

3. tahap tindak lanjut: untuk lebih memantapkan hasil kegiatan belajar para 

siswa dilibatkan lagi dalam kegiatan tindak lanjut. Salah satu kegiatan 

tindak lanjut yang diterapkan adalah pameran, 

 

4. tahap penilaian: (a) secara verbal, misalnya tanya jawab dan diskusi, (b) 

secara tertulis, misalnya berupa laporan dan tes, dan (c) penilaian hasil 

karya siswa. 

Adapun indikator penilaian produk (dimodifikasi dari Balitbang Depdiknas, 

2002: 4) 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. 
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Model PBL memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan sebagaimana 

pendapat menurut Roestiyah (1998: 81) dan Djamarah (2000: 196) antara lain: 

1. kelebihan 

a. dapat memperluas pemikiran siswa dari yang sempit menjadi lebih 

luas dan menyeluruh dalam memandang dan memecahkan masalah 

yang dihadapi dalam kehidupan 

b. melalui model ini siswa dibina dengan membiasakan menerapkan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan dengan terpadu, yang 

diharapkan praktis dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. 

c. model ini sesuai dengan prinsip-prinsip didaktik modern yang dalam 

pengajaran perlu diperhatikan yaitu: (a) kemampuan individual siswa 

dan kerjasama dalam kelompok, (b) bahan pelajaran tak terlepas dari 

kehidupan riil sehari-hari yang penuh masalah, (c) pengembangan 

aktivitas, kreativitas, dan pengalaman siswa banyak dilakukan agar 

teori dan praktek, sekolah, dan kehidupan masyarakat menjadi satu 

kesatuan yang tak terpisahkan.  

 

2. kekurangan  

a. tiap mata pelajaran mempunyai kesulitan sendiri, hal mana yang tak 

dapat dipenuhi dalam proyek total 

b. bahan pelajaran sering menjadi luas sehingga dapat mengaburkan 

pokok unit yang dibahas 
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c. sukar untuk memilih pokok proyek yang tepat. Harus dapat memilih 

topik unit yang tepat sesuai kebutuhan siswa, fasilitas yang memadai, 

dan memiliki sumber-sumber belajar yang diperlukan 

d. hasilnya tergantung pada kecakapan guru untuk menyelenggarakan 

sesuatu 

e. menyiapkan tugas bukan suatu pekerjaan yang mudah, organisasi 

bahan pelajaran, perencanaan, dan pelaksanaan model ini sukar dan 

memerlukan keahlian khusus dari guru, sedangkan para guru belum 

disiapkan untuk ini 

f. kurikulum yang berlaku di negara kita saat ini, baik secara vertikal 

maupun horizontal, belum menunjang pelaksanaan model ini. 


