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ABSTRAK
Penelitian dilatar belakangi Habits of Mind dan Emotional Quotient
peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Natar tergolong rendah
dikarenakan peserta didik pasif dalam pembelajaran, pendidik
mendominasi pembelajaran, dan kurang berinovasi memilih model
pembelajaran akibatnya pesrta didik merasa bosan mengikuti
pembelajaran.Rendahnya HOM dan EQ menghambat peserta didik
mengeksplor pengetahuannya, menyampaikan ide gagasan,
menyelesaikan permasalahan berdampak pada pencapaian hasil
belajar biologi. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh model
pembelajaran Creative Problem Solving dengan teknik Mind Mapping
terhadap Habits of Mind dan Emotional Quotient peserta didik.
Menggunakan metode Weak Experiment dengan The One Group
Pretest-Postest Design. Melibatkan tiga kelas eksperimen
menggunakan model Creative Problem Solving teknik Mind Mapping.
Instrumen berupa tes essay dan angket HOM ,serta angket EQ. Uji
hipotesis menggunakan uji parametrik One Sample T-Test bertaraf
signifikan 0,05. Hasil penelitian menunjukkan 0,000<0,05. Artinya,
terdapat pengaruh model pembelajaran Creative Problem Solving
dengan teknik Mind Mapping terhadap Habits of Mind dan Emotional
Quotient peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Natar.
Kata Kunci : Creative Problem Solving, Emotional Quotient,
Habits of Mind , Mind Mapping
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MOTTO

Artinya : Maka Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu
mereka mempunyai hati (akal) yang dengan itu mereka dapat
memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat
mendengar? karena Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi
yang buta, ialah hati yang di dalam dada. Q.S Al-Hajj [22] : 46
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Proposal
ini
berjudul
“Pengaruh
Model
Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) dengan
Teknik Mind Mapping Terhadap Habits of Mind dan
Emotional Quotient (Kecerdasan Emosional) Peserta Didik
Kelas X Mata Pelajaran Biologi”. Agar dapat memperjelas
maksud dari judul tersebut, maka perlu adanya penegasan
judul dengan beberapa definisi sebagai berikut :
1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu
(orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan ,
atau perbuatan seseorang. 1
2. Model Pembelajaran Creative Problem Solving adalah
suatu model pembelajaran yang melakukan pemusatan
pada pembelajaran dan keterampilan pemecahan masalah,
yang diikuti dengan penguatan keterampilan. 2
3. Teknik Mind Mapping adalah suatu cara mencatat kreatif,
efektif, dan secara harfiah dapat memetakan pikiran. Mind
mapping merupakan teknik mencatat yang mampu
memadukan otak kanan dan otak kiri individu menjadikan
peserta didik memiliki ingatan dalam jangka panjang
mengenai materi yang dipelajarinya.3
4. Habits of Mind adalah kebiasaan berpikir seseorang yang
dapat membentuk pola perilaku cerdas dan mampu

1
Kamus Besar Bahasa Indonesia [Online] <https://kbbi.web.id/pengaruh>
diakses pukul 10 : 09 November 2020
2
Laila Puspita, Nanang Supriadi, dan Amanda Diah Pangestika, ―Pengaruh
Model Pembelajaran Creative Problem Solving (Cps) Disertai Teknik Diagram Vee
Terhadap Keterampilan Berpikir Kreatif Peserta Didik Materi Fungi Kelas X Man 2
Bandar Lampung,‖ Biosfer : Jurnal Tadris Biologi 9, no. 1 (2018): 01,
https://doi.org/10.24042/biosf.v9i1.2871.
3
Fatma Zuhra dan Sharfina Sharfina, ―Penerapan Pembelajaran Quantum
Learning Dengan Teknik Mind Mapping Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa
Pada Konsep Gaya,‖ JEMAS (Jurnal Edukasi Matematika Dan Sains) 1, no. 2 (2020):
57–60.
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2
menyelesaikan suatu permasalahan secara aktif dan
produktif.4
5. Emotional Quotient (Kecerdasan Emosional) adalah
kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan
menghadapi frustasi mengendalikan dorongan hati dan
tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana
hati dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan
kemampuan berpikir, berempati, dan berdoa.5
6. Peserta Didik Kelas X , menurut ketentuan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran
yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan
tertentu. Peserta didik adalah orang yang mempunyai
pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan
harapan masa depan. 6
7. Mata Pelajaran Biologi merupakan cabang ilmu
pengetahuan alam yang dipelajari pada tingkat pendidikan
menengah atas. Mempelajari tentang seluruh aspek
kehidupan, Biologi merupakan ilmu yang berkaitan erat
dengan kehidupan sehari-hari. 7
B. Latar Belakang Masalah
Tolak ukur kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa
adalah pendidikan. Semakin maju tingkat pendidikan suatu
4

Molani Paulina Hasibuan, Ratih Permana Sari, dan Setiawaty Setiawaty,
―Penerapan Model Pembelajaran Dengan Pendekatan Saintifik Terhadap
Pembentukan Habits of Mind Siswa,‖ Jurnal IPA & Pembelajaran IPA 3, no. 2
(2019): 119–29, https://doi.org/10.24815/jipi.v3i2.14415.
5
Sartika Ayu ; Wahyuni Ismail ; Eka Damayanti Utami, ―Pengaruh
Kecerdasan Emosional Terhadap Hasil Belajar Biologi Peserta Didik,‖
Psikoislamedia Jurnal Psikologi 05, no. 1 (2020): 1–13.
6
Askhabul Kirom, ―Peran Guru Dan Peserta Didik Dalam Proses
Pembelajaran Berbasis Multikultural,‖ Pendidikan Agama Islam 3, no. 1 (2017): 69–
80.
7
Tresna Puspa Herdani, Nurmasari Sartono, and Dian Evriyani,
―Pengembangan Permainan Monopoli Termodifikasi Sebagai Media Pembelajaran
Pada Materi Sistem Hormon (Penelitian Dan Pengembangan Di SMAN 1 Jakarta),‖
Biosfer 8, no. 1 (2015): 20–28.

3
bangsa maka, semakin maju pula tingkat kesejahteraannya. 8
Tingkat kesejahteraan dan masa depan suatu bangsa selain
ditentukan oleh cara pandang bangsa terhadap pendidikan ,
juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang
dimiliki oleh bangsa itu sendiri. Sumber daya manusia yang
bermutu sangat diperlukan dalam menjadikan Indonesia
menjadi bangsa yang dihormati dan berperan dimata dunia
yang akan menjadi tumpuan utama bagi bangsa untuk
berkompetisi dalam menghadapi perkembangan zaman
terutama di era globalisasi saat ini. Upaya dalam menghadapi
era globalisasi yang begitu ketat dengan persaingan dalam
segala bidang kehidupan, terutama dunia kerja yang semakin
kompetitif, salah satunya dengan meningkatkan kualitas
sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan. 9
Pendidikan pada dasarnya, mengambil peran penting
sebagai fondasi dalam mengembangkan kemampuan dan
membentuk pola pikir serta watak dalam
rangka
mencerdaskan putra-putri bangsa, dan merupakan suatu
pengalaman belajar yang secara langsung dapat menjamin
kualitas peserta didik.10 Pendidikan merupakan media yang
memberikan stimulus bagi perkembangan dan pertumbuhan
potensi mansia seoptimal mungkin ke arah penyempurnaan
dirinya baik sebagai „abdillah maupun sebagai khalifah.
11
Prosesnya yang berlangsung secara terus menerus dan tak
pernah berakhir , menjadikan pendidikan sebagai alat
penghasil kualitas berkelanjutan yang ditujukan dalam wujud
8

H Sujono, ―Implemntasi Media Pembelajaran Audio Visual Dalam
Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa,‖ Ta‟dib 16, no. 1 (2018): 1–20.
9
Rusmin Husain and Anton Kaharu, ―Menghadapi Era Abad 21: Tantangan
Guru Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Bone Bolango,‖ Jurnal Obsesi :
Jurnal
Pendidikan
Anak
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Dini
5,
no.
1
(2020):
85,
https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.527.
10
Guntur Maulana Muhammad, Ari Septian, and Mastika Insani Sofa,
―Penggunaan Model Pembelajaran Creative Problem Solving Untuk Meningkatkan
Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa,‖ Mosharafa: Jurnal Pendidikan
Matematika 7, no. 3 (2018): 315–26, https://doi.org/10.31980/mosharafa.v7i3.140.
11
Chairul Anwar, ―Hakikat Manusia Dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan
Filosofis‖ (Yogyakarta: SUKA-Press, 2014).

4
individu masa depan yang mampu mengembangkan ilmu
pengetahuan serta mempelajari ilmu-ilmu baru yang sesuai
dengan perkembangan zaman12 , hal tersebut senada dengan
UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
yang
menyebutkan
bahwa
pendidikan
berfungsi
mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, upaya ini bertujuan untuk mengembangkan
peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara
yang demokratis serta bertanggung jawab.13
Pendidikan erat kaitannya dengan kurikulum, tak
terkecuali di Indonesia. Kurikulum dijadikan rancangan
pelajaran dan program pendidikan yang digunakan dalam satu
periode jenjang pendidikan, setiap kurikulum memiliki ke
khasan tersendiri karena pada hakikatnya setiap kurikulum
merupakan penyelaras dan penyempurna kurikulum
sebelumnya.14 Tujuan perubahan dan pengembangan
kurikulum dalam sistem pendidikan Indonesia adalah untuk
melahirkan lulusan (sumberdaya manusia) yang produktif
menghadapi perkembangan global disegala bidang. 15
Kurikulum saat ini yang digunakan di Indonesia adalah
kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang
memfokuskan
pada pendidikan karakter yang menjadi
landasan bagi sekolah dengan memperhatikan empat aspek
penilaian yakni pengetahuan, keterampilan, sosial dan
12

I Wayan Cong Sujana, ―Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia,‖ Adi
Widya:
Jurnal
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Dasar
4,
no.
1
(2019):
29,
https://doi.org/10.25078/aw.v4i1.927.
13
Deni Lesmana, ―Kandungan Nilai Dalam Tujuan Pendidikan Nasional
(Core Ethical Values),‖ Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama
Islam 17, no. 1 (2018): 211–126, https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i1.8103.
14
Umi Nadhifah et al., ―Meta Analisis Pengaruh Media Pembelajaran
Bologi Terhadap Hasil Belajar Kognitif Siswa Jenjang SMA Se- Jawa Timur‖ 8
(2020): 83–92.
15
Ghulham Hamdu Desi Fitriani, Yusuf Suryana, ―Pengembangan
Instrumen Tes Higher-Order Thinking Skill Pada Pembelajaran Tematik Berbasis
Outdoor Learning,‖ Indonesian Journal of Primary Education 2, no. 1 (2018): 87–96.
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spiritual. Pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 memiliki
maksud dan tujuan yaitu untuk menumbuhkan kualitas proses
dan hasil yang memusat pada akhlak terpuji dan budi pekerti
peserta didik secara menyeluruh, terpadu, dan seimbang yang
selaras dengan standar kompetensi lulusan setiap satuan
pendidikan.16
Kurikulum 2013 dapat diterapkan dan terlaksana
dengan baik apabila menerapkan pembelajaran yang sesuai,
menurut kemendikbud pembelajaran pada kurikulum 2013
adalah pembelajaran yang berbasis Student Centered Learning
atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik , yakni
pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk aktif dalam
mencari informasi dari berbagai sumber, mampu bekerjasama
atau berkolaborasi dalam merumuskan , dan menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi.
Faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya tujuan
pendidikan adalah proses pembelajaran. 17 Pembelajaran pada
hakikatnya adalah suatu proses belajar dan mengajar antara
guru dan peserta didik. Pembelajaran disuguhkan pendidik
kepada peserta didik agar memperoleh ilmu, pengetahuan,
keterampilan, dan juga karakter, serta pembentukan sikap dan
kepercayaan diri pada peserta didik. Implementasi
pembelajaran merupakan proses internal peserta didik dan
pembelajaran merupakan kondisi eksternal belajar.
18
Pembelajaran yang bertujuan meningkatkan kemampuan
peserta didik secara optimal harus dilaksanakan melalui
langkah terstruktur dan terukur baik dari segi pelaksanaan,

16
Amie Primarni, ―Pengaruh Model Pembelajaran Saintifik Pada
Kurikulum 2013 Dan Kompetensi Profesional Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa
Kelas VIII Di MTSN 2 Bogor,‖ Dirosah Islamiyah 2, no. 2 (2020): 115–30,
https://doi.org/10.17467/jdi.v2i2.117.
17 Dwi Susanti et al., ―Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning
Tipe POE Dan Aktivitas Belajar Terhadap Kemampuan Metakognitif,‖ Inomatika 2,
no. 2 (2020): 93–105, https://doi.org/10.35438/inomatika.v2i2.199.
18
Chairul Anwar, ―Multikulturalisme, Globalisasi, Dan Tantangan
Pendidikan Abad Ke-21‖ (Yogyakarta: DIVA Press, 2019).
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maupun pencapaian.19Pembelajaran mengacu pada dua
konsep yaitu belajar dan mengajar. Belajar dan pembelajaran
merupakan dua kegiatan yang saling berhubungan satu dengan
lainnya. Artinya, proses pembelajaran tidak akan berhasil jika
kegiatan belajar tidak terlaksana.20
Belajar merupakan bentuk dari implementasi manusia
sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang mulia. Allah SWT
telah menganugerahkan akal kepada manusia , akal manusia
berpotensi dalam meninggikan derajat manusia diatas makluk
ciptaan Allah yang lainnya, hal inilah yang menjadikan
manusia lebih mulia dibandingkan makhluk-makhluk lain
baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, seperti
yang di firmankan oleh Allah SWT dalam surah al-Isra ayat
70 yang berbunyi :

Artinya : ―Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak
cucu Adam, dan Kami angkut mereka didarat dan dilaut, dan
Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami
lebihkan mereka diatas banyak makhluk yang Kami ciptakan
dengan kelebihan yang sempurna”. (Al-Isra [17] : 70)
Al-Qur‘an Surah Al- Isra ayat 70 menjelaskan bahwa
Allah SWT memuliakan dan memberi kelebihan kepada
manusia diatas ciptaanNya yang lain dan diantara perkara
yang melebihkan manusia dari hamba-hambaNya yang lain
adalah akal. Sebagai wujud rasa syukur kita atas akal yang
telah dianugerahkan Allah SWT , hendaknya kita sebagai
manusia menggunakan akal kita untuk berpikir guna
meningkatkan ilmu pengetahuan untuk menjalani kehidupan
sebagai khalifah dimuka bumi, karena dengan menuntut ilmu
19

Reza Rindy Antika, ―Proses Pembelajaran Berbasis Student Centered
Learning,‖ BioKultur III, no. 1 (2014): 251–63.
20
Ramadhani, Rahmi, dkk Konsep Dan Pengembangan (Yogyakarta:
Yayasan Kita Menulis, 2020) : 17-25
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dapat meningkatkan kualitas dan juga meninggikan derajat
kita sebagai manusia seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur‘an
surah Al-Mujadilah ayat 11 yang bunyinya :

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman!
Apabila dikatakan kepadamu, ―Berilah kelapangan di dalam
majelis-majelis‖ maka lapangkanlah , niscaya Allah akan
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan ,
―Berdirilah kamu,‖ maka berdirilah, niscaya Allah akan
mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu
dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah
Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan”. (AlMujadilah [58] : 11
Cara memperoleh ilmu pengetahuan adalah melalui
kegiatan belajar. Belajar tidak selalu dilaksanakan dikelas
namun dapat diperoleh dalam kehidupan sehari-hari sepanjang
kehidupan manusia. Kegiatan belajar tidak terlepas dari
kegiatan berpikir, karena sejatinya belajar merupakan proses
perubahan dalam kepribadian individu yang ditunjukkan
dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku
berupa
kecakapan,
pengetahuan,
sikap,
kebiasaan
21
pemahaman, keterampilan dan kebiasaan berpikir. Berpikir
merupakan hal yang utama dalam kegiatan belajar karena
menjadi sarana bagi peserta didik dalam memperoleh dan
memahami ilmu yang dipelajarinya.
Terdapat banyak ilmu pengetahuan yang dapat
dipelajari salah satunya adalah biologi. Pembelajaran biologi
merupakan pembelajaran yang berhubungan dengan makhluk
hidup, dan lingkungan. BSNP (Badan Satuan Nasional
Pendidikan) mengemukakan bahwa biologi merupakan mata
21
Putu Luh, Ni dan Ekayani, ―Pentingnya Penggunaan Media Pembelajaran
Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa,‖ Ilmu Pendidikan, no. Maret (2017).
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pelajaran yang berasal dari suatu proses penemuan serta
mengembangkan keterampilan berfikir analitis, deduktif, dan
induktif dalam penyelesaian masalah yang terdapat di
lingkungan atau alam. Mata pelajaran biologi sebagai bagian
dari pendidikan formal, berkontribusi cukup besar dalam
membangun sumberdaya manusia yang bermutu tinggi,
karena pembelajaran biologi menggerakkan peserta didik
untuk berinteraksi dengan lingkungan sehingga peserta didik
akan memiliki kebiasaan berfikir kritis, kreatif , dan tujuan
pengajarannya adalah agar peserta didik memahami konsepkosep biologi serta mampu menyelesaikan
masalah.
Kemampuan tersebut menjadi kekuatan yang mengarahkan
peserta didik dari yang tidak mengerti menjadi mengerti , dan
dari yang pasif menjadi aktif. Keterampilan abad 21
dikategorikan kedalam empat hal yaitu cara berpikir
(kreativitas dan inovasi, berpikir kritis, pemecahan masalah,
pengambilan keputusan, dan cara belajar), cara kerja
(komunikasi dan kerja sama dalam kelompok), hal tersebut
juga senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh
Anderson (dalam Silvia dkk 2020) yaitu pembelajaran sains
abad 21 idealnya diarahkan kepada 4 komponen yakni
Communication , Colaboration, Critical Thinking, Problem
solving , Creativity & Innovation serta anjuran
BSNP/Dediknas 2006 pembelajaran harus diarahkan pada
penciptaan suasana aktif, kritis, analisis, dan kreatif melalui
pengembangan kemampuan berpikir. 22
Berbagai literatur mengkategorikan keterampilan
berpikir tingkat tinggi peserta didik diantaranya yaitu berpikir
kritis, berpikir kreatif, pemecahan masalah, dan pengambilan
keputusan. Berpikir kreatif dan berpikir kritis merupakan
keterampilan yang dikategorikan kedalam indikator Habits of
Mind, seperti yang diungkapkan oleh Marzano dkk bahwa
Habits of Mind dikategorikan kedalam tiga kriteria yaitu : (1)
22
Silvia Sukma Putri, Bambang Supriatno, and Sri Anggraeni, ―Analisis
Kualitas Struktur Pada Lembar Kegiatan Siswa Materi Uji Makanan,‖ Ilmiah
Pendidikan Biologi 6, no. 4 (2020): 411–22.

9
Self regulation, (2) Critical Thinking, (3) Creative Thinking.
Habits of mind menurut Costa dan Kallick merupakan
kemampuan berperilaku cerdas yang paling tinggi dalam
memecahkan masalah dan menjadi indikator kesuksesan
dalam akademik. Habits of Mind menjadi bagian penting yang
diperlukan dalam proses pembelajaran yang terintegrasi untuk
digunakan dalam setiap aktivitas dan pembelajaran. 23
Aktivitas pembelajaran yang memerlukan adanya
Habits of Mind salah satunya adalah pembelajaran biologi
yang karakteristik pembelajarannya menekankan pada
penguasaan konsep materi, prinsip, fakta, maupun bukti.
Pentingnya memiliki Habits of Mind dalam pembelajaran
biologi adalah sebagai kemampuan peserta didik untuk
mengkonstruk dan menggunakan pengetahuannya secara tepat
sesuai dengan permasalahan yang dihadapi sehingga peserta
didik dapat berpikir dengan efektif saat proses belajar
berlangsung. Habits of Mind membantu peserta didik untuk
selalu menggunakan waktunya secara produktif dan mengasah
kecerdasan peserta didik dan akan berdampak pada hasil
belajar peserta didik. 24
Pentingnya memiliki Habits of Mind dalam
pembelajaran biologi didasari oleh tiga indikator yang
terkandung dalam Habits of Mind yang merupakan
keterampilan yang amat penting dalam pembelajaran sains
(biologi) yang meliputi Self regulation, kemampuan Self
regulation pada dasarnya telah dimiliki oleh setiap individu.
Self regulation merupakan suatu kemampuan untuk
memanajemen atau mengontrol diri sendiri dalam kegiatan
pembelajaran berupa memahami pemikiran sendiri,
merencanakan hal yang efektif sebelum mengikuti kegiatan
belajar, menyadari serta menggunakan berbagai sumber
23

Suci Amanati Rose Ash Sidiqi Marita, ―Pengaruh Metode Role Playing
Terhadap Kemampuan Habits Of Mind Mahasiswa Fisioterapi,‖ Seminar Nasional
Dan Call for Paper, no. 20 (2017): 453.
24
Ilma Riksa Isfiani, ―Profil Tingkatan Habits of Mind Dan Kecemasan
Kognitif Dalam Mata Pelajaran Biologi Pada Siswa SMA Di Kota Bandung,‖ Jurnal
Biologi Dan Pembelajaran 11, no. 2 (2016): 53–66.
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informasi yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran ,
serta mampu memberikan umpan balik antar sesama peserta
didik. Self regulation dalam diri peserta didik tentu akan
membantu peserta didik mengontrol dirinya untuk lebih siap
dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran biologi sehingga
pembelajaran berlangsung sesuai dengan tujuan yang
diharapkan.25
Indikator yang kedua adalah Critical thinking atau
berpikir kritis. Berpikir kritis sangat penting dimiliki oleh
peserta didik dalam mengikuti pembelajaran biologi.
Kebiasaan berpikir kritis memungkinkan peserta didik
terbiasa menghadapi tantangan dan permasalahan untuk
dipecahkan dengan menganalisis pemikirannya sendiri dalam
memutuskan suatu pilihan dan menarik kesimpulan.
Keterampilan bepikir kritis atau Critical thinking dapat
melatih peserta didik menjadi pemecah masalah yang
tangguh, penentu keputusan yang matang, serta insan yang
tidak pernah berhenti belajar sehingga menjadi acuan dalam
aspek kognitif peserta didik yang akan menciptakan
pembelajaran yang aktif dan maksimal serta mampu
meningkatkan kepercayaan dan daya pikir peserta didik dalam
kegiatan pembelajaran biologi. 26 Indikator Habits of Mind
yang ketiga adalah Creative thinking atau berpikir kreatif,
berpikir kreatif merupakan keterampilan yang penting dalam
pembelajaran biologi , karena keterampilan ini adalah
kemampuan memunculkan ide baru dengan menggabungkan
beberapa ide sebelumnya. Creative thinking merupakan
keterampilan peserta didik untuk memberikan banyak
jawaban terhadap suatu permasalahan yang menekankan pada
ketepatgunaan, dan keberagaman jawaban. Keterampilan ini
25
Nukhbatul Bidayati Haka et al., ―Analisis Keterampilan Proses Sains Dan
Self Regulation Biologi Kelas XI : Pengaruh Model Auditory, Intellectually Dan
Repatition (AUDI-IR),‖ Journal Of Biology Education 3, no. 1 (2020): 16,
https://doi.org/10.21043/jobe.v3i1.6922.
26
Maria Apolonia Ndae and Diyah Ayu Widyaningrum, ―Pengaruh Model
Pembelajaran Recripocal Teaching Pair Share Dengan Media Gambar Terhadap
Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMA,‖ Quagga: Jurnal Pendidikan Dan Biologi
12, no. 1 (2020): 76, https://doi.org/10.25134/quagga.v12i1.2297.
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sangat penting untuk memecahkan permasalahan yang
dihadapi individu dalam pembelajaran biologi, karena dengan
adanya keterampilan ini akan menjadikan peserta didik
sebagai seorang pemikir yang sangat baik dalam membangun
koneksi antar bebagai hal yang tidak disadari oleh orangorang disekitarnya secara spontan, sehingga memudahkan
peserta didik untuk terbiasa aktif dalam menemukan fakta,
konsep , teori, serta keluwesan dalam mencari alternatif
jawaban dari berbagai permasalahan yang dihadapi dan tidak
hanya menjadi hafalan belaka dalam kegiatan pembelajaran
biologi. 27
Kegiatan pembelajaran biologi selain membutuhkan
kemampuan aspek kognitif berupa Habits of Mind , juga
membutuhkan aspek afektif berupa Emotional Quotient atau
kecerdasan emosional, karena secara kuantitatif EQ
menyumbang sebanyak 80% dalam mempengaruhi
pemahaman peserta didik, sedangkan kecerdasan intelektual
hanya 20%. Adanya EQ dalam diri tiap individu menjadikan
seseorang mampu memotivasi dirinya sendiri, mengontrol
desakan hati, mengatasi frustasi, mengatur suasana hati,
berempati serta mampu bekerja sama. 28 Menurut Daniel
Goleman kecerdasan emosional (EQ) sama pentingnya
dengan kecerdasan intelektual. EQ memberikan kesadaran
mengenai perasaan sendiri dan perasaan orang lain, perasaan
empati,cinta, motivasi, dan kemampuan untuk menanggapi
kesedihan atau kegembiraan secara tepat, 29 oleh karena itu
27
Akhmad Sofyan and Arif Lataami, ―Keterampilan Menganalisis Dan
Keterampilan Berpikir Kreatif Pada Pelajaran Kelas X SMA Negeri 11 Konawe
Selatan Melalui Model Pembelajaran Problem-Based Learning ( PBL )
AnalyzingSkills and Creative Thinking Skills in Class X SMA Negeri 11 Konawe
Selatan,‖ Jurnal Amanah Pendidikan Dan Pengajaran 1, no. 3 (2020): 163–67.
28
Cindy Agnesthia Penumoy, ―Pengaruh Kecerdasan Emosional Siswa Dan
Penguasaan Konsep Biologi Terhadap Sikap Pada Perilaku Pergaulan Bebas ( Survei
Pada SMPN Di Kabupaten Tangerang )‖ 1, no. 2 (2018): 145–56.
29
Fitria Nur Sholichah, ―Pengaruh Eq (Emotional Quotient) Dan Sq
(Spiritual Quotient) Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pai Di
Sekolah Menengah Pertama (Smp) Plus Al-Kautsar Blimbing Malang,‖ Skripsi
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Habits of Mind dan Emotional Quotient sangat berpengaruh
sebagai penentu keberhasilan dalam kegiatan belajar biologi.
Adanya Habits of Mind dalam diri peserta didik akan
menjadikan
peserta
didik
mampu
membangun
pengetahuannya sendiri dalam melaksanakan kegiatan belajar,
30
untuk membangun pengetahuan tersebut dibutuhkan
kemauan, motivasi dan semangat belajar serta regulasi emosi
diri peserta didik yang tertuang dalam kecerdasan emosional
atau Emotional Quotient. Emotional Quotient dan Habits of
Mind merupakan dua kemampuan peserta didik yang saling
berkontribusi satu sama lain dan penting untuk dikembangkan
dalam kegiatan pembelajaran biologi.
Pentingnya memiliki kebiasaan berpikir atau Habits
of Mind dan Emotional Quotient (EQ) atau kecerdasan
emosional pada peserta didik dalam pembelajaran biologi,
bertolak belakang dengan hasil pra penelitian yang dilakukan
pada 28 September 2020 di SMA Negeri 1 Natar. Habits of
Mind dan Emotional Quotient peserta didik kelas X IPA
masih tergolong rendah hal ini dibuktikan oleh peneliti
melalui penyebaran angket Habits of Mind yang bersumber
dari penelitian terdahulu yaitu Resta Septiana dan angket
Emotional Quotient yang bersumber dari penelitian terdahulu
Fitria Nur Sholichah yang sudah tervalidasi. Teknik sampel
yang digunakan pada pra penelitian ini adalah teknik cluster
random sampling, peneliti mengambil sampel sebanyak 15%
dari populasi yang berjumlah 280 peserta didik sehingga
diperoleh sampel sebanyak 42 peserta didik dalam penelitian
ini. Berikut adalah tabel data hasil observasi yang
dilaksanakan pada tanggal 6 September 2021 diketahui
persentase data angket Habits of Mind meliputi kemampuan
self regulation, critical thinking, dan creative thinking peserta
didik :
Program Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, 2015.
30
Ilma Riska Isfiani, ―Profil Tingkatan Habits of Mind Dan Kecemasan
Kognitif Dalam Mata Pelajaran Biologi Pada Siswa SMA Di Kota Bandunihg,‖
Biodidaktika 11, no. 2 (2016): 53–64.
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NO
1
2
3
4
5
6
7
8

Tabel 1.1
Hasil angket Habits of Mind peserta didik kelas X
SMA Negeri 1 Natar
Kelas
Rata-Rata
Persentase
Kriteria
XA1
38
38%
Rendah
XA2
37,37
37,37%
Rendah
XA3
27,25
27,25%
Rendah
XA4
30,25
30,25%
Rendah
XA5
32,5
32,5%
Rendah
XA6
34,12
34,12%
Rendah
XA7
41,37
41,37%
Rendah
XA8
43,62
43,62%
Remdah

Sumber : Dokumen Penelitian Melalui Pra Riset Peningkatan Habits of Mind
Menggunakan Angket yang Berasal dari Skripsi Resta Septiana

Tabel 1.2
Hasil angket Emotional Quotient peserta didik kelas X
SMA Negeri 1 Natar
NO KELAS
INDIKATOR (%)
Kesadaran Pengaturan Motivasi Empati Kecakapan
Diri
Diri
dalam
Membina
Hubungan
dengan
Orang lain
1
XA 1
35
40
30
39
35
2
XA 2
38
42
35
35
36
3
XA 3
39
38
39
40
37
4
XA 4
32
35
42
41
38
5
XA 5
40
40
46
45
37
6
XA 6
41
37
36
38
34
7
XA 7
35
42
38
45
35
8
XA 8
36
35
37
38
34
Rata-Rata
37
38
38
40
35
EQ
37%
Kriteria
Rendah
Sumber : Dokumen Penelitian Melalui Pra Riset Peningkatan Emotional Quotient
Menggunakan Angket yang Berasal dari Skripsi Fitria Nur Sholichah
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Habits of Mind yang diukur adalah Habits of Mind
menurut Marzano yang membagi kedalam tiga indikator yaitu
Ciritcal thinking, Creative thinking, dan Self regulation.
Berdasarkan data yang tertera pada tabel 1.1 yang merupakan
hasil penyebaran angket HoM yang dilakukan di delapan
kelas X IPA, secara keseluruhan dari delapan kelas tersebut
Habits of Mind yang telah mencakup tiga indikator menurut
Marzano pada peserta didik di SMA Negeri 1 Natar masih
tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu
berdasarkan hasil observasi wawancara dengan guru mata
pelajaran biologi yaitu beliau menyebutkan bahwa selama ini
peserta didik cenderung pasif dalam kegiatan belajar, selain
itu pendidik masih mendominasi dalam kegiatan
pembelajaran, dan pembelajaran masih
lebih sering
menggunakan metode konvensional , pendidik yang kurang
berinovasi dalam memilih model pembelajaran dalam
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang berakibat tidak
terlaksananya proses pembelajaran berbasis student centered
sehingga peserta didik kurang mandiri dalam mengkonstruk
pengetahuannya karena sudah terbiasa menerima informasi
secara keseluruhan dari pendidik akibatnya pola atau
kebiasaan berpikir peserta didik cenderung pasif dan kurang
maksimal menjelajahi pengetahuannya.
Beliau juga menyatakan bahwa sebagian peserta didik
memiliki kebiasaan yang kurang baik yaitu terdapat beberapa
peserta didik yang malas untuk membaca catatannya kembali,
peserta didik juga terbiasa mencatat dengan menyalin catatan
yang ada dan sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh
penulis sehingga materi yang dipelajari sulit untuk dipahami
yang menyebabkan peserta didik cenderung pasif dalam
melaksanakan pembelajaran akibatnya proses pembelajaran
menjadi terganggu dan kurang efektif yang menyebabkan
Habits of Mind peserta didik tergolong rendah. Berdasarkan
hasil tersebut ketiga indikator Habits of Mind perlu
ditingkatkan guna terlaksananya kegiatan pembelajaran
biologi sesuai dengan yang diharapkan.
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Penyebaran angket Emotional Quotient dilakukan
dengan teknik pengambilan sampel yang sama dengan Habits
of Mind , dan persentase hasil penyebaran angket Emotional
Quotient peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Natar dapat
dilihat pada tabel 1.2. Data yang diperoleh pada tabel 1.2
menunjukkan bahwa persentase pencapaian lima indikator
dari hasil angket Emotional Quotient peserta didik kelas X
SMA Negeri 1 Natar terbilang rendah. Berdasarkan hasil
wawancara dengan guru mata pelajaran biologi penyebab
rendahnya kecerdasan emosional peserta didik dikarenakan
beberapa hal yaitu faktor internal pada diri masing-masing
peserta didik seperti mental dan fisik yang kurang
mendukung, kerap bersikap dan berpikir negatif, kurangnya
kesadaran dan pengendalian diri, tidak hanya itu faktor
eksternal juga mempengaruhi seperti kurangnya motivasi dan
dukungan dari keluarga, teman sepergaulan disekolah, serta
kurangnya keterampilan berkomunikasi, oleh karena itu
Emotional Quotient peserta perlu ditingkatkan agar
keberhasilan kegiatan pembelajaran dapat tercapai secara
optimal. Rendahnya Habits of Mind dan Emotional Quotient
peserta didik menjadi penghalang keaktifan peserta didik
dalam mengeksplor pengetahuan mereka yakni dalam
menyampaikan
ide
gagasan
serta
menyelesaikan
permasalahan yang mereka hadapi sehingga berdampak pada
pencapaian hasil belajar peserta didik pada salah satu materi
dalam mata pelajaran biologi yakni pada materi
keanekaragaman hayati. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya
hasil nilai ulangan harian pada materi keanekaragaman hayati.
Adapun hasil nilai ulangan peserta didik kelas X di SMA
Negeri 1 natar pada konsep keanekaragaman hayati adalah
sebagai berikut :
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Tabel 1.3
Data Nilai ulangan Harian Peserta Didik Konsep Perubahan
Lingkungan Kelas X di SMA Negeri 1 Natar Semester Ganjil
Tahun ajaran 2020/2021
NO

Nilai

1
2
3

91-100
81-90
75-80

1
4
4
8

4
5
6

61-75
51-60
40-50

10 9 11
2 6 8
8 6 4

Jumlah

Jumlah Peserta Didik
Kelas X IPA
2 3 4 5 6 7
7 - 10 5 6 4 5 3 8 3 9
4 6 3 5 7 5

Jumlah Persentase KKM Keterangan
8
3
6

32
39
44

11,27%
13,73%
15,49%

75

5 12 8 13
5 3 7 7
7 4 8 6

74
47
48

26,06%
16,55%
16,9%

75

36 36 36 36 35 35 35 35

284

100%

6
9
5

40,49%
(Sebanyak
115peserta
didik
dinyatakan
lulus)
59,51%
(Sebanyak
169 peserta
didik
dinyatakan
tidak lulus)

Sumber : Arsip nilai biologi kelas X SMA Negeri 1 Natar tahun ajaran
2020/2021
Dapat dilihat pada tabel 1.3 hasil nilai ulangan peserta
didik kelas X pada konsep Keanekaragaman Hayati sebesar
59,51% atau sebanyak 169 orang peserta didik dinyatakan
tidak lulus dalam materi tersebut hal ini berarti, pencapaian
kegiatan pembelajaran masih jauh dari berhasil. Materi
Keanekaragaman Hayati diajarkan di kelas X semester ganjil
KD 3.2, pada materi ini peserta didik akan mempelajari
pentingnya peran keanekaragaman hayati bagi kehidupan
manusia terutama dalam bidang sandang, pangan, papan, serta
kesehatan. Peserta didik akan dihadapkan dengan
permasalahan seperti punahnya spesies-spesies, menganalisis
fakor penyebab dan dampaknya , serta peserta didik diminta
pula untuk dapat menemukan solusi atas permasalahan yang
mereka hadapi dalam pembelajaran biologi pada materi
keanekaragaman hayati. Untuk mencapai KD dalam
pembelajaran konsep keanekaragaman hayati sangat
diperlukan kemampuan dan keaktifan peserta didik dalam
mencari informasi , mengolah informasi, mengambil
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keputusan, dan memecahkan masalah akan tetapi, pada pesrta
didik kelas X SMA Negeri 1 Natar kemampuan dan keaktifan
yang mereka miliki masih tergolong rendah sehingga mereka
mengalami
kesulitan
dalam
mempelajari
materi
keanekaragaman hayati mengakibatkan rendahnya hasil
capaian belajar mereka yang dibuktikan melalui hasil nilai
ulangan harian pada tabel diatas.
Kesadaran diri peserta didik akan pentingnya untuk
menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar mereka lebih
peduli terhadap lingkungan disekelilingnya adalah salah satu
hal penting selain keaktifan yang juga sangat dibutuhkan
dalam mempelajari materi kenakeragaman hayati. Adanya
kesadaran diri pada peserta didik akan memicu timbulnya rasa
peduli untuk andil menjaga lingkungan sekitar , mengurangi
dan mencegah hal yang dapat merusak lingkungan yang
berdampak pada punahnya berbagai spesies makhluk hidup
baik hewan mapun tumbuhan serta dapat memberikan solusi
yang tepat untuk menanggulangi permasalahan yang
berkeaitan dengan keanekaragaman hayati , karena pada
hakikatnya manfaat pembelajaran biologi adalah memberi
kesadaran bagi peserta didik untuk melestarikan alam dan
menjaga lingkungan sekitar , sesuai dengan Al-Qur‘an surah
Al-A‘raf ayat 56 yang berbunyi :

Artinya : ―Dan janganlah kamu membuat kerusakan
di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan
Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima)
dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah
Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.‖ Al-A‘raf
[7] : 56
Al-qur‘an surah Al-A‘raf ayat 56 menjelaskan bahwa
Allah melarang kita (manusia) menjadi kaum perusak dan
melakukan kerusakan dimuka bumi seperti melakukan
aktivitas yang dapat membuat kerusakan dan perubahan
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karena sesungguhnya Allah akan memberikan rahmat bagi
orang-orang yang berbuat baik. Menjaga dan melestarikan
alam dan lingkungan sekitar adalah wujud dari perbuatan baik
yang dimaksud oleh ayat tersebut , namun banyak dari kita
yang masih melakukan kegiatan yang merusak alam demi
kepentingan pribadi leh karena itu, konsep kenakekaragaman
hayati ini harus tersampaikan secara optimal kepada peserta
didik agar mereka menyadari dampak buruk dari punahnya
beberapa spesies dan permasalahan lain yang terjadi pada
keanekaragaman hayati.
Solusi
agar
permasalahan
dalam
konsep
keanekaragaman hayati dapat tersampaikan secara optimal
dan capaian hasil belajar peserta didik dapat sesuai harapan,
pendidik perlu melaksanakan pembelajaran dengan
menggunakan model dan teknik pembelajaran yang sesuai
dengan karakteristik kurikulum 2013 yakni pembelajaran
yang berpusat pada peserta didik (student centered), sehingga
peserta didik dapat bebas mengeksplor pengetahuan mereka
dan menyampaikan ide gagasan yang mereka miliki.
Keberadaan model pembelajaran dalam kegiatan belajar
mengajar sangat membantu pendidik dalam menciptakan
perubahan pola pikir dan tingkah laku peserta didik , serta
interaksi yang diinginkan antara pendidik dan peserta didik,31
oleh karena itu peneliti merekomendasikan salah satu model
pembelajaran yang dapat diterapkan untuk memusatkan
peserta didik dan mengubah pola kebiasaan berpikir (Habits
of Mind) serta Emotional Quotient atau kecerdasan emosional
dalam kegiatan pembelajaran pada konsep keanekaragaman
hayati yaitu model Creative Problem Solving (CPS).
Model Creative Problem Solving (CPS) dimaknai
sebagai suatu kebiasaan berpikir dan bertindak dalam
memecahkan suatu masalah. Masalah (Problem) adalah
kesenjangan antara kondisi nyata dengan situasi yang
31
M Agus Martawijaya, Model Pembelajaran Berabasis Kearifan Lokal
Untuk Meningkatkan Karakter Dan Ketuntasan Belajar (Makasar: CV Masagena,
2016) :17
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diinginkan, kondisi yang mempunyai tantangan, yang
langsung mengkonfrontasikan individu atau kelompok untuk
menemukan jawaban. Pemecahan (Solving) dalam artian
pemecahan masalah merupakan penemuan jawaban dari
permasalahan yang dihadapi, sehingga model pembelajaran
Creative Problem Solving merupakan model pembelajaran
yang mampu memusatkan pengajaran dan keterampilan
pemecahan masalah yang diiringi dengan penguatan
keterampilan. Pemilihan model pembelajaran Creative
Problem Solving (CPS) akan menempatkan peserta didik pada
kondisi yang nyata, sebab masalah yang dipaparkan
merupakan masalah yang kompleks dan bermakna. Melalui
keterampilan pemecahan masalah yang kreatif dari peserta
didik, maka akan menghasilkan pengetahuan yang benarbenar bermakna.32
Penerapan model Creative Problem Solving akan
mengajak peserta didik untuk belajar melalui pemecahan
masalah yang dimaksudkan untuk merubah dan meningkatkan
pola kebiasaan berpikir peserta didik atau Habits of Mind
melalui pemecahan masalah dan pencarian solusi yang mereka
lakukan sehingga akan meningkatkan kemampuan nalar
peserta guna tercapainya hasil belajar yang sesuai keinginan
pendidik. Model Creative Problem Solving memiliki beberapa
kelebihan seperti meningkatkan kecerdasan kognitif dari
proses pengamatan, memori, dan kemampuan memcahkan
masalah,
menumbuhkan
semangat
belajar
dan
mengembangkan ide kreatif peserta didik untuk memecahkan
suatu masalah, model ini dapat membangun interaksi peserta
didik dengan pendidik dan interaksi antar sesama peserta
didik sehingga akan memberi dampak kondusif kepada
peserta didik dalam proses pembelajarannya yang akan

32

Darmawan Harefa et al., ―Peningkatan Hasil Belajar IPA Pada Model
Pembelajaran Creative Problem Solving ( CPS )‖ 3, no. 1 (2020): 1–18,
https://doi.org/10.35724/musjpe.v3i1.2875.
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berpengaruh pula terhadap peningkatan hasil belajar peserta
didik.33
Penerapan model Creative Problem Solving dapat
dikolaborasikan dengan teknik Mind Mapping. Mind Mapping
merupakan salah satu teknik dalam pembelajaran yang
digunakan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik
dalam menyajikan isi konsep atau materi pelajaran melalui
pemetaan pikiran. Teknik Mind mapping adalah cara
termudah yang dapat digunakan untuk menuangkan informasi
kedalam otak dan mengambil informasi dari otak. Teknik ini
adalah teknik yang paling kreatif dan efektif dalam membuat
catatan sehingga akan benar-benar memetakan pikiran peserta
didik.34 Teknik Mind Mapping yang dikolaborasikan dengan
model Creative Problem Solving akan membantu peserta
didik secara optimum dalam memanfaatkan seluruh potensi
otak mereka , teknik ini juga memfokuskan pada alternatif
pemikiran yang berasal dari pusat pikiran secara menyeluruh
untuk menggapai berbagai pikiran dari segala arah , sehingga
akan mengembangkan kebiasaan berpikir kreatif peserta didik.
Berkembangnya kebiasaan berpikir kreatif, maka akan
menstimulus mereka untuk berpikir kritis karena kebiasaan
berpikir kreatif sejatinya melibatkan rasa ingin tahu pada diri
peserta didik sehingga mendorong mereka bertanya dan
berpikir guna mendiskusikan solusi penyelesaian atas
permasalahan yang mereka hadapi. 35
Kebiasaan berfikir peserta didik yang sering dilatih
akan memicu terbentuknya nilai kognitif melalui berpfikir
aktif , kritis, kreatif yang baik pada peserta didik, hal ini
menjadikan perubahan dari pembelajaran yang biasanya
33

Al-Hadi, ―Meningkatkan Prestasi Belajar Melalui Model Pembelajaran
Creative Problem Solving (Dalam Kajian Aqidah Akhlak),‖ Jurnal Ilmiah Al-Hadi 5
(2020): 86–94.
34
Rahmatia Thahir and Hilmi Hambali, ―Pengaruh Metode Mind Mapping
Terhadap Minat Belajar Biologi Konsep Monera Siswa Kelas X SMA,‖ Jurnal
Binomial 3, no. 1 (2020): 61–72.
35
Rizki Ananda, ―Penerapan Metode Mind Mapping Untuk Meningkatkan
Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Sekolah Dasar,‖ Jurnal Ilmu Pendidikan 1, no. 1
(2019): 1–8, https://edukatif.org/index.php/edukatif/index.
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monoton menjadi pembelajaran yang inovatif dan
bermakna,36selain kebiasaan berpikir kreatif dan kritis yang
tertuang dalam Habits of Mind, kolaborasi antara teknik Mind
Mapping dengan model Creative Problem Solving merupakan
inovasi pembelajaran yang tepat untuk membangkitkan
motivasi belajar peserta didik yang termasuk kedalam
indikator Emotional Quotient atau kecerdasan emosional.
Model Creative Problem Solving mampu mendorong peserta
didik untuk berperan aktif dalam pembelajaran dan melatih
peserta didik untuk mampu menyelesaikan kesulitan yang
dihadapi dalam menyelesaikan permasalahan serta
mengarahkan peserta didik untuk terampil dan kreatif
mempelajari materi dengan membangun pengetahuannya
melalui pengalaman langsung. Penggunaan teknik Mind
Mapping yang merupakan teknik mencatat materi dengan
menggunakan kata-kata, berbagai warna, garis, dan simbol
yang diklaim mampu memadukan dan mengembangkan
potensi kerja otak dan dapat mempermudah peserta didik
dalam mengatur dan mengingat segala bentuk informasi yang
mereka peroleh sehingga akan membantu peserta didik saat
proses belajar berlangsung sehingga mampu mencapai
keberhasilan dalam belajar dan mencapai tujuan pembelajaran
dengan baik. 37
Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah
dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
lebih lanjut mengenai ‖ Pengaruh Model Pembelajaran
Creative Problem Solving (Cps) Dengan Teknik Mind
Mapping Terhadap Habits Of Mind dan Emotional Quotient
(Kecerdasan Emosional) Peserta Didik Kelas X Mata
Pelajaran Biologi‖ di SMA Negeri 1 Natar.

36

Susriyati Mahanal, ―Asesmen Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi,‖
Jurnal Penelitian 3, no. 2 (2019): 51–73.
37
Safira, Muti‘ah, and Yunita Arian Sani Anwar, ―Pengaruh Model
Pembelajaran Creative Problem Solving (Cps) Berbantuan Media Mind Mapping
Terhadap Hasil Belajar Kimia,‖ Prosiding Seminar Nasional FKIP Universitas
Mataram, 2019, 81–87.
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C. Identifikasi dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan
latar
belakang
diatas,
peneliti
mengidentifikasi masalah yakni sebagai berikut :
a. Pembelajaran biologi di SMA Negeri 1 Natar masih
berpusat pada pendidik sehingga menjadikan peserta
didik pasif dalam dalam melaksanakan pembelajaran
dan menyebabkan rendahnya Habits of Mind dan
Emotional Quotient peserta didik.
b. Habits of Mind peserta didik SMA N 1 Natar
tergolong rendah berdasarkan hasil pra peneltian.
c. Rendahnya Habits of Mind peserta didik berdampak
pada capaian hasil belajar peserta didik.
d. Kecerdasan emosional (Emotional Quotient) yang
dimiliki peserta didik SMA N 1 Natar tergolong
rendah.
e. Rendahnya Emotional Quotient menyebabkan
kurangnya kesadaran, minat ,dan motivasi peserta
didik dalam mengikuti pembelajaran biologi sehingga
pembelajaran biologi terkesan membosankan dan
menjadi kendala tercapainya kegiatan pembelajaran
yang diinginkan.
f. Pendidik kurang melatih dan belum pernah
melakukan peningkatan Habits of Mind dan
Emotional Quotient pada peserta didik.
g. Model pembelajaran Creative Probelm Solving belum
pernah diterapkan oleh pendidik.
h. Pembelajaran dengan menggunakan teknik Mind
Mapping belum pernah diterapkan oleh pendidik.
2. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti
menetapkan batasan masalah dalam penelitian ini sebagai
berikut :
a. Penelitian ini menggunakan model pembelajaran
Creative Problem Solving. Ahli dalam penlitian ini

23
adalah Alex Osborne dan Sidney Parnes. 38 Sintaks
model Creative Problem Solving terdiri dari enam
tahapan yaitu : 1) Objective finding (penemuan ide)
yang bertujuan memberi kesempatan bagi peserta
didik untuk menemukan informasi mengenai konsep
perubahan lingkungan. 2) Fact finding (penemuan
fakta) tahapan ini peserta didik diminta mencari dan
menuliskan fakta-fakta yang mereka temui tentang
perubahan lingkungan. 3) Problem finding (penemuan
masalah) peserta didik diminta untuk menemukan
masalah seperti faktor-faktor yang menjadi penyebab
perubahan atau pencemaran lingkungan. 4) Idea
finding (menemukan ide) pada tahapan ini peserta
didik diminta untuk mencari ide sebagai solusi untuk
mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan
pencemaran lingkungan. Tahapan ini bertujuan untuk
menstimulus kemampuan berpikir kritis dan kreati
peserta didik. 5) Solution finding (penemuan solusi)
pada tahap ini peserta didik diminta untuk
mengevaluasi ide , gagasan atau solusi yang memiliki
potensi besar sebagai solusi terbaik dari permasalahan
yang mereka hadapi mengenai konsep perubahan
lingkungan. 6) Acceptance finding (penemuan
penerimaan) tahapan terakhir dari model CPS peserta
didik mempertimbangkan isu-isu nyata dengan pola
dan kebiasaan berpikir yang berbeda. Tahapan ini
bertujuan agar peserta didik memiliki berbagai ide
baru dalam menyelesaikan berbagai permasalahan
secara kritis dan kreatif.39
38

Dian Prihatiningtyas, Lilik Ariyanto, and Yanuar Hery Murtianto,
―Efektivitas Model Pembelajaran Creative Problem Solving Dan Model Pembelajaran
Project Based Learning Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa
SMP,‖ Imajiner: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika 2, no. 2 (2020):
108–14, https://doi.org/10.26877/imajiner.v2i2.5771.
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Farida Nursyahidah, ―Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa
Berkemampuan Matematis Rendah Pada Pembelajaran Creative Problem Solving,‖
Matematika Dan Pendidikan Matematika 2, no. 3 (2020): 191–201.
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b. Penelitian ini menggunakan teknik pembelajaran
berupa Mind Mapping dengan ahli Tony Buzan.
Teknik Mind Mapping merupakan suatu teknik
mencatat lebih menyenangkan yang dilakukan oleh
peserta didik dengan menggabungkan antara gambar,
warna, simbol, yang dapat mengembangkan
kreativitas peserta didik. Teknik Mind Mapping akan
membantu peserta didik untuk meringkas materi
pembelajaran menjadi lebih sedikit dan mudah untuk
dipahami karena dalam membuat catatan Mind Map
(peta pikiran), peserta didik dapat bebas meringkas
dengan memilih konsep lain dengan kata penghubug
atau kata kunci yang tidak harus dalam bentuk kata
atau tulisan melainkan dapat berupa angka, gambar,
simbol, untuk memperjelas dan mempermudah
peserta didik dalam memahami materi yang mereka
pelajari. 40
c. Penelitian ini mengukur peningkatan Habits of Mind
peserta didik yang dikembangkan oleh Marzano
sebagai ahli dengan 3 indikator yaitu Self regulation,
Critical Thinking, dan Creative Thinking.41 Peneliti
mengukur peningkatan tiga indikator Habits of Mind
dengan sub indikator sebagai berikut : 1) Self
Regulation,
menyadari pemikirannya
sendiri,
membuat rencana secara efektif, 2) Critical Thinking ,
bersifat terbuka , bersifat sensitif, dan tahu
kemampuan temannya, dan 3) Creative Thinking,
mampu melibatkan diri dalam tugas meski jawaban
dan solusinya tidak segera nampak, melakukan usaha
memaksimalkan kemampuan dan pengetahuannya.
d. Penelitian ini mengukur peningkatan Emotional
Quotient atau kecerdasan emosional peserta didik.
40

Indah Wahyu Nurani, ―Pengaruh Model Pembelajaran Mind Mapping
Terhadap Hasil Belajar Sejarah Siswa,‖ Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah 2,
no. 02 (2014): 1–12.
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Peny Husna Handayani et al., ―Profil Habits of Mind Mahasiswa Pg Paud
Universitas Negeri Medan (Unimed)‖ 5, no. 1 (2020): 1–13.
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Daniel Golleman sebagai ahli membagi kecerdasan
emosional kedalam 5 aspek yaitu: 1) Kesadaran Diri,
dengan indikator mampu mengetahui kekuatan diri,
mampu mengetahui keterbatasan diri, mempunyai
keyakinan akan kemampuan diri. 2) Pengaturan Diri ,
memiliki indikator mampu memahami emosi diri dan
dorongan negatif, mampu menjaga norma kejujuran
dan integritas, bertanggung jawab atas kinerja pribadi,
dan terbuka terhadap ide-ide serta informasi baru. 3)
Motivasi, dengan indikator memiliki dorongan
menjadi pribadi yang lebih baik, mampu
menyesuaikan diri degan tujuan kelompok atau
organisasi, memiliki kesiapan untuk memanfaatkan
kesempatan,
memiliki
kegigihan
dalam
memperjuangkan kegagalan dan hambatan. 4) Empati
, berindikator mampu memahami orang lain, mampu
memberikan dorongan pada orang lain, mampu
memberikan manfaat pada orang lain, dan mampu
membaca hubungan antara keadaan emosi dan
kekuatan hubungan suatu kelompok. 5) Kecakapan
Dalam Membina Hubungan dengan Orang Lain ,
dengan indikator memiliki kemampuan persuasi,
mampu mendengar dengan terbuka, mampu memberi
pesan yang jelas, mampu menyelesaikan pendapat,
memiliki
semangat
kepemimpinan,
memiliki
semangat kolaborasi dan kooperasi serta team
building.
e. Penelitian
ini
mengarah
pada
materi
Kenakekaragaman Hayati. Materi ini merupakan
salah satu materi yang diajarkan pada semester genap
kelas X SMA N 1 Natar KD 3.2 dengan sub indikator
: 1) Mengidentifikasi perbedaan tiap tingkatan
keanekaragaman hayati (keanekaragaman gen
keanekaragaman
jenis,
dan
keanekaragaman
ekosistem) dan faktor yang mempengaruhinya. 2)
Menjelaskan contoh keanekaragaman hayati tingkat
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gen, jenis, dan spesies. 3) Menganalisis persebaran
flora dan fauna di Indonesia berdasarkan pembagian
wilayah garis wallace dan garis weber. 4)
Mengidentifikasi ciri flora dan fauna pada setiap
wilayah penyebaran di Indonesia. 5) Mejelaskan
contoh flora dan fauna pada setiap wilayah
penyebaran di Indonesia. 6) Menyelidiki kepunahan
flora dan fauna yang terjadi di Indonesia 7)
Menganalisis faktor yang menjadi
ancaman
kepunahan flora dan fauna di Indonesia. 8)
Mengaitkan dampak kepunahan flora dan fauna di
Indonesia dengan kehidupan sehari-hari. 9)
Menjelaskan upaya pelestarian keanekaragaman
hayati
Indonesia.
10)
Menentukan
solusi
penyelamatan flora dan fauna guna pelestarian
keanekaragaman hayati di Indonesia. 11)Menjelaskan
manfaat keanekaragaman hayati Indonesia. 12)
Menelaah tindakan penylahgunaan manfaat fauna
melalui kegiatan eksploitasi yang dapat mengancam
kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. 13)
Menerapkan melalui pengerjaan soal permasalahan
yang terkait keanekaragaman hayati Indonesia.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, adapun rumusan
masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :
1. Apakah terdapat pengaruh Model Pembelajaran Creative
Problem Solving dengan Teknik Mind Mapping terhadap
Habits of Mind peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Natar
pada mata pelajaran Biologi?
2. Apakah terdapat pengaruh Model Pembelajaran Creative
Problem Solving dengan Teknik Mind Mapping Terhadap
Emotional Quotient peserta didik kelas X SMA Negeri 1
Natar pada mata pelajaran Biologi?
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E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai
berikut :
1. Mendeskripsikan Peningkatan Habits of Mind Peserta
Didik Kelas X pada mata pelajaran Biologi melalui
penerapan Model Pembelajaran Creative Problem Solving
disertai Teknik Mind Mapping pada mata pelajaran
biologi.
2. Mendeskripsikan Peningkatan Emotional Quotient Peserta
Didik Kelas X pada mata pelajaran Biologi melalui
penerapan Model Pembelajaran Creative Problem Solving
disertai Teknik Mind Mapping pada mata pelajaran
biologi.
F. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari hasil penelitian ini yaitu :
1. Pendidik Biologi
Sebagai masukan dalam rangka pemilihan model dan
teknik pembelajaran biologi yang dapat digunakan untuk
meningkatkan Habits of Mind (kebiasaan berpikir) dan
Emotional Quotient (kecerdasan emosional) peserta didik
secara optimal.
2. Peserta Didik
Sebagai bahan pembinaan dan motivasi bagi peserta didik
agar mampu mengubah dan meningkatkan Habits of Mind
serta Emotional Quotient dalam pembelajaran.
3. Sekolah
Sebagai upaya memberikan kontribusi positif dan solusi
terhadap kendala pelaksanaan pembelajaran biologi
terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan
khususnya kualitas pembelajaran di SMA Negeri 1 Natar
4. Peneliti Lain
Sebagai wawasan baru mengenai model pembelajaran
Creative Problem Solving dengan Teknik Mind Mapping
terhadap peningkatan Habits of Mind dan Emotional
Quotient Peserta Didik Kelas X.
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Terdapat beberapa hasil penelitian yang relevan
dengan penggunaan model pembelajaran Creative Problem
Solving disertai teknik Mind Mapping terhadap Habits of
Mind dan Emotional Quotient Peserta didik yaitu penelitian
yang dilakukan oleh Laila Puspita , Nanang Supriadi, dan
Amanda Diah Pangestika yang berjudul ―Pengaruh Model
Pembelajaran Creative Problem Solving (Cps) Disertai Teknik
Diagram Vee Terhadap Keterampilan Berpikir Kreatif Peserta
Didik Materi Fungi Kelas X Man 2 Bandar Lampung‖
memperoleh hasil uji normalitas berupa Lhitung< Ltabel yaitu
0,1225 < 0,161 yang berarti bahwa data berdistribusi normal
maka H0 diterima kemudian uji homogenitas memperoleh
hasil berupa Fhitung < Ftabel yakni 1,74 < 1.8608 sehingga H0
diterima yang berarti data bervarians homogen. Pengujian
hipotesis dalam riset tersebut menggunakan uji-t yaitu thitung
5,490 dan ttabel 2,001 sehingga thitung > ttabel yang artinya H0
ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan hasil yang diperoleh ,
maka riset tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
model Creative Problem Solving disertai teknik diagram vee
terhadap keterampilan berpikir peserta didik.42
Penelitian lain yang dilakukan oleh Ahmad Muzaki,
Solihatton, Yuntawati menyatakan bahwa model Creative
Problem Solving berpengaruh pada peningkatan kreativitas
dan Habits of Mind peserta didik kelas X. Setelah menerapkan
model CPS diperoleh persentase hasil angket Habits of Mind
peserta didik pada siklus I sebesar 63,63% yang termasuk
kedalam kategori tinggi dan pada siklus II sebesar 82,25%
yang merupakan kategori sangat tinggi. Sedangkan pada
evaluasi kreativitas pada siklus I diperoleh dari nilai akhir
yang dibagi dengan banyak peserta didik memperoleh hasil
2,78 yang berkategori tinggi dengan persentase ketuntasan
klasikal sebesar 75% dan pada siklus II tingkat kreativitas
42

Amanda Diah P , Laila Puspita , Nanang Supriadi, ―Pengaruh Model
Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) Disertai Teknik Diagram Vee
Terhadap Keterampilan Berfikir Kreatif Peserta Didik Materi Fungi Kelas x Man 2
Bandar Lampung,‖ Jurnal Tadris Pendidikan Biolog 9, no. 1 (2018): 1–12.

29
peserta didik sebesar 3,07 kategori sangat tinggi dengan
persentase ketuntasan klasikal sebesar 95%. 43
Kemudian Penelitian Ocha Febriana dengan judul
―Pengaruh Model Pembelajaran Creative Problem Solving
(CPS) Disertai Teknik Concept Map Terhadap Kemampuan
Berpikir Kreatif Peserta Didik Kelas XI IPA SMA Al-Azhar 3
Bandar Lampung‖ memperoleh hasil terdapat pengaruh
penggunaan model pembelajaran CPS disertai Teknik
Concept Map atau peta konsep terhadap kemampuan berpikir
peserta didik kelas XI. Hal tersebut didasarkan pada hasil
posttest melalui uji t dengan nilai t hitung = 7,6317 dan t tabel
=1,9882 , sehigga H0 ditolak dan H1 diterima karena nilai t
44
hitung > t tabel.
Temuan penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi,dkk
mendapatkan hasil bahwa model CPS disertai Mind Mapping
berpengaruh signifikan terhadap keterampilan berpikir kreatif
peserta didik kelas XI SMA N 1 Natar hal ini berdasarkan
hasil analisis capaian lima indikator keterampilan berpikir
kreatif pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas
eksperimen hasil yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan
kelas kontrol. Pada uji t diperoleh hasil yaitu t hitung > t tabel hal
ini berarti H0 ditolak H1 diterima.45
Penelitian yang dilakukan oleh Shella, Iriani, dan
Rilia dengan judul ―Model Pembelajaran Creative Problem
Solving (CPS) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Dan
Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa‖ memperoleh hasil
43

Ahmad Muzaki, Solihatton, dan Yuntawati, ―Penerapan Model
Pembelajaran Creative Problem Solving Berbantuan Media Visual Untuk
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Hepi Diana, Dwijowati Asih Saputri, and Rina Budi Satiyarti,
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berupa peningkatan hasil belajar kognitif peserta didik sebesar
8,12% , afektif dan psikomotorik peserta didik mengalami
peningkatan dengan kategori baik dan terampil. Kemampuan
berpikir kreatif peserta didik pada aspek fluency pada siklus I
sebesar 59,25% dan pada siklus II menjadi 77,42%,
flekxibility pada siklus I hanya 37,25% dan pada siklus II
menjadi 55,03% serta elaboration pada siklus I sebesar
39,75%, menjadi 69,75% pada siklus II. 46
Penelitian yang dilakukan oleh Evi, Padillah, dan
Afrilianto dengan judul ―Pengaruh Metode Mind Mapping
Terhadap Strategi Thinking Aloud Pair Problem Solving
Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis‖
memperoleh hasil kemampuan berpikir kreatif matematik
peserta didik SMK Maarif lebih baik daripada menggunakan
pembelajaran biasa mengalami peningkatan sebesar 32,09%
yakni dari 12% menjadi 44,09 %. 47
Penelitian lain yang dilakukan oleh Ahmad Agus
Saputra dalam skripsinya yang berjudul ―Pengaruh Model
Pembelajaran Thinking Empowerment By Questioning dengan
Teknik Mind Map Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis
Siswa Kelas VII MTS Al-Khairiyah Bandar Lampung‖
memperoleh hasil nilai thitung > terhadap keterampilan berpikir
kritis = 2,2564 sedangkan ttabel(0,05)= 1,6787. Dalam hal ini
berarti H1 diterima dan terdapat pengaruh signifikan Model
Pembelajaran Thinking Empowerment By Questioning dengan
Teknik Mind Map Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis. 48
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Riset yang dilakukan oleh Adang Effendi dengan
Judul ― Implementasi Creative Problem Solving Untuk
Meningkatkan Self Regulated Learning Siswa SMA‖
mendapatkan hasil peningkatan kemampuan Self-Regulated
Learning peserta didik yang diberikan perlakuan
pembelajaran dengan model CPS lebih tinggi dibandingkan
peserta didik yang diajarkan dengan model konvensional yaitu
pada kelas eksperimen memperoleh hasil 0,27 dengan
simpangan baku 0,11 sedangkan pada kelas kontrol sebesar
0,14 dengan simpangan baku 0,03. Dan melalui kriteria
pengujian Uhitung = 7.8000 < Utabel = 294 diperoleh H0 ditolak
yang berarti rata-rata skor N-gain kemampuan Self Regulated
Learning peserta didik dengan pembelajaran CPS lebih tinggi
dibanding peserta didik yang memperoleh pembelajaran
dengan model konvensional. 49
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Desti
Daragita Nayan dalam skripsinya dengan judul ―Pengaruh
Model Creative Problem Solving Terhadap Kemampuan
Berpikir Kritis Ditinjau Dari Kemampuan Matematis Siswa
Sekolah Menengah Atas‖ memperoleh hasil nilai F (A) hitung >
F (A) tabel atau 8,61 > 4,02 pada taraf signifikan 5% yang
berarti Ha diterima dan H o ditolak sehingga terdapat pengaruh
model CPS terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik.
Sedangkan hasil kemampuan berpikir kritis jika ditinjau dari
kemampuan awal matematis memperoleh nilai F(B) hitung > F
(B) tabel atau 5,18> 3,17 pada taraf signifikan 5% yang berarti
Ha diterima dan Ho ditolak 50
Penelitian lain yang dilakukan oleh Wayan Partayasa,
dkk memperoleh hasil uji t pada hipotesis pertama
menunjukkan nilai t hitung = 3,489 dan nilai t tabel = 1,647. Nilai
t hitung > t tabel , dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima
49
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yang berarti terdapat pengaruh model Creative Problem
Solving terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika
peserta didik. 51
Kemudian penelitian oleh Ulul Miftahul Khasanah
dengan Judul ‖ Pengaruh Model Pembelajaran Creative
Problem Solving Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis
Biologi Peserta Didik Kelas X Di Sma Negeri 14 Bandar
Lampung‖ memperoleh hasil terdapat pengaruh model
pembelajaran Creative problem Solving terhadap kemampuan
berpikir kritis biologi peserta didik kelas X SMA. 52
Penelitian yang dilakukan oleh Nikmatul, Sulfiah, dan
Kamalia dengan judul ―Pengaruh Creative Problem Solving
dengan Mind Mapping Terhadap Kemampuan Berpikir
Kreatif dan Hasil Belajar IPA Biologi‖ memperoleh hasil
perbandingan rata-rata nilai kemampuan berpikir kreatif
peserta didik pada kelas eksperimen yang memperoleh
pembelajaran dengan menggunakan model CPS dengan Mind
Mapping lebih besar daripada kelas kontrol yang diajar tidak
menggunakan model CPS dengan Mind Mapping yakni 77,45
pada kelas eksperimen dan 59,31 pada kelas kontrol. Hal ini
berarti model CPS dengan Mind Mapping mampu
meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik. 53
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian
terdahulu. Beberapa jurnal pokok yang digunakan sebagai
acuan pengembangan meneliti Pengaruh Model Creative
Problem Solving terhadap Habits of Mind. Namun , pada
penelitian ini peneliti mengkombinasikan model CPS dengan
51
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Teknik Mind Mapping. Berdasarkan beberapa hasil penelitian
dari jurnal dan skripsi yang telah diuraikan diatas bahwa pada
beberapa riset terdahulu model pembelajaran Creative
Probelm Solving dan teknik Mind Mapping hanya diterapkan
untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, atau
kemampuan berpikir kritis , dan Self Regulation saja.
Sedangkan, perbedaan dan kelebihan riset yang akan peneliti
lakukan adalah dalam penelitian ini peneliti menggunakan
model Creative Problem Solving dengan teknik Mind
Mapping untuk meningkatkan Habits of Mind yang langsung
mencakup tiga kemampuan pada peserta didik yaitu
kemampuan berpikir kreatif, kemampuan berpikir kritis, dan
kemampuan self regualtion atau pengendalian diri. Serta
penelitian ini juga meneliti peningkatkan Emotional Quotient
atau kecerdasan emosional yang penelitiannya masih sangat
terbatas dilakukan dengan penerapan model pembelajaran
Creative Problem Solving dengan Teknik Mind Mapping.
H. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan pada proposal dengan judul
―Pengaruh Model Creative Problem Solving (CPS) Dengan
Teknik Peta Konsep Terhadap Habits Of Mind Dan Emotional
Quotient (Kecerdasan Emosional) Peserta Didik Kelas X Mata
Pelajaran Biologi‖ adalah sebagai berikut :
1. Bab I Pendahuluan
Bab ini terdiri dari beberapa sub bab diantaranya,
penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika
penulisan.
2. Bab II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis
Bab ini mencakup berbagai teori yang relevan dengan
penelitian yang dilakukan meliputi teori-teori tentang
model pembelajaran creative problem solving ,teknik
mind mapping, habits of mind, dan emotional quotient,
serta pengajuan hipotesis.
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3. Bab III Metode Penelitian
Bab ini terdiri dari sub bab diantaranya waktu dan tempat
penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi,
sampel, dan teknik pengumpulan data, definisi oprasional
variable, instrument penelitian, serta teknik analisis data.

BAB II
LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS
A. Landasan Teori
1. Model Pembelajaran Creative Problem Solving(CPS)
a. Pengertian Model Pembelajaran Creative Problem
Solving (CPS)
Model pembelajaran menurut Joyce dan Weil
(1971) dalam H. Darmadi merupakan kerangka
konseptual yang melukiskan prosedur sistematis
dalam mengorganisasikan pengalaman belajar guna
mencapai tujuan pembelajaran tertentu, dan berfungsi
sebagai pedoman bagi para perencana pembelajaran
dan para pendidik dalam merancang dan
melaksanakan aktifitas belajar mengajar. 54 Model
pembelajaran Creative Problem Solving (CPS)
merupakan model pembelajaran yang memusatkan
pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah
yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Creative
Problem Solving (CPS) merupakan variasi
pembelajaran dengan pemecahan masalah melalui
teknik yang sistematik dalam mengorganisasikan
gagasan kreatif untuk menyelesaikan suatu
permasalahan. Saat peserta didik dihadapkan dengan
suatu pertanyaan , peserta didik mampu melakukan
keterampilan
memecahkan
masalah
untuk
mengembangkan ide, gagasan, dan tanggapannya.
Tidak hanya melalui menghafal tanpa berpikir,
keterampilan memecahkan masalah memperluas
proses berpikir. Terdapat banyak kegiatan yang
melibatkan kreativitas dalam pemecahan masalah
meliputi riset dokumen, pengamatan lingkungan
sekitar, kegiatan yang berhubungan dengan ilmu
pengetahuan, dan penulisan kreatif. Melalui
54

Darmadi H, “Pengembangan Model Dan Metode Pembelajaran Dalam
Dinamika Belajar Siswa” (Yogyakarta: Depublish, 2017), 42.
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pembelajaran CPS peserta didik dapat memilih dan
mengembangkan ide dan pemikirannya. Adapun
sasaran dari model Creative Problem Solving yaitu
sebagai berikut :
1) Peserta didik mampu mengungkapkan urutan
langkah pemecahan masalah dalam pembelajaran
CPS.
2) Peserta didik mampu menemukan kemungkinankemungkinan strategi pemecahan masalah.
3) Peserta didik
mampu mengevaluasi dan
menyeleksi kemungkinan tersebut yang berkaitan
dengan kriteria-kriteria yang ada.
4) Peserta didik mampu memilih solusi yang
optimal.
5) Peserta didik mampu mengembangkan suatu
rencana dalam mengimplementasikan strategi
pemecahan masalah
6) Peserta
didik
mampu
mengartikulasikan
bagaimana model pembelajaran Creative
Problem Solving dapat digunakan dalam berbagai
bidang/kondisi. 55
Model pembelajaran Creative Problem
Solving merupakan model pembelajaran yang mampu
meningkatkan kemampuan berpikir tinggi peserta
didik. Hal ini disebabkan karena model pembelajaran
Creative Problem Solving memberikan kesempatan
yang amat luas kepada peserta didik untuk
memcahkan suatu pemasalahan.Model pembelajaran
CPS pada awalnya dirumuskan oleh Alex Obsorn dan
Sidney Parnes pada tahun 1940. Osborn
memfokuskan pengembangan bakat kreatif yang
disengaja, khususnya dalam bidang pendidikan.
Beliau percaya bahwa setiap individu mampu menjadi
kreatif melalui proses pembelajaran. Model
55

Shoimin , Aris, “Model Pembelajaran Inofatif Dalam Kurikulum 2013,”
2nd ed. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 56.
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pembelajaran CPS dibentuk atas dasar konsep
brainstorming yang amat memfokuskan pada siklus
divergen-konvergen. Model ini mengasimilasikan
pemikiran analitik dan intuitif dalam upaya
menyelesaikan masalah melalui tujuh langkah yang
meliputi Objective finding, Problem finding, Idea
finding, Solution finding, Acceptance finding, dan
Evaluation. Langkah-langkah ini merupakan proses
kreatif yang memberi tahu hal yang harus dilakukan
dalam masing-masing langkah yang pada akhirnya
menciptakan satu atau lebih kreatifitas dalam
memberikan solusi terbaik.
Pembelajaran Creative Problem Solving
merupakan kegiatan yang dibangun pendidik dalam
rangka memberikan tantangan kepada peserta didik
melalui penugasan. Fungsi pendidik memberikan
motivasi peserta didik agar bersedia menerima
tantangan dan membimbing peserta didik dalam
proses memecahkan masalah. Masalah yang diberikan
kepada peserta didik harus masalah yang tingkat
pemecahannya masih terjangkau oleh kemampuan
peserta didik, sebab masalah yang pemecahannya
diluar jangkauan peserta didik dapat menunkan minat
dan motivasi peserta didik dalam mengikuti
pembelajaran. Ketika peserta didik dihadapkan
dengan suatu permasalahan peserta didik mampu
melaksanakan keterampilan pemecahan masalah
untuk mimilih dan mengembangkan gagasannya.
Bukan hanya melalui menghafal tanpa dipikir,
keterampilan pemecahan masalah memperluas proses
berpikir.56

56
Abd Hamid Wahid and Rizka Afkarina Karimah, ―Integrasi High Order
Thinking Skill (HOTS) Dengan Model Creative Problem Solving,‖ Modeling: Jurnal
Program Studi PGMI 5, no. 1 (2018): 82–98,
http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/161.
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b. Langkah-Langkah Pembelajaran Creative Problem
Solving (CPS)
Obsorn seorang ahli pendidikan merupakan
orang yang pertama kali memperkenalkan struktur
model pembelajaran Creative Problem Solving
sebagai metode untuk menyelesaikan masalah secara
kreatif kemudian ia mengemukakan langkah-langkah
model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS)
yaitu sebagai berikut :
1) Objective Finding
Peserta didik mendiskusikan situasi
permasalahan yang diberikan oleh
pendidik
dan
membrainstroming
beberapa tujuan atau sasaran yang dapat
digunakan untuk kerja kreatif mereka.
2) Fact Finding
Peserta didik membrainstroming
semua fakta yang sekiranya berkaitan
dengan sasaran tersebut.
3) Problem Finding
Mendefinisikan kembali hal terkait
permasalahan agar peserta didik dapat
lebih dekat dengan masalah dengan kata
lain pada tahap ini peserta didik
membrainstorming berbagai cara yang
memungkinkan peserta didik untuk
semakin memperjelas sebuah masalah.
4) Idea Finding
Mendata atau menulis gagasangagasan peserta didik agar dapat melihat
kemungkinan yang menjadi solusi atas
situasi permasalahan. Pada tahap ini
setiap usaha peserta didik harus
diapresiasi sedemikian rupa dengan
penulisan setiap gagasan, tidak perduli
seberapa relevan gagasan tersebut
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berpeluang menjadi solusi. Pendiidk
bertugas menyortir gagasan yang
berpotensial dan yang tidak berpotensial
sebagai solusi.
5) Solution Finding
Mengevaluasi gagasan-gagasan yang
berpontesi
paling
besar
sehingga
menghasilkan penilaian yang final atas
gagasan yang tepat menjadi solusi untuk
memcahkan pemasalahan.
6) Acceptance Finding
Peserta
didik
mulai
mempertimbangkan isu-isu nyata dengan
cara berpikir yang mulai berubah. Peserta
didik diharapkan telah memiliki cara baru
untuk menyelesaikan berbagai masalah
secara kreatif.
yaitu Dari enam langkah model pembelajaran
CPS tersebut, peserta didik dilatih untuk mampu
berpikir sistematis dan logis, berpikir kritis dalam
memecahkan masalah, mengkomunikasikan berbagai
ide, dan melatih peserta didik agar saling berinteraksi
satu sama lain melalui kegiatan kelompok. Model
Creative Problem Solving (CPS) juga dapat
meningkatkan kemampuan berpikir secara kritis dan
kreatif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi,
dengan meningkatnya kemampuan berpikir kritis dan
kreatif terhadap permasalahan yang dipelajari
memungkinkan peserta didik dapat lebih mudah
menyelesaikan
permasalahan
sehingga
dapat
57
mempengaruhi hasil belajarnya.
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Wina ,Dwi Puspitasari, “Media Publikasi Pada Bidang Pendidikan
Dasar,” Jurnal Cakrawala Pendas 5, no. 1 (2019): 1–7.
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c. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran
Creative Problem Solving
Menurut Miftahul Huda Model Creative
Problem Solving memiliki kelebihan dan kelemahan.
Adapaun kelebihan-kelebihan dari model CPS yaitu
sebagai berikut :
1) Model Creative Problem Solving
memberi kesempatan kepada peserta
didik untuk memahami konsep-konsep
melalui penyelesaian suatu permasalahan.
2) Model Creative Problem Solving
membuat peserta didik aktif dalam
pembelajaran.
3) Mampu
lebih
mengembangkan
kemampuan berpikir peserta didik karena
disuguhkan
masalah
pada
awal
pembelajaran dan memberi keleluasaan
kepada peserta didik untuk mencari araharah penyelesaiannya sendiri.
4) Mampu
lebih
mengembangkan
kemampuan
peserta
didik
untuk
mendefinisikan masalah, mengumpulkan
data, menganalisis data, membangun
hipotesis,
dan
percobaan
guna
memecahkan suatu masalah.
5) Model Creative Problem Solving dapat
membuat peserta didik lebih mampu
menerapkan
pengetahuan
yang
dimilikinya kedalam situasi baru.
Sedangkan
kelemahan
dari
model
pembelajaran Creative Problem Solving adalah
sebagai berikut :
1) Terdapat perbedaan level pemahaman dan
kecerdasan
peserta
didik
dalam
menghadapi
masalah
merupakan
tantangan bagi guru.
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2) Peserta didik kemungkinan mengalami
ketidaksiapan untuk menghadapi masalah
baru yang dijumpai dilapangan.
3) Model CPS ini tidak cocok diterapkan
untuk peserta didik taman kanak-kanak
atau kelas-kelas awal sekolah dasar.
4) Memerlukan waktu yang tidak sebentar
dalam mempersiapkan peserta didik
melakukan tahap-tahap CPS.58
2. Teknik Mind Mapping
a. Pengertian Mind Mapping
Mind mapping diperkenalkan oleh Tony
Buzan yakni seorang ahli pengembangan potensi
manusia dari Inggris pada tahun 1974. Mind mapping
adalah suatu teknik mencatat yang kreatif, efektif, dan
secara terperinci akan memetakan pikiran-pikiran59.
Mind mapping merupakan cara kreatif bagi
tiap siswa untuk menghasilkan gagasan, mencatat
apa yang dipelajari, atau merencanakan tugas baru.
Pemetaan
pikiran
memungkinkan
mereka
mengidentifikasi dengan jelas dan kreatif apa yang
telah mereka pelajari dan yang mereka rencanakan 60.
Mind Mapping juga merupakan peta rute
yang hebat bagi ingatan karena dapat memungkinkan
dalam penyusunan fakta dan pikiran sedemikian rupa
sehingga cara kerja alami otak dilibatkan sejak awal.
Artinya, mengingat informasi akan lebih mudah dan
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Huda ,Miftahul, “Model-Model Pengajaran Dan Pembelajaran”
(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), 40.
59
Andriantoni Nurdin Safruddin, Kurikulum Dan Pembelajaran (Jakarta:
Rajawali Press, 2016), h. 256.
60
Melvin Siberman, Active Learning (Bandung: Nuansa Cendekia, 2013), h.
200.
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lebih bisa digunakan dibandingkan menggunakan
teknik pencatatan tradisional61.
Mind Mapping adalah teknik pemanfaatan
seluruh kegiatan otak dengan menggunakan citra
visual dan prasana grafis lainnya dalam membentuk
suatu kesan, sebab otak manusia seringkali mengingat
infomasi dalam bentuk gambar, symbol, suara, bentuk
dan perasaan. Mind Mapping dapat memadukan dan
mengembangkan potensi kerja otak yang terdapat
dalam diri seseorang. Dengan adanya keterlibatan
antara kedua belahan otak maka akan memudahkan
seseorang dalam mengatur dan mengingat segala
bentuk informasi baik secara verbal maupun
nonverbal. Dengan adanya kombinasi warna, simbol,
dan bentuk akan memudahkan otak dalam menyerap
informasi yang diterima. Mind mapping yang dibuat
sendiri oleh peserta didik dapat bervariasi karena
adanya perbedaan emosi dan perasaan yang terdapat
dalam diri peserta didik setiap harinya. Suasana kelas
yang menyenangkan pada saat proses pembelajaran
akan mempengaruhi penciptaan peta pikiran
seseorang62.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan
bahwa mind mapping adalah suatu cara mencatat yang
kreatif dan efektif dengan melibatkan gambar, simbol,
dan warna untuk mengasah kemampuan pada otak
kanan dan kiri secara seimbang sehingga tercipta
suasanan pembelajaran yang menyenangkan.
b. Cara Membuat Mind Mapping
Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam
pembuatan mind mapping adalah sebagai berikut :
61
Sutanto Windura, Teknik Berfikir Dan Belajar Sesuai Cara Kerja Alami
Otak (Jakarta: Gramedia, 2013), h. 12.
62
Laila Puspita, ‗Pengaruh Model Pembelajaran Reciprocal Teaching
Dengan Teknik Mind Mapping Terhadap Kemampuan Metakognisi Dan Afektif Pada
Konsep Sistem Sirkulasi Kelas XI IPA Di SMA Negeri 15 Bandar Lampung‘, Jurnal,
Biosfer Pendidikan, Tadris Vol, Biologi, 8.1 (2017), h. 80-81.
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1) Dimulai dengan membuat gagasan atau ide utama
dari bagian tengah kertas kosong yang
berorientasi landscape. Gagasan atau ide utama
dibagian sentral dapat menggunakan gambar
dengan menuangkan imajinasi karena akan lebih
menarik, mengaktifkan otak, dan membantu
berkonsentrasi.
2) Dibuat dengan menggunakan warna sehingga
tampilan akan lebih hidup dan menambah energi
yang kreatif dan menyenangkan.
3) Gambar pusat selanjutnya dihubungkan dengan
cabang-cabang sehingga memiliki korelasi yang
tepat.
4) Membuat garis hubung yang melengkung, bukan
garis lurus. Garis melengkung akan membuat
peserta didik lebih tertarik sedangkan garis lurus
lebih membosankan.
5) Setiap garis diberikan kata kunci tunggal untuk
memperjelas makna mind map yang dibuat.
c. Kelebihan dan Kekurangan Mind Mapping
Adapun kelebihan dan kekurangan Mind Mapping
yaitu sebagai berikut :
1) Kelebihan
a) Permasalahan yang disajikan terbuka.
b) Peserta
didik
bekerja
dalam
kelompok.
c) Mampu melatih peserta didik untuk
saling bekerja sama dalam diskusi.
d) Sangat cocok untuk mengulang
kembali pengetahuan awal peserta
didik.
2) Kelemahan
a) Membutuhkan
waktu
untuk
menuangkannya dalam gambar.
b) Sulit untuk mengalokasikan waktu.
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c) Tuntutan
bagi
siswa
terlalu
membebani.
d. Manfaat Mind Mapping
Adapun manfaat Mind Mapping yaitu :
1) Mengembangkan dan menganalisis ide atau
pengetahuan.
2) Memudahkan untuk mengingat kembali ide atau
gagasan yang telah dibuat.
3) Dapat melihat gambaran besar dari suatu gagasan.
4) Menyederhanakan struktur ide dan gagasan yang
semula rumit, panjang dan tak mudah dilihat
menjadi lebih mudah.
5) Mengasah kemampuan kerja otak63.
3. Habits of Mind
a. Pengertian Habits of Mind
Habits of Mind menurut Marzano merupakan
ukuran hasil belajar yang berkontribusi penting dalam
tiap proses pembelajaran. 64 Sedangkan definisi Habits
of Mind menurut Costa dan Kallick adalah
peningkatan kebiasaan individu menjadi cerdas
melalui kemampuan dirinya sendiri dalam berperilaku
menuju perubahan keterampilan berpikir yang lebih
baik.65 Habits of Mind atau kebiasaan berpikir
merupakan salah satu jenis kebiasaan yang dianggap
sangat berpengaruh terhadap kesuksesan individu.
Habits of Mind memberi isyarat bahwa perilaku
memerlukan suatu kedisiplinan pikiran yang dilatih
sedemikan rupa sehingga menjadi kebiasaan untuk
selalu berusaha dan terus melakukan tindakan yang
63
Doni Swadarma, Penerapan Mind Mapping Dalam Kurikulum
Pembelajaran (Jakarta: Gramedia, 2013), h. 8.
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Ria Yulia Gloria, ―Efektivitas Pembelajaran Kapita Selekta Biologi
Berbasis Masalah Untuk Membentuk Habits of Mind Mahasiswa Calon Guru,‖
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bijak dan lebih cerdas, hal ini dapat dimengerti sebab
semua bentuk yang tindakan yang dilakukan oleh
individu adalah konsekuensi dari kebiasaan
berpikirnya.
Costa dan Kallick berpendapat bahwa
kebiasaan berpikir merupakan sebagai kecenderungan
untuk berperilaku secara intelektual saat berhadapan
dengan masalah, terutama masalah yang tidak dapat
segera diketahui solusinya. Saat menghadapi masalah,
peserta didik cenderung membentuk pola perilaku
intelektual tertentu yang mampu mendukung
kesuksesan seseorang dalam menyelesaikan suatu
permasalahan. Costa dan Kallick menjuluki disposisi
yang kuat dan perilaku cerdas dengan istilah
kebiasaan berpikir (habits of mind). Melalui disposisi
yang kuat dan perilaku cerdas maka individu akan
mampu menghadapi berbagai persoalan hidup dan
kehidupan mulai dari tingkat yang sederhana hingga
tingkat yang amat kompleks secara mandiri dengan
penuh rasa percaya diri. Habits of Mind yang dimiliki
peserta didik akan tampatk terlihat dari cara peserta
didik merespon jawaban atau permasalahan yang
dihadapkan pada peserta didik. Respon tersebut
menjadi ciri khas dari kebiasaan berpikir peserta didik
dalam mengingat sebuah pengetahuan. Kecerdasan
individu tidak hanya dilihat dari pengetahuan yang
dimilikinya saja, namun juga dilihat melalui cara
individu tersebut bertindak 66
Kebiasan berpikir (Habits of Mind) amat
penting diaplikasikan diberbagai tingkatan dan
ditanamkan sejak dini, serta dilaksanakan melalui
kegiatan pembelajaran suatu bidang studi pendidikan.
Leager mengemukakan suatu pendapat yakni strategi
66
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Matematis,‖ Infinity Journal 3, no. 2 (2014): 174,
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yang dapat membantu mengembangkan habits of
mind sains pada peserta didik adalah dengan
menambahkannya kedalam suatu model pembelajaran
yang baik dan benar serta menuju kepada peserta
didik. Kecerdasan emosional tidak dapat berkembang
secara otomatis melalui pembelajaran sains dan pada
habits of mind saja tetapi perlu pula adanya rancangan
yang tepat. 67
Pembelajaran penilaian Habits of Mind
penting dilaksanakan sebab mampu mengetahui
kemampuan atau cara berpikir peserta didik pada
suatu permasalahan , seperti penguasaan kemampuan
dan keterampilan memecahkan masalah, sehingga
mampu
membantu
tenaga
pendidik
untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas pembelajaran
yang mengarah pada indikator habits of Mind (HoM).
Habits of Mind perlu dilatih sebab hal tersebut
merupakan awal dari perkembangan keterampilan
peserta didik. Peserta didik dapat diberikan
pemeblajaran dan pengalaman yang menantang guna
membentuk Habits of Mind. Dari pengalaman dan
pembelajaran tersebut akan mebentuk peserta didik
yang terbiasa melakukan cara berpikir yang kritis,
kreatif , dan tentunya lebih baik dimasa mendatang. 68
Habits of Mind akan sangat efektif apabila
diapikasikan kepada peserta didik agar menjadi
individu unggulan. Keberhasilan belajar difaktori oleh
kebiasaan berpikir (habits of mind). Apabila
kebiasaan berpikir cerdas diterapkan secara
berkelanjutan maka akan melekat pada diri peserta
67
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didik dan akan sulit untuk merubah atau
menghilangkan kebiasaan berpikir tersebut, begitu
juga sebaliknya. Karena kesuksesan peserta didik
dilihat dari kebiasaan akan tindakan yang mereka
perbuat.69
b. Indikator Habits of Mind
Habits of Mind dibagi dalam tiga indikator
yaitu self regulation, critical thinking, dan creative
thingking. Ketiga indikator tersebut mampu
menentukan tingkat kepercayaan diri peserta didik
dalam menghadapi permasalahan. Habits of Mind
menjadi penghubung untuk individu mengeluarkan
ide dan gagasan-gagasan yang nantinya akan dibentuk
secara rasional lewat percobaan. Habits of Mind
membutuhkan beragam keterampilan berdasarkan hal
tersebut maka penelitian ini akan membahas ketiga
indikator Habits of Mind yang melibatkan
pemberdayaan dan perubahan pikiran
Habits of Mind terdiri dari aspek
keterampilan, sikap, dan nilai yang memungkinkan
peserta didik untuk mendatangkan kecerdasan tingkah
laku serta mampu memberi pengaruh baik dalam
kegiatan pembelajaran. Habits of Mind selain menilai
aspek afektif dalam pembelajaran juga mengukur
aspek kognitif. Pada penelitian ini Habits of Mind
mengukur aspek afektif dan kognitif melalui angket
dan tes tertulis. 70
Berikut tabel deskripsi ke 16 indikator Habits
of Mind yang merupakan karakter peserta didik dalam
menghadapi permasalahan yang tidak diketahui.
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Campbell mentabelkan 16 indikator ini yang
merupakan indikator Hom oleh Costa dan Kallick. 71
Tabel 2.1
Deskripsi Indikator Habits of Mind
No
1

Habits of Mind
Persisting

2

Managing Implusy

3

4

Listening
Understanding
emphaty
Thingking Flexibly

5

Metacognition

6

Striving for Accucary

7

Questioning and Problem
Posting

8

Applying Past Knowledge
to New Situations

9

Thinking
and
Communicating
with
Clarity and Precesion
Gathering Data Trhough
All Sensce

10

11
12
13
14

71

1993) : 23

with
and

Creating, Imagining, and
Innovating
Responding
with
Wondermen and Awe
Taking Responsible Risk
Finding Humour

Deskriptif
Mengerjakan tugas dengan
semangat dan hingga selesai
Berpikir
terlebih
dahulu
sebelum bertindak
Menerima pendapat orang lain

Mempertimbangkan opsi dan
merubah pola pikir
Berpikir
suatu
berpikir
menjadi sangat antusias pada
rasa, meraakan, dan bertindak,
serta
memperhitungkan
dampaknya bagi orang lain
Yakin dalam mencari jawaban
dan adanya kualitas yang
tinggi
Jawaban ditemukan, pencarian
data-data serta sahutan
Mengakses informasi yang
lalu
serta
menstransfer
pelajaran pada suatu hal latar
baru
Cetak secara cermat dan
mengusahakan konteks visual
Memberikan suatu perhatian
pada
lingkungan
dengan
dorongan hati, jamahan, dan
membenakkan serta melihat
Memilih ide , gagasan, dan
topik
Memiliki rasa ingin tahu pada
alam sekitar
Berani bertanggung jawab
Menikmati tidak layaknya
serta bukan harapan yang
bagus

Robert Marzano, Assesing Student Outcomes (United States Of America ,
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15

Thinking Interpendently

16

Reaming Open Continous
Learning

Mampu bekerjasama dengan
tim
Konsisten
belajar
dan
diterimanya suatu hal yang
tidak diketahui

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
indikator Habits of Mind yang dikemukakan oleh
Marzano yaitu Creative Thinking, Critical Thinking,
dan self Regulation. Pengalaman dari kegiatan
pembelajaran akan memberi kesempatan kepada peserta
didik untuk mendapatkan keterampilan pemecahan
masalah dan mewujudkan pengembangan kemampuan
berpikir dan mampu mengubah kebiasaan berpikir
menjadi lebih baik.
c. Indikator Habits of Mind Menurut Marzano
Adapun indikator Habits of Mind menurut
Marzano yaitu sebagai berikut :
Gambar 2.1
Idikator Habits of Mind
HABITS OF MIND
BERPIKIR KREATIF

Berpikir lancar
Berpikir luwes
Berpikir orisinil
Berpikir elaboratif

BERPIKIR
KRITIS

Memberi penjelasan
Membangun
keterampilan
Membuat kesimpulan
Membuat penjelasan
Mengatur
strategi
dan taktik

PENGATURAN
DIRI

Menyadari pemikirannya
Membuat rencana
Menggunakan
sumbersumber informasi
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Berdasarkan peta konsep tersebut terdapat
tiga indikator Habits of Mind menurut Marzano yaitu
creative thinking, critical thinking, dan self
regulation. Kategori Creative thinking meliputi
kemampuan : 1) dapat melibatkan diri dalam tugas
meski jawaban dan solusinya tidak segera nampak, 2)
melakukan usaha semaksimal pengetahuan dan
kemampuan,
3)
membuat,
menggunakan,
memperbaiki standar evaluasi yang dibuat sendiri, 3)
menghasilkan cara baru melihat situasi berbeda dari
cara yang biasa pada umumnya. Kemudian Critical
thinking : 1) akurat dan mencari akurasi, 2) jelas dan
mencari kejelasan, 3) bersifat terbuka, 4) menahan
diri dari sifat implusif, 5) mampu menempatkan diri
saat ada jaminan, 6)bersifat sensitif dan tahu
kemampuan temannya. Self regulation terdiri dari : 1)
menyadari pemikiran sendiri, 20 membuat sumber
rencana yang efektif, 3) menyadari dan menggunakan
berbagai sumber informasi yang dibutuhkan, 4)
sensitif terhadap feedback (umpan balik), dan 5)
mengevaluasi keefektifan tindakan. 72
4. Emotional Quotient (Kecerdasan Emosional)
a. Pengertian Kecerdasan
Kecerdasan atau intellegence dalam bahasa
inggris dan dalam bahasa arab disebut al-dzaka‟
menurut arti bahasa merupakan pemahaman,
kecepatan, kesempurnaan sesuatu dalam artian
kemampuan dalam memahasi suatu hal dengan cepat
dan secara sempurna. 73 Menurut Alfred Binet (dalam
Aip 2017) kecerdasan merupakan kemampuan yang
terdiri atas tiga komponen yang berupa : 1)
kemampuan mengarahkan pikiran atau tindakan 2)
72
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kemampuan mengubah arah pikiran dan tindakan 3)
kemampuan dalam mengkritisi pikiran dan tindakan
diri sendiri. Senada dengan hal tersebut David
Wechsler mengungkapkan bahwa intelegensi adalah
kemampuan bertindak secara terarah, berpikir secara
rasional dan menghadapi lingkungan dengan efektif.
Lebih lanjut dijelaskan oleh Asadi Muhammad
bahwa kecerdasan merupakan suatu kekuatan mental
yang dimiliki seseorang sejak lahir dan dipergunakan
untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru,
serta berguna untuk memcahkan masalah-masalah
yang dihadapi secara cepat dan dengan tepat.
Kecerdasan dapat pula dimaknai sebagai suatu
keterampilan berpikir dan kemampuan dalam
beradaptasi serta belajar dari pengalaman hidup
sehari-hari yang meliputi karakteristis berupa
kreativitas dan keahlian interpesonal. 74
Kecerdasan merupakan nilai lebih dari setiap
individu dalam mengembangkan pola pikirnya
sehingga dapat berkembang dan berpikir secara jernih
guna menghadapi, menimbang , dan memutuskan
sesuatu dengan berpusat terhadap masalah-masalah
yang dihadapi melalui solusi yang cemerlang.
Individu yang cerdas akan terlihat dari cara berbicara ,
pembicaraan yang ia sampaikan terstruktur dan
mengandung nilai. Ketika ia berbicara maka
pemicaraannya menghasilkan ide, gagasan, solusi,
hikmah, dan ilmu sehingga apa yang ia katakan
senantiasa bermanfaat. Kecerdasan erat kaitannya
dengan pengalaman hidup sehari-hari baik itu bersifat
buruk maupun yang bersifat baik. Namun kecerdasan
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tentu memiliki nilai dan moral yang positif sehingga
dapat dilihat dari beragam aspek yang menaunginya. 75
Berdasarkan beberapa pendapat mengenai
definisi kecerdasan diatas maka dapat disimpulkan
bahwa kecerdasan merupakan suatu kemampuan
belajar seluruh pengetahuan yang diperoleh , dan
kemampuan beradaptasi dengan suatu lingkungan
yang baru. Dalam hal ini kecerdasan berarti bahwa
seseorang mampu untuk memahami setiap
pengetahuan dan pelajaran yang diperoleh baik secara
akademis maupun non akademis serta mampu
menyesuaikan dirinya dengan lingkungan baru yang
dihadapi oleh individu tersebut. Kecerdasan pun
memilki definisi suatu kemampuan membaca,
menulis, berhitung yang dapat tergolong dalam
keterampilan angka dan kata yang menjadi pusat
dalam pendidikan formal. Keterampilan inilah yang
akan menggerakkan indivdu untuk mencapai
kesuksesan di bidang akademis secara terarah.76
b. Pengertian Emosi
Menurut Carole (dalam Amita 2020) emosi
merupakan suatu perasaan atau afeksi yang
mengaitkan suatu kombinasi antara gejolak fisiologis
seperti denyut jantung yang cepat dengan perilaku
yang terlihat seperti senyuman atau ringisan. Emosi
diartikan sebagai suatu gejala psikologis yang
menyebabkan efek pada persepsi, sikap dan perilaku
serta terwujud dalam bentuk suatu ekspresi tertentu. 77
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Psikolog mendefinisikan emosi secara
beragam dengan erientasi teoritis yang berbeda-beda.
Emosi berasal dari kata movere dalam bahasa latin
yang mengandung arti ‖bergerak‖ , ―menggerakkan‖
yang ditambah alawan ―e-‖ untuk memberi arti
bergerak menjauh, menunjukkan bahwa kecondongan
bertindak. Emosi sebagai kondisi budi rohani yang
menunjukkan dirinya terhadap suatu perubahan yang
jelas pada tubuh, hal ini diungkapkan oleh Goleman
(dalam Ely, 2016). Emosi merupakan perasaan intens
yang ditampakkan kepada seseorang atau dalam
kamus psikologi merupakan suatu kondisi yang
terstimulus dari individu mencakup perubahan yang
disadari yang diaktifkan oleh perangsang eksternal
maupun oleh berbagai kondisi jasmaniah. 78
Dalam bukunya yang berjudul Emotional
Intellegence Golemen menyebutkan bahwa emosi
merupakan semua kegiatan atau pengolahan pikiran,
perasaan, dan nafsu. Emosi merupakan keadaan
mental yang meluap-luap. Emosi merupakan amarah,
kesedihan, terkejut, rasa takut, kenikmatan, jangkel,
malu, dan cinta. Suasana hati mengisi tepi luar
lingkaran, sementara diluar suasana hati terdapat
tempramen atau kesiapan guna menghadirkan emosi
tertentu, penyebab murung, takut, serta gembira, di
luar bakat emosi terdapat gangguan emosi, seperti
suasana hati, tempramen, dan gangguan emosi yang
seharusnya dapat diatur secara harmonis yang
memunculkan suasana damai. Tetapi, terdapat radar
hati (hati nurani/fitrah) sebagai pembimbingnya. 79
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Berdasarkan beberapa definisi emosi dari para
ahli dan dari segi psikologi diatas, pengertian emosi
merupakan suatu perasaan yang memicu manusia
untuk melakukan sesuatu terhadap stimulus yang
diterimanya baik yang berasal dari dalam maupun dari
luar dirinya baik itu sifatnya postif maupun bersifat
negatif. Emosi merupakan aspek penting dalam hidup
manusia sebab emosi dapat menjadi motivator
perilaku individu baik motivator yang mengarahkan
kepada perilaku buruk yang dapat mengganggu
individu , maupun motivator ke arah yang baik.
Beberapa tokoh mengemukakan jenis-jenis emosi
yaitu diantaranya : 1) Descrates membagi emosi
berupa hasrat, heran,benci, duka, sedih, cinta, dan
kegembiraan. 2) JB Waston menggolongkan emosi
menjadi 3 macam yaitu cinta, ketakutan, dan
kemarahan. 3) Daniel Goleman menyatakan bahwa
ada beberapa macam emosi yaitu meliputi rasa sedih,
marah, takut, terkejut, malu, jengkel, dan cinta. 80
c. Pengertian Kecerdasan Emosional
Beberapa para ahli menjelaskan pengertian
dari Emotional Quotient atau kecerdasan emosional.
Menurut Cooper dan Sawaf (dalam Nuryati 2020)
emotional quotient merupakan suatu kemampuan
untuk dapat merasakan, memahami, dan menerapkan
daya kepekaaan emosi sebagai sumber energi
informasi, koneksi, dan pengarah yang manusiawi
secara efektif. Sementara Paton juga menyatakan
bahwa emotional quotient atau kecerdasan emosional
merupakan sebuah kegiatan yang mengekspresikan
perasaan yang berkembang dengan efektif guna
meraih tujuan yang membangun hubungan produktif
dan mencapai keberhasilan ditempat kerja. Secara
80
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luas dijelaskan bahwa definisi tersebut mengandung
arti bahwa kecerdasan emosional pada dasarnya
meliputi segala sifat berupa kesadaran diri,
manajemen suasana hati sebagai modal bagi motivasi
diri,
pengendalian
diri,
dan
keterampilan
81
mengendalikan individu.
Emotional
Quotient
atau
kecerdasan
emosional dalam ranah belajar merupakan
kemampuan psikologi untuk dapat menerima, menilai,
mengelola, serta mengontrol emosional diri sendiri
dalam kegiatan pembelajaran. Kecerdasan emosional
meliputi ketangguhan, inisiatif, optimisme, motivasi,
serta kemampuan beradaptasi. Kecerdasan emosional
amat berpengaruh terhadap potensi peserta didik
dalam mempelajari materi pembelajaran hal inilah
yang menjadikan emotional quotient berperan dalam
kesuksesan belajar. 82
Menurut Goleman emotional quotient
merupakan kemampuan memotivasi diri sendiri untuk
dapat bertahan dalam menghadapi suasana dan rasa
frustasi, mengendalikan dorongan hati, tidak melebihlebihkan segala kesenangan yang dirasakan,
mengontrol suasana hati, dan menjaga untuk tidak
stress hingga tidak melumpuhkan kemampuan
berpikir, berempati, dan berdo‘a. Sunar menyatakan
bahwa kecerdasan emosional merupakan kemampuan
yang dimiliki individu untuk menerima, menilai,
mengelola, serta mengatur emosi pada dirinya dan
orang disekitarnya. Sedangkan kecerdasan emosional
menurut Jamaludin dan Rahayu merupakan
kemampuan untuk mengetahui perasaan diri sendiri,
perasaan orang lain, dan melakukan perasaan untuk
menuntun pikiran setiap perilaku individu.
81
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Kecerdasan dalam mengontrol emosi menurut
Goleman ditandai dengan dua komponen utama yaitu
berupa emosi yang berkaitan dengan orang lain dan
emosi yang berkaitan dengan diri sendiri. Kecerdasan
emosional dapat dihubungkan dengan kebiasaan
mengetahui dan mengenali perasaan yang dirasakan
oleh orang lain dan mengangkatnya sebagai
pengalaman sendiri, empati terhadap perasaan orang
lain, memotivasi diri sendiri, serta kewajiban untuk
berinteraksi dengan mengesankan. 83
d. Indikator Emotional Quotient (Kecerdasan
Emosional)
Emotional
Quotient
atau
kecerdasan
emosional berakar dari konsep social intelligence
yang merupakan suatu kemampuan memahami dan
mengontrol diri sendiri dalam bertindak dengan bijak
dalam hubungan sesama individu atau manusia.
Berikut ini merupakan lima indikator emotional
quotient
atau
kecerdasan
emosional
yang
diklasifikasikan menjoleh Daniel Goleman yaitu :
1) Mengenali Emosi Diri
Mengenali
emosi
diri
yaitu
mengetahui perasaan yang dirasakan pada
diri dan memakainya guna mengarahkan
pengembalian keputusan diri sendiri.
Sehingga mengenali emosi diri kerap
disebut dengan memiliki kesadaran diri.
Kesadaran diri mempunyai tolak ukur
terhadap kemampuan dan kepercayaan
diri yang kuat. Menurut John Mayer,
kesadaran diri merupakan sikap waspada
mengenai suasana hati dan pikiran yang
apabila kurang waspada maka individu
83
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akan menjadi mudah larut dalam aliran
emosi dan dapat dikuasai oleh emosi.
Meskpun
kesadaran
diri
belum
sepenuhnya dapat menjamin penguasaan
emosi, namun kesadaran diri merupakan
salah satu prasyarat penting untuk
mengendalikan emosi sehigga individu
mudah dalam menguasai dan mengontrol
emosi pada dirinya.
Mengenali emosi diri merupakan
kemampuan dasar untuk menumbuhkan
kecerdasan emosional. Penguasaan dari
kemampuan mengenali emosi diri akan
menjadikan individu memiliki rasa
kepekaan
yang
besar
terhadap
permasalahan yang dihadapi sehingga
individu tersebut akan dengan mudah
menyelesaikan
segala
masalah
pribadinya. Selain itu, individu yang
memiliki keterampilan ini akan mudah
tampil dengan rasa percaya diri yang kuat
dalam mengekspresikan perasaannya
secara terbuka sehingga keterampilan
pada aspek ini merupakan perbaikan
dalam mengenali dan merasakan emosi
diri, mampu memahami penyebab
perasaan yang muncul dan mengenal
perbedaan perasaan melalui tindakan.
Untuk mengenali emosi diri sendiri
individu perlu melakukan pemantauan
perasaan dari waktu ke waktu. 84
2) Mengelola Emosi
Mengelola emosi adalah suatu
kemampuan seseorang dalam mengatasi
84
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emosinya secara baik sehingga memberi
dampak positif dalam melaksanakan
tugas, peka dengan kata hati sehingga
mudah
dalam
mencapai
tujuan.
Kemampuan ini meliputi kemampuan
menghibur diri, melepaskan kecemasan,
kemurungan, hingga ketersinggungan dan
dampak-dampak yang ditimbulkan serta
kemampuan untuk bangkit dari segala
perasaan yang membuat tertekan. 85
3) Memotivasi Diri Sendiri
Motivasi adalah dorongan untuk
melakukan
sesuatu
sehingga
mengarahkan individu untuk menuju
target, dan embantu dalam mengambil
inisiatif dan bertindak dengan efektif
untuk bertahan menghadapi kegagalan
dan frustasi. Guna memperoleh prestasi
yang terbaik , individu wajib memiliki
motivasi dalam dirinya sendiri , artinya
individu harus memiliki ketekunan untuk
menahan diri dari kepuasan dan
mengendalikan dorongan hati, serta
memiliki perasaan motivasi yang positif
meliputi antusias, gairah, optimis, dan
keyakinan diri. Individu yang mampu dan
pandai memotivasi diri mereka dominan
lebih jauh produktif dan efektif falam hal
apapun yang mereka kerjakan.
Dalam
kegiatan
pembelajaran,
motivasi dilihat sebagai suatu dorongan
mental penggerak dan pengarah prilaku
individu termasuk prilaku belajar.
Motivasi belajar amat penting dalam
85
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pembelajaran terutama bagi peserta didik
dan pendidik. Bagi peserta didik motivasi
mampu menyadarkan kedudukan pada
awal belajar, proses, dan hasil akhir,
menginformasikan mengenai kekuatan
usaha belajar yang dibandingkan terhadap
teman sebaya, mengarahkan kegiatan
belajar, membesarkan semangat belajar.
Sementara itu, motivasi peserta didik juga
penting untuk diketahui oleh pendidik
diantaranya
motivasi
dapat
membangkitkan, meningkatkan, dan
memlihara semangat peserta didik untuk
belajar hingga berhasil, membangkitkan
jika peserta didik tidak bersemangat,
meningkatkan jika semangat peserta didik
tenggelam, memelihara jika peserta didik
telah mampu mencapai tujuan belajar. 86
4) Mengenali Emosi Orang Lain (Empati)
Kemampuan
individu
untuk
mengenali emosi orang lain disebut
dengan empati. Menurut Goleman (dalam
Ely , 2016) empati adalah kemampuan
seseorang untuk mengenali orang lain
atau rasa peduli, memperlihatkan
kemampuan empati individu. Seseorang
yang mempunyai kemampuan berempati
akan jauh lebih mampu menerima
sinyalsinyal sosial yang tersembunyi yang
mengisyaratkan apa-apa yang diperlukan
oleh individu lain sehingga lebih mampu
menerima sudut pandang orang lain, peka
terhadap apa yang sedang dirasakan oleh
orang
lain,
dan
lebih
mampu
86
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mendengarkan orang lain. Individu yang
mampu membaca perasaan dan isyarat
non verbal yang meliputi nada berbicara,
bahasa tubuh, dan ekspresi wajah.
Seseorang yang berkemampuan membaca
emosi orang lain tentu memiliki
kesadaran diri yang tinggi. Semakin
mampu terbuka terhadap emosi dirinya
sendiri, mampu mengenal dan mengakui
emosi sendiri maka individu tersebut
memiliki kemampuan membaca perasaan
orang disekitarnya. 87
5) Membina Hubungan dengan Orang Lain
Kecakapan membina hubungan dengan
orang
lain
merupakan
sebuah
keterampilan yang mampu menangani
emosi secara baik saat berhubungan
dengan orang lain dan secara cermat
mampu membaca situasi dan jaringan
sosial, berinteraksi dengan keterampilan
guna mempengaruhi dan memimpin ,
serta
menyelesaikan
permasalahan
dengan cermat. Keterampilan dalam
berkomunikasi adalah kemampuan dasar
keberhasilan dalam membina hubungan,
untuk
meningkatkan
keterampilan
membina hubungan hal yang perlu
diperbuat
oleh
seseorang
yaitu
memperhatikan bahasa tubuh, volume
dan intonasi berbicara, serta kecepatan
gerak orang lain. 88
Indikator kecerdasan emosional diatas dapat
dikembangkan dalam proses pembelajaran. Menurut
Salovey dan Mayer kecerdasan emosi dapat diraih atau
87
88
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dikembangkan melalui kegiatan pembelaaran dan
pengalaman. Pengalaman dan pendidikan yang didapat
sejak dini akan berpengaruh kepada pembentukan
kompetensi anak dalam ranah emosional ,oleh karena itu
disarankan membiasakan peserta didik untuk terbiasa
berpikir kritis, belajar memecahkan masalah, dan
mengajarkan mengatur strategi dalam upaya mencari
solusi dari permasalahan yang dihadapi, dalam kegiatan
pembelajaran selain meningkatkan kemampuan berpikir
juga sekaligus mengembangkan kemampuan emosi.
Berdasarkan hal tersebutlah penting bagi pendidik untuk
melakukan peningkatan kecerdasan emosional dalam
proses belajar mengajar. 89
e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Emotional
Quotient
Emotional
quotient
atau
kecerdasan
emosional dipengaruhi oleh beberapa faktor yang
diungkapkan oleh Goleman yaitu sebagai berikut 90 :
1. Lingkungan Keluarga
Di lingkungan keluarga seseorang
akan
mendapatkan
pembelajaran
mengenai emosi serta cara mengolahnya.
Oleh karena itu, peran orang tua amat
diperlukan sebab orang tua merupakan
subjek pertama yang sifat dan
perilakunya dikenal, diinternalisasi dan
akhirnya menjadi bagian dari kepribadian
anak. Emotional quotient dapat dilatih
mulai dari lingkungan kelurga karna
kecerdasan emosional amat bermanfaat
bagi anak untuk masa depannya sebagai
89

Ani Siti Anisah and Hariman Suntara, ―Penerapan Metode Pembelajaran
Debate Untuk Meningkatkan Kecerdasan Emosional Siswa,‖ Jurnal Pendidikan
Universitas Garut 14, no. 1 (2020): 138–47.
90
Yassar, Susilawati, dan Rahmawati, ―Kecerdasan Emosional Guru
Matematika Sebagai Landasan Kompetensi Guru Profesional.‖ Suska Journal of
Mathematics Education 4, no. 1 (2018) : 40-48

62
contoh dapat dengan melatih kehidupan
yang bertanggung jawab, disiplin,
berempati, dan peduli terhadap orang
lain. Hal ini tentu menjadikan anak akan
lebih mudah untuk mengontrol dan
menangani dirinya terhadap masalah yang
mereka hadapi.
1) Lingkungan Non Keluarga
Pada
lingkungan
non
keluarga
yakni
lingkungan
masyarakat.
Emotional quotient
berkembang
selaras
dengan
perkembangan mental dan juga fisik.
Pembelajaran ini kerap dinampakkan
dalam kegiatan bermain anak ,
bermain peran misalnya dalam
bermain peran, seorang anak akan
melakukan tindakan sebagai individu
diluar dirinya sendiri dengan emosi
yang menyertainya sehingga anak
akan belajar mengerti keadaan orang
lain.
Perkembangan
emotional
quotient dapat dilakukan peningkatan
melalui beragam macam bentuk
latihan diantaranya seperti pelatihan
asertivitas,
empati,
dan
lain
sebagiannya.
2) Fisik
Bagian yang paling berpengaruh
menentukan
emotional
quotient
secara fisik yaitu anatomi saraf
emosi. Bagian dari otak yang
digunakan untuk berpikir yaitu
konteks atau non konteks. Bagian
yang ada pada otak yang berfungsi
mengontrol emosi yaitu sistem
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limbik, namun kenyataannya kedua
bagian inilah yang menentukan
emotional quotient individu.
a) Konteks.
Bagian ini mempunyai peran
yang sangat penting untuk
memahami
sesuatu
secara
mendalam,
menganalisis
penyebab dari mengalami suatu
perasaan
yang
selanjutnya
bertindak
sesuatu
guna
mengatasinya ,sementara yang
bertugas sebagai saklar peredam
yang memberi arti kepada situasi
emosi individu sebelum berbuat
sesuatu yaitu konteks khusus
lobus prefrontal.
b) Sistem limbik.
Kerap dijuluki sebagai emosi
otak. Terletak jauh didalam
hemisfer otak besar dan berperan
bertanggung jawab terhadap
pengontrolan emosi dan implus.
Sistem
limbik
mencakup
hippocampus
yakni
tempat
terjadinya proses pembelajaran
emosi dan wadah tersimpannya
emosi. Selain itu, terdapat
amygdale yang dinilai sebagai
pusat pengendalian emosi pada
otak.
3) Psikis
Emotional quotient selain
dipengaruhi
oleh
kepribadian
seseorang juga dapat dikembangkan
dan diperkuan dari dalam diri
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seseorang. Dari uraian tersebut
menunjukkan bahwa faktor yang
berpengaruh terhadap kecerdasan
emosional adalah faktor fisik dan
psikis. Faktor fisik terletak di bagian
otak, sementara psikis mencakup
lingkungan keluarga dan non
keluarga.
5. Konsep Materi Keanekaragaman Hayati
Penelitian ini mengarah pada materi Keanekaragaman
Hayati. Materi ini merupakan salah satu materi yang
diajarkan pada semester ganjil kelas X SMA N 1 Natar.
Materi tersebut erat kaitannya dengan variasi kehidupan
makhluk hidup di bumi, ketika mempelajari materi
kenakaragaman hayati peserta didik diharapkan mampu
memahami konsep keanekaragaman hayati dan berbagai
permasalahan yang ada didalamnya sehingga peserta didik
dapat memberikan solusi i dalam menanggulangi
permasalahan terkait variasi baik pada tingkat genetik,
spesies maupun ekosistem. Peserta didik akan lebih
faham, aktif, kritis, dan kreatif apabila pendidik
menggunakan model Creative Problem Solving dengan
Teknik Mind Mapping. Penerapan model Creative
Problem Solving yang disertai Teknik Mind Mapping
akan mempermudah peserta didik dalam meningkatkan
kemampuan menjadi lebih baik.
Pembelajaran Kenakekaragaman Hayati tertuang didalam
kurikulum 2013 yang digunakan sebagai dasar atau
tinjauan dari kurikulum pendidikan nasional. Adapun
Tinjauan kurikulumnya yaitu sebagai berikut :
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Tabel 2.2
Tinjauan Kurikulum
Pada Materi Keanekaragaman Hayati
Kompetensi Kompetensi
Indikator
Materi Pokok
Inti
Dasar
KI 3
Memahami,
menerapkan,
menganalisis
pengetahuan
faktual,
konseptual,
prosedural
berdasarkan
rasa
ingin
tahunya
tentang ilmu
pengetahuan,
teknologi, seni,
budaya,
dan
humaniora
dengan
wawasan
kemanusiaan,
kebangsaan,
kenegaraan,
dan peradaban
terkait
penyebab
fenomena dan
kejadian, serta
menerapkan
pengetahuan
prosedural
pada
bidang
kajian
yang
spesifik sesuai
dengan bakat
dan minatnya
untuk
memcahkan
masalah

3.2
Menganalisis
berbagai tingkat
keanekaragaman
hayati
di
Indonesia
beserta ancaman
dan
pelestariannya.
4.2 Menyajikan
hasil observasi
berbagai tingkat
keanekaragaman
hayati
di
Indonesia dan
usulan
pelestariannya.

1. Mengidentifikasi
perbedaan
tiap
tingkatan
keanekaragaman
hayati
(keanekaragaman
gen keanekaragaman
jenis,
dan
keanekaragaman
ekosistem)
dan
faktor
yang
mempengaruhinya.
2. Menyebutkan
contoh
keanekaragaman
hayati tingkat gen,
jenis, dan spesies.
3. Menganalisis
persebaran flora dan
fauna di Indonesia
berdasarkan
pembagian wilayah
garis wallace dan
garis weber.
4. Mengidentifikasi ciri
flora dan fauna pada
setiap
wilayah
penyebaran
di
Indonesia.
5. Menyebutkan
contoh flora dan
fauna pada setiap
wilayah penyebaran
di Indonesia.
6. Menganalisis
ancaman kepunahan
keanekaragaman
hayati di Indonesia.
7. Mengaitkan dampak
kepunahan flora dan
fauna di Indonesia
dengan kehidupan
sehari-hari.

1. Pengertian
keanekaragaman
hayati
2. Macam-macam
keanekaragaman
hayati
3. Keanekaragaman
hayati Indonesia
4. Dampak
ancaman
kepunahan flora
dan
fauna
Indonesia
dan
upaya
pelestariannya
5. Manfaat
keanekaragaman
hayati Indonesia
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Kompetensi
Inti

Kompetensi
Dasar

Indikator

Materi Pokok

8. Menyebutkan upaya
pelestarian
keanekaragaman
hayati Indonesia.
9. Menjabarkan
manfaat
keanekaragaman
hayati Indonesia.
10. Mempresentasikan
upaya
pelestarian
keanekaragaman
hayati
Indonesia
berdasarkan
hasil
analisis
data
ancaman kelestarian
berbagai
keanekaragaman
hewan
dan
tumbuhan
khas
Indonesia
11. Menerapkan melalui
pengerjaan
soal
permaslahan yang
terkait
keanekaragaman
hayati Indonesia.

Adapun uraian materi keanekaragaman hayati
dijelaskan secara lengkap dalam tabel yaitu sebagai
berikut : 91
Tabel 2.3
Uraian Materi Keanekaragaman Hayati
Materi Pokok

Penjelasan

Mengidentifik
asi perbedaan
tiap tingkatan
keanekaragam
an
hayati
(keanekaraga
man
gen
keanekaragam

Keanekaragaman hayati (biodiversitas) adalah
keanekaragaman organisme yang menunjukkan
keseluruhan gen, jenis, dan ekosistem pada suatu
daerah. Para ahli membedakan keanekaragaman
hayati menjadi tiga tingkatan yaitu keanekaragaman
gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman
ekosistem ketiga keanekaragaman tersebut tidak bisa
dipisahkan satu sama lain. Keanekaragaman hayati

91

Nunung Nurhayati dan Resty Wijayanti, Biologi Untuk SIswa SMA/MA
Kelas X (Bandung: Yrama Widya, 2018).
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an jenis, dan
keanekaragam
an ekosistem)
dan
faktor
yang
mempengaruh
inya.

merupakan salah satu bentuk kekuasaan Allah yang
dijelaskan dalam firman Nya dalam Q.S Al-an‘am
ayat 99 yang berbunyi :

Menyebutkan
contoh
keanekaragam
an
hayati
tingkat
gen,
jenis,
dan
spesies.

Artinya : Dan Dialah yang menurunkan air hujan
dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu
segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami
keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang
menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang
menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang
korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan
kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula)
zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak
serupa. perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya
berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya.
Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tandatanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang
beriman.
Berdasarkan QS Al-An‘am ayat 99 Allah SWT
menjelaskan kejadian hal-hal yang menjadi
kebutuhan manusia sehari-hari , agar manusia
memahami
kekusaan,
kebijaksanaan,
dan
pengetahuan Allah SWT. Allah menjelaskan
bahwasannya Dia yang menurunkan hujan dari langit
hingga menyebabkan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan
yang berbagai jenis.
Adapun
perbedaan
dari
ketiga
tingkatan
keanekaragaman hayati yaitu sebagai berikut :
1. Keanekaragaman Gen
Gen merupakan substansi kimia sebagai
faktor penentu sifat keturunan. Gen terletak
didalam lokus kromosom, kromosom
terdapat didalam inti sel. Semua makhluk
hidup yang ada dipermukaan bumi
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mempunyai kerangka dasar komponen sifat
menurun yang sama. Kerangka dasar
tersebut tersusun atas ribuan sampai jutaan
faktor menurun yang mengatur tata cara
penurunan sifat organisme akan tetapi meski
kerangka dasar gen seluruh organisme sama
, namun komposisi atau susunan, dan jumlah
faktor dalam kerangka bisa berbeda.
Perbedaan inilah yang menyebabkan
terjadinya keanekaragaman gen, selain itu
tiap individu tersusun atas banyak gen bila
terjadi perkawinan silang antarindividu yang
karakternya berbeda akan menghasilkan
keturunan yang semakin banyak variasinya
hal ini yang menyebabkan keanekaragaman
gen semakin tinggi.

Gambar 2.2
Mawar putih
Sumber : https://lifestyle.sindonews.com

Gambar 2.3
Mawar merah
Sumber : https://sijai.com/bunga-mawar/
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Perhatikan gambar kedua tanaman mawar
diatas. Tanaman mawar tersebut merupakan
contoh keanekaragaman gen tanaman mawar
ada yang berwarna merah dan ada yang
berwarna putih. Tanaman mawar tersebut
berarti memiliki keanekaragaman tingkat
gen dalam kategori warna bunga.
Faktor
lain
yang
mempengaruhi
keanekaragaman gen adalah lingkungan.
Sifat yang muncul pada setiap individu
merupakan interaksi antara gen dengan
lingkungannya. Dua individu yang memiliki
struktur dan urutan gen yang sama, belum
tentu memiliki bentuk yang sama pula
karena faktor lingkungan mempengaruhi
bentuk (fenotipe). Contohnya adalah jumlah
sel darah merah orang yang hidup
dipegunungan jauh lebih banyak dari orang
yang hidup dipantai, hal tersebut karena
jumlah oksigen digunung lebih sedikit
dibandingkan didaerah pantai dan untuk
memenuhi kebutuhan tubuh akan oksigen,
orang yang hidup dipegunungan memiliki
sel darah merah yang lebih banyak. Sel
darah merah berfungsi mengangkut oksigen
keseluruh tubuh dan banyaknya jumlah sel
darah
merah
orang
yang
hidup
dipegunungan dibandingkan orang yang
hidup dipantai dapat dilihat dari pipinya.
Pipi orang yang hidup dipegunungan
umumnya nampak lebih merah dibandingkan
orang pantai.
2. Keanekaragaman Jenis
Jenis (spesies) dimaknai sebagai individu
yang memiliki persamaan morfologis,
anatomis, fisiologis, dan berkemampuan
untuk melakukan perkawinan dengan
sesamanya
sehingga
menghasilkan
keturunan yang fertil (subur) untuk
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melanjutkan generasinya. Keanekaragaman
jenis menunjukkan seluruh variasi yang
terdapat pada makhluk hidup antarjenis.
Perbedaan antarjenis pada makhluk hidup
yang termasuk dalam satu keluarga lebih
mencolok sehingga lebih mudah diamati
daripada perbedaan antarindividu dalam satu
spesies.

Gambar 2.4
Kacang kedelai
Sumber : http://bappeda.jatimprov.go.id/

Gambar 2.5
Kacang hijau
Sumber : https://bibitbunga.com/caramenanam-kacang-hijau-yang-baik-danbenar/
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Gambar 2.6
Kacang tanah
Sumber :
http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/8
5839/Budidaya-Kacang-Tanah-/
Gambar 2.4, gambar 2.5, dan gambar 2.6
merupakan Contoh keanekaragaman jenis
yaitu keluarga tanaman kacang-kacangan
yang terdiri dari kacang kedelai, kacang
hijau, dan kacang tanah.
3. Keanekaragaman Ekosistem
Ekosistem merupakan interaksi atau
hubungan timbal balik antara makhluk hidup
yang satu dengan makhluk hidup yang lain
dan antara makhluk hidup dengan
lingkungannya. Makhluk hidup akan
mengalami pertumbuhan dan perkembangan
yang baik apabila berada pada lingkungan
yang sesuai sehingga akan terjadi interaksi
yang dinamis. Berbagai makhluk hidup yang
beradaptasi dengan lingkungannya berbeda
disebabkan oleh komponen abiotik yang
beragam
akibatnya
terbentuklah
keanekaragaman ekosistem.
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Gambar 2.7
Ekosistem hutan hujan tropis
Sumber : https://www.ilmuips.my.id/

Gambar 2.8
Ekosistem pantai
Sumber :
http://jasapengetikancibinong.blogspot.com/
Gambar 2.7 dan 2.8 diatas merupakan
gambar ekosistem hutan hujan tropis dan
ekosistem pantai yang merupakan contoh
dari
keanekaragaman
hayati
tingkat
ekosistem adalah pohon kelapa banyak
tumbuh di daerah pantai, pohon pinang dan
palem tumbuh di daerah dataran rendah,
pohon aren tumbuh baik dipegunungan.
Menganalisis
Indonesia merupakan negara yang dijuluki sebagai
ciri fauna di gudang botani dunia dan negara megabiodiversity
Indonesia
karena keanekaragaman hayati yang tinggi di
berdasarkan
Indonesia bahkan , Indonesia sebagai pusat
pembagian
keanekaragaman hayati terbesar ke dua di dunia
wilayah garis setelah negara Brazil. Tingginya keanekaragaman
wallace dan hayati di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor
garis weber.
yaitu letak Indonesia diantara dua kawasan geofrafi
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yaitu oriental dan australian sehingga Indonesia
memiliki kedua jenis kekayaan hayati baik kekayaan
hayati Asia maupun kekayaan hayati Australia.
Wilayah Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang
dibagi menjadi 3 wilayah utama yaitu barat, tengah ,
dan timur. Masing-masing wilayah mempunyai
berbagai jenis makhluk hidup dengan persebaran
Mengidentifik yang khas. Berikut ini adalah penjelasan persebaran
asi flora pada hewan dan tumbuhan di Indonesia :
setiap wilayah
1. Persebaran Hewan (Fauna) di Indonesia
penyebaran di
Berdasarkan letak geografis wilayah
Indonesia
Indonesia dilewati oleh dua garis khayal
yaitu garis Wallace dan garis Weber. Kedua
garis khayal tersebut mengakibatkan
perbedaan persebaran hewan di Indonesia.
Kedua garis khayal tersebut membagi
wilayah Indonesia menjadi 3 bagian yaitu
daerah sebelah barat garis Wallace, daerah
sebelah tiur garis Wallace, dan daerah
diantara keduanya. Ketiga daerah tersebut
memiliki jenis-jenis hewan yang khas.
a. Daerah Sebelah Barat Garis Wallace
Wilayah Indonesia yang termasuk ke
dalam daerah sebelah barat garis wallace
meliputi pulau Sumatera, Jawa, dan
Kalimantan pada daerah ini ditemukan
berbagai jenis fauna oriental (Asiatis).
Mengidentifik
asi fauna pada
setiap wilayah
penyebaran di
Indonesia.

Gambar 2.9
Fauna Oriental
Sumber :
https://gambarsayang.blogspot.com/201
9/09/35-gambar-fauna-di-oriental.html
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Gambar 2.9 merupakan contoh fauna
tipe oriental.Tipe fauna ini oriental
dicirikan dengan hewan menyusui yang
berukuran besar, berbagai macam kera,
dan ikan air tawar. Jenis fauna tersebut
adalah gajah, tapir, badak bercula satu,
harimau sumatera, orang utan, kera
bekantan, dan beruang madu.
b. Daerah Sebelah Timur Garis Wallace
Daerah Indonesia wilayah sebelah Timur
garis Wallace memiliki berbagai jenis
fauna Australian

Gambar 2.10
Fauna Australian
Sumber :
https://gambarsayang.blogspot.com/201
9/09/35-gambar-fauna-di-oriental.html
Gambar 2.10 merupakan contoh fauna
tipe Australian. Fauna tipe Australian
yaitu meliputi berbagai jenis burung
dengan warna mencolok misalnya
kasuari, cendrawasih, kakaktua, nuri,
dan parkit, merpati berjambul dan
beberapa jenis hewan berkantung
misalnya kanguru pohon dan walabi.
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Jenis fauna yang lain yaitu komodo, babi
rusa, dan kuskus
c. Daerah Peralihan (Wilayah Wallacea)
Daerah peralihan adalah daerah di antara
dua garis Wallace dan Weber. Daerah ini
disebut juga wilayah wallacea. Semakin
ke timut dari garis wallace, jumlah fauna
oriental semakin berkurang , sedangkan
semakin ke barat dari garis weber , fauna
Australian semakin berkurang.

Gambar 2.11
Fauna Peralihan
Sumber :
https://gambarsayang.blogspot.com/201
9/09/35-gambar-fauna-di-oriental.html
Gambar 2.11 merupakan contoh fauna
yang ada pada daerah Wallacea. Pada
daerah Wallacea dapat ditemukan
marsupialia dan burung pelatuk. Hewanhewan oriental seperti burung hantu,
bajing, dan babi melintasi garis wallace
sampai ke Sulawesi. Hewan Australian
yang lain misalnya anoa, maleo, dan
tarsius.
2. Persebaran Tumbuhan (Flora) di Indonesia
Daerah Indonesia memiliki jenis tumbuhan
terkaya adalah hutan hujan primer dataran
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rendah Kalimantan dengan 34% dari
100.000 jenis tumbuhan berbiji endemik.
Sumatera dan Papua juga sangat kaya jenis
tumbuhan, sedangkan hutan hujan di Jawa,
Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Sunda
jenis tumbuhannya relatif sedikit. Indonesia
secara umum termasuk ke dalam wilayah
tropika dengan kondisi tanah yang baik,
basah, dan hampir tidak ada musim kering.
Keanekaragaman tumbuhan di Indonesia
dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu
keanekaragaman tumbuhan di hutan tropis
basah, keanekaragaman tumbuhan hutan
musim, dan keanekaragaman tumbuhan di
lahan savana (padang rumput savana).
a. Keanekaragaman Tumbuhan Di Hutan
Tropis Basah
Hutan tropis basah menunjukkan
terbentuknya berbagai jenis ekosistem
dan keragaman tumbuhan luar biasa
dilihat dari ukuran, bentuk, pola
pertumbuhan dan perawakan. Bentuk
kehidupan yang paling umum adalah
pepohonan. Pohon meliputi berbagai
bentuk dan ukuran dari yang terkecil di
lantai hutan hingga pohon raksasa
dengan tinggi 80 meter. Contohnya
adalah suku pala-palaan, kayu hitam,
dan manggis.
Sifat mencolok lain dari hutan ini yaitu
adanya liana yang merupakan tumbuhan
berakar ke tanah, mempunyai batang
panjang, agak ramping, berkelok-kelok,
menjalar, dan membelit, atau mengait
dalam susunan khas. Contohnya talastalasan pandan merambat, palem
merambat, dan rotan.
Ciri yang lain adalah ditemukannya
herba yang besar seperti jahe, pisang,
dan Marantaceae. Ketiga tumbuhan
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tersebut termasuk ke dalam tumbuhan
monokotil. Epifit merupakan bentuk
kehidupan lain yang berlimpah dihutan
tropis basah. Epifit tidak berakar ditanah
tetapi menempel pada tumbuhan lain
terutama pohon contohnya adalah
anggrek dan paku-pakuan.
Tumbuhan lainnya yang tumbuh di
hutan tropis basah adalah tumbuhan
yang tidak mempunyai klorofil sehingga
hidupnya bersifat saprofit dan parasit.
Tumbuhan saprofit umumnya berwarna
putih dan mendapatkan makanan dengan
cara menguraikan zat organik, serta
kebanyakan tumbuh di lantai hutan
berupa herba kecil. Tumbuhan parasit
atau yang bergantung pada tumbuhan
lain untuk memenuhi kebutuhan
makanannya. Tumbuhan parasit yang
menakjubkan di dunia yang berada di
Melayu-Kepulauan Indonesia yaitu
bunga bangkai (Rafflesia arnoldi).
Rafflesia arnoldi berdiameter lebih dari
1 meter ditemukan di Sumatera.
b. Keanekaragaman Tumbuhan di Hutan
Musim
Hutan musim berbeda dengan hutan
tropis basah dalam hal keragaman jenis
tumbuhannya. Beberapa palem terdapat
dihutan ini , sedangkan liana, paku, dan
anggrek tidak ditemukan. Persebaran
hutan musim Indonesia membentuk
kelompok hutan kecil yang berada di
antara tipe vegetasi lainnya. Contoh
hutan musim di Taman Nasional
Baluran, Jawa Timur. Banyak jenis
pohon hutan musim Indonesia yang
menghasilkan kayu, minyak, dan
makanan seperti pohon jati, cendana,
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kayu putih,kemiri, dan asam.
c. Keanekaragaman Tumbuhan di Lahan
Hutan Savana
Savana ditemukan didaerah kering di
Indonesia. Umumnya tumbuhan yang
banyak ditemukan adalah tumbuhan
adalah tumbuhan xerofit. Tumbuhan
savana yang bermanfaat adalah tal dan
gebang yang tersebar di pulau-pulau
sangat kering di Nusa Tenggara Timur,
Pulau Timor, Rote dan Sawu. Tal
menghasilkan nira di musim kering,
daunnya dapat digunakan sebagai bahan
baku atap dan anyaman, tangkai daun
untuk pagar, seratnya untuk tali, dan
batangnya untuk bangunan sementara
itu, gebang merupakan sumber utama
tepung dan tangkai daunnya digunakan
untuk bahan bangunan.
Menganalisis
Kepunahan flora dan fauna sudah terjadi sejak
ancaman
beberapa ratus tahun yang lalu sebagian besar flora
kepunahan
dan fauna telah berkurang karena kegiatn manusia, di
keanekaragam sisi lain manusia adalah satu-satunya makhluk hidup
an hayati
yang mampu mencegah terjadinya kepunahan
berbagai jenis flora dan fauna. Jenis flora dan fauna
Mengaitkan
yang cepat mengalami kepunahan adalah sebagai
dampak
berikut:
kepunahan
a. Flora dan fauna yang persebarannya sedikit
flora
dan
dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap
fauna
di
lingkungan (adaptasi) kecil.
Indonesia
b. Flora dan fauna yang hanya ditemukan di
dengan
daerah sempit.
kehidupan
c. Flora dan fauna yang membutuhkan daerah
sehari-hari.
luas untuk dapat bertahan hidup.
d. Umumnya merupakan fauna besar dengan
Menyebutkan
kepadatan rendah.
upaya
e. Merupakan pemangsa besar sehingga diburu
pelestarian
oleh manusia
keanekaragam
f. Flora dan fauna yang memiliki kekhususan
an
hayati
tinggi.
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g. Flora dan fauna yang bersaing dengan
manusia, baik secara langsung maupun tak
langsung.
h. Flora dan fauna yang mempunyai niali
komersial.
i. Pernah mempunyai kisaran luas dan
berdekatan tetapi sekarang terbatas pada
daerah kecil tempat hidupnya.
Manusia pada era ini telah mengikuti perkembangan
industrialisasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
sehingga banyak aktivitas yang tidak didasari dapat
mengancam keanekaragaman hayati bila ini terus
terjadi maka keanekaragaman hayati akan
mengalami penurunan, baik kualitas maupun
kuantitasnya.
Adapun
penyebab
penurunan
keanekaragaman hayati adalah sebagai berikut :
a. Perusakan dan pemusnahan habitat
b. Masuknya jenis hewan dan tumbuhan baru
pada suatu habitat tanpa penelitian dan
pengembangan yang seksama
c. Penggunaan jenis tumbuhan dan hewan pada
suatu habitat secara berlebihan
d. Terjadinya pencemaran lingkungan pada
suatu ekosistem
e. Perubahan iklim global (pemanasan bumi)
f. Perkembangan industri pertanian dan
industri perhutanan
g. Eksploitasi berlebihan saat penambangan
logam dan pemanfaatan biota laut.
Upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia
Berkurang dan punahnya keanekaragaman hayati di
Indonesia bukanlah permasalahan yang main-main
hal tersebut merupakan tanggung jawab kitab
sebagai manusia untuk tidak merusak menjaga
melestarikan sumber daya alam hayati sebagai mana
firman Allah dalam Q.S Al-A‘raf ayat 56 yang
berbunyi :
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Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan
di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan
Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan
diterima) dan harapan (akan dikabulkan).
Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada
orang-orang yang berbuat baik.
Q.S Al-A‘raf ayat 56 menjelaskan bahwa Allah
melarang kita melakukan kerusakan dimuka bumi
dan memerintahkan kita untuk menjaga dan
melestarikan keanekaragaman hayati (hewan dan
tumbuhan).
Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk
melestarikan
keanekaragaman
hayati
yaitu
pelestarian secara in situ dan ex situ.
a. Pelestarian Secara In Situ
Pelestarian keanekaragaman hayati secara in
situ adalah pelestarian keanekaragaman
hayati yang dilakukan ditempat aslinya
(habitatnya). Pelestarian ini dilakukan pada
makhluk hidup yang memerlukan habitat
khusus atau makhluk hidup yang dapat
menyebabkan bahaya pada kehidupan
makhluk yang lain jika dipindahkan
ketempat lain. Contoh pelestarian in situ
yaitu taman nasional dan cagar alam.
b. Pelestarian Secara Ex Situ
Pelestarian keanekaragaman hayati ex situ
merupakan pelestarian yang dilakukan
dengan cara dikeluarkan dari habitatnya dan
dipelihara ditempat lain. pelestarian ex situ
dapat dilakukan dengan cara kebun koleksi,
kebun plasma nutfah, kebun raya,
penyimpanan dalam kamar-kamar bersuhu
dingin, dan kebun binatang.
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Menjabarkan
manfaat
keanekaragam
an
hayati
Indonesia.

Manusia membutuhkan tumbuhan dan hewan untuk
menjaga keberlangsungan hidupnya. Jenis-jenis
tumbuhan dan hewan dimanfaatkan oleh manusia
sebagai bahan pangan , sandang, dan papan.
Tumbuhan dan hewan lainnya juga dimanfaatkan
manusia untuk dibudidayakan, obat-obatan, hingga
sebagai keindahan hal ini seperti firman Allah dalam
Q.S Thaha ayat 53 yang berbunyi :

Artinya: (Tuhan) yang telah menjadikan bumi
sebagai hamparan bagimu dan yang menjadikan
jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan
air (hujan) dari langit. Kemudian Kami tumbuhkan
dengannya (air hujan itu) berjenis-jenis aneka
macam tumbuhan.
Berdasarkan Q.S Thaha ayat 53 bahwasannya Allah
SWT menurunkan air hujan dari langit yang
menyebabkan tumbuhnya tanam-tanaman dan buahbuahan yang bermacam-macam cita rasanya, ada
yang masam, ada yang manis, bermacam ragam dan
jenis manfaatnya.
Dan juga firman Allah Q.S An-Nahl ayat 5 yang
berbunyi :
Artinya : Dan Dia telah menciptakan binatang ternak
untuk kamu;
padanya
ada
(bulu)
yang
menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan
sebahagiannya kamu makan.
Berdasarkan Q.S An-Nahl ayat 5 Allah SWT
menjelaskan aneka ragam kenikmatan yang
disediakan untuk manusia berupa binatang ternak
seperti kambing,unta, sapi, ayam dan lain
sebagiannya. Nikmat yang dapat diperoleh dari
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binatang itu seperti bulunya dapat dibuat kain wool
berguna untuk melindungi tubuh dari gangguan
udara dingin, dan kulitnya dapat dijadikan sepatu dan
peralatan lainnya. Begitupun susu dan dagingnya
bermanfaat bagi manusia. Hal ini sesuai dengan
manfaat keanekaragaman hayati dibawah ini.
Adapun manfaat hewan dan tumbuhan bagi
kehidupan manusia :
1. Bahan Pangan
Sumber bahan makanan dari berbagai jenis
tumbuhan dan hewan yang dimanfaatkn
manusia yaitu :
a. Bahan makanan yang berfungsi sebagai
makanan
pokok,
misalnya
padi,jagung,gandum, ubi jalar, singkong,
dan talas.
b. Bahan makanan yang berfungsi sebagai
lauk pauk misalnya ikan, daging ayam,
daging sapi, udang, dan cumi-cumi.
c. Bahan makanan yang berfungs sebagai
sayuran seperti bayam, swi, kubis,
wortel, brokoli, buncis.
d. Bahan makanan yang berfungsi sebagai
buah-buahan misalnya pisang, pepaya,
mangga, apel, melon, dan semangka.
2. Bahan Sadang
Asal pakaian yang digunakan oleh manusia
adalah dari berbagai jenis tumbuhan atau
hewan misalnya kapas, pisang abaka, ulat
sutra, dan rambut dari biri-biri.
3. Bahan Bangunan dan Alat Rumah Tangga
Beberapa jenis tumbuhan yang digunakan
sebagai sumber bahan bangunan dan alat
rumah tangga antara lain jati, sengon,
kruing, kelapa, bambu, dan ulin.
4. Budi Daya
Berbagai hewan yang diperbudidayakan
sebagai sumber pendapatan misalnya sapi
dan kambing yang diambil susu dan
dagingnya, perikanan air tawar, ayam yang
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dimanfaatkan telur dan dagingnya. Budidaya
sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan
tanaman perkebunan.
5. Sumber Plasma Nutfah
Plasma nutfah atau yang sering disebut gen
merupakan substansi atau sumber sifat
keturunan
makhluk
hidup
yang
dimanfaatkan untuk menghasilkan jenis
unggul yang seperti yang tahan terhadap
penyakit,
kekeringan,
maupun
yang
perakarannya kuat.
6. Bahan Obat-Obatan
Contoh tumbuhan dan hewan yang
dimanfaatkan sebagai obat-obatan yaitu
sebagai berikut :
a. Buah mengkudu berkhasiat untuk
mencegah dan mengobati tekanan darah
tinggi, diabetes, dan penyakit lainnya.
b. Remujung atau tempuyung diketahui
berkhasiat untuk menghancurkan batu
ginjal
c. Cacing
tanah
berkhasiat
untuk
pengobatan penyakit tifus.
7. Keindahan
Beberapa tanaman dimanfaatkan sebagai
tanaman hias seperti anggrek, mawar, aneka
jenis bonsai, gelombang cinta, dan tanaman
hias lainnya. Hewan yang dimanfaatkan
keindahannya suaranya seperti burung beo,
dan dimanfaatkan keindahan warna bulunya
seperti burung cendrawasih dan burung
merak.
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Tabel 2.4
Sintaks Model Creative Problem Solving Pada Materi
Keanekaragaman Hayati
No
1

Sintaks CPS
Pendahuluan

persepsi

Motivasi

2

Kegiatan Inti
Objective
Finding

Kegiatan Pembelajaran


Guru
mengucapkan
salam,
mengkondisikan kelas
 Guru
mengecek
kehadiran
peserta didik
 Guru mengajukan pertanyaan
yang ada keterkaitannya dengan
materi yang akan disampaikan
 Guru memberitahu materi yang
akan dipelajari
 Guru memberikan soal pretest
essay materi Keanakeragaman
Hayati
 Guru memberikan motivasi
tentang manfaat mempelajari
materi Keanekaragaman Hayati
yang akan dipelajari dalam
kehidupan sehari-hari.
 Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran pada pertemuan
yang sedang berlangsung.
 Guru menjelaskan mekanisme
pelaksanaan pembelajaran yang
akan berlangsung
KEGIATAN LITERASI
Guru memberikan stimulasi belajar
kepada peserta didik untuk memusatkan
perhatian
mereka
pada
materi
keanekaragaman hayati .
 Guru
melakukan
kegiatan
Brainstroming
guna
mengumpulkan
ide
dan
pemahaman
yang
dimiliki
peserta didik.
 Guru membagi kelompok peserta
didik menjadi 6 kelompok
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Sintaks CPS







Fact Finding

Kegiatan Pembelajaran
masing-masing kelompok terdiri
dari 5-6 orang.
Guru menyampaikan materi
keanekaragaman hayati secara
garis besar mengenai tingkatan
keanekaragaman
hayati,
persebaran flora dan fauna di
Indonesia , ancaman kepunahan
keanekaragaman hayati beserta
solusi
pelestariannya,
serta
manfaat kenakearagaman hayati
bagi manusia dalam kehiduapan
sehari-hari.
Guru memberikan permasalahan
terkait
dengan
materi
keanekaragaman hayati kepada
peserta didik
Guru memberikan Lembar Kerja
Kelompok
yang
berisi
permasalahan
yang
akan
dipecahkan / di diskusikan.

Pada tahapan ini guru mengumpulkan
informasi yang dipahami oleh peserta
didik untuk mengkategorikan berpikir
kritis, berpikir kreatif, dan pengontrolan
diri selama pembelajaran berlangsung.
CREATIVE THINKING
Guru memberikan kesempatan pada
peserta didik untuk menemukan berbagai
fakta
yang
berkaitan
dengan
penyelesaian masalah terkait dengan
permasalahan yang disajikan dan akan
dijawab melalui kegiatan belajar,
misalnya:
 Menemukan berbagai fakta
tentang materi keanekaragaman
hayati terkait permasalahan
didalamnya.
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Sintaks CPS

Problem Finding

Kegiatan Pembelajaran
Pada tahapan ini peserta didik berperan
besar dalam proses pembelajaran.
Karena model Creative Problem Solving
menggunakan teknik scaffolding dimana
pada tahapan ini dilakukan peserta didik
untuk
mencari
fakta
dalam
menyelesaikan
permasalahan
yang
sedang didiskusikan dan membantu
peserta didik untuk terbiasa berpikir
kreatif, kritis, dan mampu mengontrol
diri mereka dengan baik guna
meningkatkan Habits of Mind dalam
pembelajaran keanekaragaman hayati.
KEGIATAN LITERASI
Pendidik
menjelaskan
kembali
permasalahan yang di didiskusikan oleh
peserta diidk kepada peserta didik agar
memperoleh
penyelesaian
yang
diharapkan melalui kegiatan:
 Peserta didik menyimak dengan
seksama materi yang sedang
disampaikan
 Peserta didik memahami dengan
cermat materi keanekaragaman
hayati dan permasalahan yang
terkait yang sedang dipelajari
dalam bentuk LKPD yang
disajikan.
 Peserta didik membaca sumber
lain selain buku teks dan
berbagai referensi dari berbagai
sumber
guna
menambah
pengetahuan dan pemahaman
tentang materi Keanekaragaman
hayati dan mencari kembali
solusi
permasalahan
yang
diharapkan.
 Peserta didik menyusun daftar
berbagai solusi penyelesaian
masalah yang berkaitan dengan
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Idea Finding

Kegiatan Pembelajaran
materi keanekaragaman hayati
yang sedang didiskusikan.
Pada tahapan ini peserta didik
membrainstorming dengan berbagai
cara untuk memperjelas permasalahan
yang sedang didiskusikan.
COLLABORATION (KERJASAMA)
dan CREATIVE THINKING
 Peserta
didik
bersama
kelompoknya berdiskusi dalam
memilih beberapa penyelesaian
yang
dianggap
mampu
digunakan untuk memecahkan
masalah yang terdapat di LKPD .
 Peserta
didik
mengolah
informasi yang mereka peroleh
dengan membuat catatan kreatif
berupa Mind mapping terkait
materi yang dipelajari.
 Peserta
didik
mengerjakan
beberapa soal mengenai materi
keanekaragaman hayati yang
sedang mereka diskusikan.
Pada tahapan ini peserta didik menyortir
pemahaman mereka yang akan menjadi
pertimbangan
mereka
dalam
menyelesaikan permasalahan. Peserta
didik
pada
tahapan
ini dapat
menuangkan ide dan gagasan yang
mereka miliki secara kreatif dengan
demikian
peserta
didik
dapat
menunjukkan Habits of Mind yang
mereka miliki.

Solution Finding

CREATIVE THINKING
 Peserta didik mendiskusikan
hasil ide dan gagasannya serta
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menyampaikan hasil diskusi
dengan menggunakan berbagai
fakta, data, dan teori
Pada tahapan ini peserta didik dan guru
mengevaluasi ide dan gagasan secara
bersama-sama hingga menghasilkan
gagasan akhir untuk menjadi solusi
permasalahan.

Acceptance
Finding

3

Penutup

COMMUNICATION
(BERKOMUNIKASI)
dan
CREATIVITY (KREATIVITAS)
 Peserta didik menyampaikan
hasil
diskusi
mengenai
permaslaahn
terkait
keanekaragaman hayati pada
lembar LKPD
 Guru memberikan kesempatan
pada setiap kelompok untuk
menanggapi hasil diskusi yang
telah di presentasikan.
 Guru Bertanya mengenai hal
yang belum dipahami atau
mengenai hal yang berkaitan
dengan
tingkatan
keanekaragaman
hayati,
persebaran flora fauna, upaya
pelestarian
dan
manfaat
keanekaragaman hayati.
Pada tahapan ini peserta didik telah
memiliki
solusi
baru
untuk
menyelesaikan permasalahan secara
kreatif dalam tahapan ini peserta didik
mempresentasikan hasil diskusi dan
mind mapping yang telah dibuat.
 Guru membimbing peserta didik
untuk
menyimpulkan
kesimpulan dari pembelajaran
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keanekaragaman hayati yang
telah dilaksanakan mengenai
tingkatan
keanekaragaman
hayati, persebaran flora dan
fauna, upaya pelestarian dan
manfaat keanekaragaman hayati
di Indonesia dalam kehidupan
sehari-hari.
Peserta didik mengumpulkan
hasil diskusi permasalahan pada
lembar kerja peserta didik
(LKPD)
Peserta didik diminta untuk
mengumpulkan Mind mapping
Peserta didik di minta untuk
mengerjakan Soal Posttest Essay
mengenai
materi
keanekaragaman hayati yang
telah dipelajari.
Guru memberikan apresiasi
kepada kelompok yang memiliki
kinerja dan kerjasama yang baik.
Guru
Mengakhiri
kegiatan
pembelajaran dan mengajak
peserta didik untuk berdo‘a

B. Pengajuan Hipotesis
Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara
terhadap sejumlah pertanyaan dari rumusan masalah
penelitian. Hipotesis adalah asumsi atau dugaan sementara
yang harus dibuktikan secara statistik. Berdasarkan rumusan
masalah pada penelitian ―Pengaruh Model Pembelajaran
Creative Problem Solving (CPS) Dengan Teknik Mind
Mapping Terhadap Habits Of Mind Dan Emotional Quotient
(Kecerdasan Emosional) Peserta Didik Kelas X Mata
Pelajaran Biologi. Maka hipotesis penelitian ini adalah
sebagai berikut :
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1) Terdapat pengaruh Model Pembelajaran Creative
Problem Solving dengan Teknik Mind Mapping
terhadap Habits of Mind peserta didik kelas X
SMA Negeri 1 Natar pada mata pelajaran biologi.
2) Terdapat pengaruh Model Pembelajaran Creative
Problem Solving dengan Teknik Mind Mapping
terhadap Emotional Quotient peserta didik kelas
X SMA Negeri 1 Natar pada mata pelajaran
biologi.
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