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ABSTRAK
PENGARUH MODEL CREATIVE PROBLEM SOLVING TERHADAP
KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF DITINJAU DARI KEMANDIRIAN BELAJAR
PESERTA DIDIK KELAS X SMA PGRI PADANG CERMIN

Oleh
Ana Asnita
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model Creative
Problem Solving terhadap kemampuan berpikir kreatif ditinjau dari kemandirian
belajar, untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kreatif biologi yang
memiliki kemandirian tinggi, sedang dan rendah pada peserta didik yang
mendapatkan model Creative Problem Solving dan yang mendapatkan model Direct
Instruction, untuk mengetahui ada interaksi antara model Creative Problem Solving
dan kemandirian belajar peserta didik terhadap kemampuan berpikir kreatif.
Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain faktorial
2 x 3. Populasi dalam penelitian ini seluruh kelas X SMA PGRI Padang cermin,
dengan sampel XA dan XB yang diambil dari teknik acak kelas. Teknik
pengumpulan data menggunakan tes dengan materi ekosistem. Analisa dari
perhitungan ANAVA diperoleh 𝐹𝑎 ℎ𝑖𝑡 = 24,004, Fatable, = 4,020 sehingga 𝐻𝑜𝐴 ditolak.
𝐹𝐵 ℎ𝑖𝑡 = 3,837, 𝐹𝐵 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 3,168 sehingga 𝐻𝑜𝐵 ditolak dan 𝐹𝑎𝑏 ℎ𝑖𝑡 = 2,099, Ftabel.=
3,168 sehingga 𝐻𝑜𝐴𝐵 diterima. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa:
(1) terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif peserta didik antara kelas yang
mengguanakan model Creative Problem Solving dengan kelas yang menggunakan
model konvensional. (2) terdapat perbedaan berpikir kreatif biologi yang memiliki
kemandirian tinggi, sedang dan rendah pada peserta didik yang mendapatkan model
Creative Problem Solving dan yang mendapatkan model Direct Instruction.(3) tidak
terdapat interaksi antara model Creative Problem Solving dan kemandirian belajar
peserta didik terhadap kemampuan berpikir kreatif.
Kata kunci : Creative Problem Solving, kemampuan berpikir kreatif, kemandirian
belajar.

MOTTO

           
            
              
 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu
dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang
menafkahkan hartanya Karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan
hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah,
Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (Tidak bertanah). mereka
tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi
petunjuk kepada orang-orang yang kafir

[QS. Al-baqarah : 164]1
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin pesat, membawa
manusia ke dalam era persaingan global yang semakin pesat. Persaingan ini menuntut
individu untuk berkembang menjadi manusia berkualitas, yang memiliki pemikiran
kreatif dalam menjawab segala tantangan dan permasalahan yang ada. Oleh karena
itu, kenyataan tersebut menjadikan dunia pendidikan sebagai benteng terakhir yang
berperan untuk memenangkan persaingan yang terjadi dengan membendung dampak
negarif yang muncul. Pendidikan harus mampu membekali peserta didik untuk dapat
menghadapi pergerakan dunia secara mandiri, cerdas, rasional dan kreatif.
Pendidikan mempunyai kedudukan yang penting untuk mengangkat derajat
manusia, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT ( QS. Al-Mujadalah :11 ) :

             

             

    

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah
dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan
untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah
akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang
kamu kerjakan.
Ayat di atas menjelaskan bahwa pendidikan itu penting. Melalui pendidikan,
manusia akan memperoleh ilmu pengetahuan. Islam sangat menghargai orang-orang
yang berilmu pengetahuan, bahkan orang yang berilmu pengetahuan akan ditinggikan
derajatnya oleh Allah SWT. Dengan ilmu pula manusia dapat menghadapi urusan
dunia maupun urusan akhirat.
Salah satu ujung tombak yang akan menentukan kualitas kehidupan seseorang
dan membentuk karakter bangsa di masa depan adalah pendidikan. Sebagaimana
yang tertuang dalam UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003, tentang fungsi dan tujuan
pendidikan nasional yaitu:
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
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. 2
Penjabaran tersebut dapat kita ketahui bahwa pendidikan diartikan sebagai usaha
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

2

.h.3.

UU Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No.20 tahun 2003).(Jakarta : Sinar grafika, 2008)

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.
Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional tersebut bahwasanya mata pelajaran
biologi dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi lanjut ilmu pengetahuan dan
teknologi serta membudayakan berpikir secara kritis, kreatif dan mandiri bagi peserta
didik. Oleh karena itu perlu transformasi sistem belajar biologi dari belajar secara
menghafal ke belajar berpikir, dari belajar secara dangkal ke belajar secara mendalam
atau kompleks, dan dari orientasi pada transfer pengetahuan ke pengembangan
kompetensi.3
Era globalisasi sekarang ini salah satu modal dasar yang harus dimiliki oleh
peserta didik untuk

menghadapinya adalah kemampuan untuk berpikir kreatif.

Karena bukan hanya cerdas saja tetapi juga kreatif yang penuh inisiatif untuk
menciptakan ide-ide baru, penemuan-penemuan dan teknologi baru yang tidak kalah
saing dengan negara-negara maju. Selain itu pentingnya kemampuan berpikir kreatif
ini didasarkan pada empat alasan, yaitu kemampuan kreatif orang dapat mewujudkan
dirinya sendiri, kemampuan

berpikir kreatif sebagai kemampuan untuk melihat

bermacam-macam kemungkinan untuk menyelesaikan suatu masalah, bersibuk diri
secara kreatif tidak hanya bermanfaat, tapi juga memberi kepuasan pada individu,
serta kemampuan kreatiflah yang membuat manusia mampu meningkatkan kualitas

3

Herlina ike oktaviani. Peningkatan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa melalui
model pemerolehan konsep. Jurnal humniora. ISSN : 23338.8110. VOL.2 No.3, h. 263-272 september
2014

hidupnya4. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kreativitas bukanlah sekedar
produktif atau asal berbeda dengan yang lain, tetapi lebih merupakan sebuah proses
berpikir yang misterius, personal, dan subjektif serta sangat erat terkait dengan fungsi
otak. Berpikir kreatif memerlukan dua bagian otak yaitu otak kanan dan kiri dalam
keseimbangan antara logika dan kreativitas, jika salah satu menempatkan deduksi
logis terlalu banyak maka kreativitas akan terabaikan.5
Melalui pemberdayaan kemampuan berpikir kreatif akan terbentuk peserta
didik yang mampu mengungkapkan dan mengelaborasi gagasan orisinal untuk
memecahkan suatu masalah. Kemampuan ini akan memunculkan kreativitas sebagai
hasilnya. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang
baru baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang
ada sebelumnya.6
Selain kemampuan berpikir kreatif peserta didik perlu memiliki perilaku khusus
dalam belajar yang dinamakan dengan kemandirian belajar. Karena dalam proses
belajar adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam proses
belajar tanpa bantuan orang lain sehingga akhirnya siswa tidak tergantung pada guru,
pembimbing, teman dalam belajar.7 Mengingat proses pembelajaran merupakan

4

S.C.U. Munandar, “Kreativitas dan Keberbakatan Strategi Mewujudkan Potensi Kreatif dan
Bakat ”. (Jakarta: Granada Pustaka Utama 2002). h 31
5
Sri indah rini astuti, penerapan pendekatan problem solvng melalui model pembelajaran
(SSCS) disertai Hands on activities untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa.
(Sukarata. Universitas sebelas maret. 2012)
6
Laksmi. Pengaruh model problem based learning terhadap kemampuan berpikir kreatif
siswa mata pelajaran biologi kelas x SMA N 2 Sukarata. (Universitas sebelas maret. 2012)
7
Ibid,

proses komunikasi antar peserta didik, guru dan lingkungan belajar. Oleh karena itu
lingkungan pembelajaran yang mengakomodasi proses berpikir kreatif peserta didik
perlu dikembangkan sehingga dapat menciptakan kreativitas khususnya dalam
pembelajaran biologi.
Pada

dasarnya

pembelajaran

merupakan

kegiatan

terencana

yang

mengkondisikan dan merangsang seorang agar bisa belajar dengan baik sesuai
dengan tujuan pembelajaran. oleh sebab itu kegiatan pembelajaran akan bermuara
pada dua kegiatan pokok. Pertama, bagaimana orang melakukan tindakan perubahan
tingkah laku melalui kegiatan belajar. Kedua, bagaimana orang melakukan tindakan
penyampaian ilmu pengetahuan melalui kegiatan mengajar.8 Dengan demikian makna
pembelajaran merupakan kondisi eksternal kegiatan belajar yang dilakukan oleh guru
dalam mengkondisikan seseorang untuk belajar. Proses belajar akan berjalan dengan
baik dan kreatif jika guru memberi kebebasan yang besar kepada peserta didik untuk
dapat mengambil keputusannya sendiri dan bertanggung jawab atas keputusankeputusan yang dipilihnya.9
Pembelajaran biologi dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi lanjut ilmu
pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis dan
kreatif serta mandiri bagi peserta didik. Pembelajaran biologi harus bersifat hands on
dan minds on. Dalam proses untuk menemukan, peserta didik tidak akan lepas dari

8

Abdul majid. strategi pembelajaran. (Bandung : Pt Remaja Rosdakarya.2015), h. 5
Yuberti, mujib, netri wati. Teori belajar dan pembelajaran. (IAIN Raden intan
lampung.,2012), h. 38
9

proses berpikir. Kemampuan berpikir kreatif adalah salah satu kemampuan berpikir
yang bisa dikembangkan dalam pembelajaran ini, walaupun tidak seluruh peserta
didik menjadi ilmuan, namun berpikir kreatif diperlukan peserta didik agar bisa
menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang.10
Perlu disadari, selama ini Pembelajaran biologi di beberapa sekolah masih
bertumpu pada bagaimana memahami konsep, prinsip, dan menghafal istilah dalam
biologi. Terkadang peserta didik tidak dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran
sehingga potensi yang dimiliki siswa tidak ditunjukkan saat proses pembelajaran.
Jarang sekali ada kegiatan yang menuntut pemikiran divergen atau berpikir kreatif
sehingga peserta didik tidak terangsang untuk berpikir, bersikap, dan berperilaku
kreatif. Lebih lanjut dinyatakan oleh Rofi’udin bahwa kemampuan berpikir kreatif
yang dimiliki oleh lulusan pendidikan dasar sampai perguruan tinggi masih rendah,
dikarenakan keterampilan berpikir ini belum ditangani dengan baik. 11
Permasalahan tersebut juga dijumpai oleh penulis di SMA PGRI Padang
Cermin. Selain permasalahan diatas, peserta didik juga kurang mendapat kesempatan
untuk mengajukan pertanyaan atau bertukar pikiran dengan peserta didik yang lain
didalam kelas, peserta didik juga belum dapat menjawab secara lancar pertanyaan
yang diajukan, jawaban dari peserta didik yang kurang bervarisi dan sikap
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Yuli N.f, Analisis kemampuan guru dalam mengembangkan keterampilan berpikir kreatif
siswa sekolah dasar kelas V pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam. (Bandung: 2011), h. 98-99
11
Rofi’uddin, A. 2000. Model Pendidikan Berpikir Kritis Kreatif untuk Siswa Sekolah Dasar.
(Majalah Bahasa dan Seni 1 (28):72-94)

ketergantungan peseta didik pada guru membuat kebanyakan peserta didik malas
untuk berpikir.
Melihat dari permasalahan diatas, dapat kita ketahui bahwa proses
pembelajaran belum memberikan perlakuan-perlakuan serta penekanan terhadap
kemampuan berpikir kreatif dan belum mempertimbangkan aspek dalam diri peserta
didik seperti halnya kemandirian belajar peserta didik. Hal ini didukung dengan nilai
rata-rata yang diperoleh peserta didik sebagai berikut:
Tabel 1
Rata-Rata Hasil Tes Peserta Didik Matapelajaran Biologi kelas X
SMA PGRI Padang Cermin
Kelas
Jumlah peserta didik
Rata-rata
Kategori
XA
30
65
Rendah
XB
30
65
Rendah
(Sumber: Dokumentasi nilai tes awal peserta didik kelas X SMA PGRI Padang Cermin tahun
pelajaran 2016/2017)

Tabel diataas dapat kita lihat bahwa rata-rata nilai tes peserta didik kelas X A
yaitu 65 dari jumlah peserta didik sebanyak 30, dan kelas X B memperoleh nilai ratarata 65 dari 30 peserta didik. Dari hasil tersebut dapat kita ketahui bahwa kemampuan
berpikir kreatif peserta didik masih rendah, hal tersebut karena rata-rata hasil tes yang
diperoleh peserta didik dengan tipe soal yang belum menggunakan indikator
kemampuan berpikir kreatif masih rendah maka akan diduga bahwa jika di tes dengan
tipe soal yang menggunakan indikator kemampuan berpikir kreatif pun hasilnya akan
rendah pula. Dan untuk mengetahui bagaimana tingkat kemandirian belajar peserta
didik maka penulis membagikan angket kemandirian belajar kepada peserta didik
dengan hasil sebagai beriut:

Tabel 2
Rata-Rata Hasil Angket Kemandirian Belajar Peserta Didik Matapelajaran Biologi
kelas X SMA PGRI Padang Cermin
Kelas

Jumlah peserta
Rata-rata (%)
Kategori
didik
X A,
30
40
Rendah
XB
30
38
Rendah
(Sumber: Dokumentasi hasil angket peserta didik kelas X SMA PGRI Padang Cermin tahun pelajaran
2016/2017)

Hasil angket kemandirian belajar yang dibagikan kepada 60 peserta didik yang
terdiri dari indikator kemandirian belajar diantaranya indikator percaya diri, indikator
tanggung jawab, indikator inisiatif dan indikator disiplin menunjukkan hasil rata-rata
untuk kelas XA yaitu 40 dengan kategori kemandirian rendah dan kelas XB mendapat
rata-rata 38 dan masuk kategori kemandirian rendah.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru biologi SMA PGRI Padang cermin,
beliau mengatakan bahwa proses pembelajaran belum memfasilitasi peserta didik
untuk memberdayakan kemampuan berpikir kreatif dan kemandirian belajar dari
peserta didik. Pembelajaran yang terjadi di kelas masih konvensional, dimana proses
pembelajaran hanya terjadi komunikasi satu arah saja, sehingga kurang bermakna
apabila dilihat dari segi keefektivan siswa yang tercermin melalui sikap, dan unsur
kreativitas serta penyampaian materi lebih menekankan kepada aspek pengetahuan.
Hal tersebut dapat diketahui dari rencana pembelajaran yang guru pakai.
Kesenjangan ini di karenakan ketidaktahuan guru tentang model pembelajaran
yang memiliki pengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif dan kemandirian

belajar peserta didik.

12

Guru menutup peluang kemampuan berpikir kreatif peserta

didik dengan tidak memberikan suasana belajar non-otoriter. Karena kemampuan
berpikir kreatif akan ada apabila guru menaruh kepercayaan terhadap kemampuan
peserta didik untuk berpikir dan berani mengemukakan gagasan baru, serta memberi
kesempatan bagi peserta didik untuk bekerja sesuai dengan kebutuhannya. 13
Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu model pembelajaran
yang memberikan kesempatan luas kepada siswa untuk terlibat langsung dalam
proses pembelajaran dan mampu melatih perkembangan kemandirian belajar dan
kemampuan berpikir kreatif peserta didik dalam memecahkan suatu permasalahan.
Model pembelajaran yang dianggap mampu menumbuhkan kemampuan berpikir
kreatif dan melatih kemandirian belajar peserta didik adalah model pembelajaran
Creative Problem Solving. Model pembelajaran ini dilakukan dengan menghadapkan
peserta didik pada permasalahan, sehingga peserta didik dapat menyusun
pengetahuannya sendiri dan mengupayakan bebagai macam solusinya, yang
mendorong siswa untuk aktif dan mampu berpikir kreatif. Pada pembelajaran biologi
terdapat masalah-masalah nyata yang ada disekitar peserta didik yang yang dapat
dikaitkan dengan materi-materi yang dikaji dalam disiplin ilmu misalnya ekosistem.
Ratna ningsih melaporkan keunggulan pembelajaran berbasis masalah dari pada
pembelajaran ekspositori dalam mengembangkan beragam kemampuan matematik.
Selain itu, beberapa studi tentang berpikir kreatif antara lain studi yang dilakukan
12

Wawncara dengan guru biologi di SMA PGRI tgl 10-02-2014
S.C.U. Munandar, “Kreativitas dan Keberbakatan Strategi Mewujudkan Potensi Kreatif dan
Bakat ”.( Jakarta: Granada Pustaka Utama 2002). h 13
13

oleh Mulyana, Ratna ningsih, Rohaeti dan Sumarmo, melaporkan bahwa siswa yang
mendapat pembelajaran inovatif mencapai kemampuan berfikir kreatif matematik
yang berada pada rentang sedang dan cukup. Temuan tersebut melukiskan bahwa
tugas berpikir kreatif matematik masih tergolong sukar bagi sebagian siswa. Sousa
dalam Herlina menyatakan kita tidak perlu mengajari otak untuk berpikir, namun kita
dapat membantu peserta didik bagaimana menyusun konten pembelajaran untuk
mendorong timbulnya proses berpikir yang lebih komplek. 14 Sedangkan faktor
penentu keberhasilan belajar adalah peserta didik sebagai pelaku dalam kegiatan
belajar. Tanpa kesadaran, kemauan, dan keterlibatan peserta didik dalam
pembelajaran, maka hasil belajar kurang maksimal.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa perlu untuk meneliti tentang
pengaruh model Creative Problem Solving terhadap kemampuan berpikir kreatif
ditinjau dari kemandirian belajar peserta didik kelas X.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka beberapa masalah yang teridentifikasi adalah
sebagai berikut:
1. Guru tidak memberikan suasana belajar non-otoriter
2. Kemampuan berpikir kreatif peserta didik belum dikembangkan oleh guru
3. Kemandirian belajar peserta didik yang masih rendah.
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Herlina ike oktaviani. Peningkatan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa melalui model
pemerolehan konsep. Jurnal humniora. ISSN : 23338.8110. VOL.2 No.3, h. 263-272 september 2014

C. Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi penelitian ini
sebagai berikut;
1. Model pembelajaran yang digunakan dengan menggunakan Creative Problem
Solving. Adapun langkah-langkah pembelajarannya yaitu: Penemuan fakta,
Penemuan masalah, berdasarkan fakta-fakta yang telah dihimpun, Penemuan
gagasan (menjaring sebanyak mungkin alternatif jawaban untuk memecahkan
masalah), Penemuan jawaban (penentu tolok ukur atas kriteria pengujian
jawaban

sehingga

ditemukan

jawaban

yang

diharapkan),

Penentuan

penerimaan, diketemukan kebaikan dan kelemahan gagasan.
2. Kemampuan berpikir kreatif dengan indikator yaitu fluency, flexibility,
originality, elaboration.
3. Kemandirian belajar peserta didik dengan indikator percaya diri, tanggung
jawab, inisiatif, dan disiplin.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta pembatasan masalah
yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Apakah ada pengaruh model Creative Problem Solving terhadap kemampuan
berpikir kreatif ditinjau dari kemandirian belajar?
2. Apakah ada perbedaan kemampuan berpikir kreatif peserta didik yang memiliki
kemandirian belajar tinggi, sedang dan rendah pada peserta didik yang

mendapatkan model Creative Problem Solving dan yang mendapatkan model
konvensional?
3. Apakah ada interaksi antara model Creative Problem Solving dan kemandirian
belajar peserta didik terhadap kemampuan berpikir kreatif?
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari
penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Creative Problem Solving
terhadap kemampuan berpikir kreatif ditinjau dari kemandirian belajar.
2. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kreatif biologi peserta didik
yang memiliki kemandirian belajar tinggi, sedang dan rendah pada peserta didik
yang mendapatkan model Creative Problem Solving dan yang mendapatkan
model ekspositori .
3. Untuk mengetahui ada interaksi antara model Creative Problem Solving dan
kemandirian belajar peserta didik terhadap kemampuan berpikir kreatif.
F. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Memberikan pedoman yang jelas pada pendidik dan calon pendidik tentang
model Creative Problem Solving dalam meningkatkan mutu pendidikan.
b. Sebagai pedoman untuk mengembangkan penelitian–penelitian yang
menggunakan model Creative Problem Solving.

2. Manfaat Praktis
a. Memberi

masukan

kepada

pendidik

dalam

menentukan

model

pembelajaran yang tepat, yang dapat menjadi alternatif lain dalam mata
pelajaran IPA (Biologi) khususnya pada peserta didik kelas X Sekolah
Menengah Atas atau sederajat.
b. Memberi sumbangan informasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di
Sekolah.
c. Bahan pertimbangan, pembanding, masukan atau referensi untuk peneliti
lebih lanjut.
G. Ruang Lingkup Penelitian
Untuk membatasi masalah agar tidak mengaburkan pengertian yang dimaksud dan
memperhatikan judul penelitian ini. Objek Penelitian adalah Pengaruh model
pembelajaran Creative Problem Solving terhadap Kemampuan berpikir kreatif
ditinjau dari kemandirian belajar peserta didik. Subjek Penelitian ini adalah peserta
didik kelas X, lokasi penelitian adalah SMA PGRI Padang Cermin. Waktu
pelaksanaan penelitian pada semester genap tahun ajaran 2016/2017.
H. Definisi Operasional
Agar tidak terjadi perbedaan pemahaman mengenai istilah-istilah yang digunakan
dalam penelititan ini, maka beberapa istilah yang perlu didefinisikan secara
operasional, yaitu:
1. Model pembelajaran Creative Problem Solving adalah metode pembelajaran
secara berkelompok yang merangsang peserta didik agar dapat berfikir kreatif

dalam memecahkan masalah dengan alternatif penyelesaian jawaban. langkahlangkah Creative Problem Solving sebagai berikut :
a. Penemuan fakta
b. Penemuan masalah, berdasarkan fakta-fakta yang telah dihimpun
c. Penemuan gagasan, menjaring sebanyak mungkin alternatif jawaban
untuk memecahkan masalah.
d. Penemuan jawaban, penentu tolok ukur atas kriteria pengujian jawaban
sehingga ditemukan jawaban yang diharapkan.
e. Penentuan penerimaan, diketemukan kebaikan dan kelemahan gagasan
2. Kemampuan berpikir kreatif merupakan suatu proses yang mengkombinasikan
berpikir logis dan berpikir divergen. Berpikir divergen digunakan untuk
mencari ide-ide untuk menyelesaikan masalah sedangkan berpikir logis
digunakan untuk memverifikasi ide-ide tersebut menjadi sebuah penyelesaian
yang kreatif. Adapun indikator kemampuan berpikir kreatif yaitu fluency,
flexibility, originality, elaboration.
3. Kemandirian belajar adalah kondisi aktifitas belajar yang mandiri tidak
tergantung pada orang lain, memiliki kemauan serta bertanggung jawab sendiri
dalam menyelesaikan masalah belajarnya. Indikator kemandirian belajar peserta
didik yaitu percaya diri, tanggung jawab, inisiatif, dan disiplin.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori
1. Hakikat pembelajaran IPA
Pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dengan peserta
didik yang ditujukan untuk melakukan perubahan sikap dan pola pikir peserta
didik ke arah yang lebih baik untuk mencapai hasil belajar yang optimal. 15
Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1
ayat 20, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik
dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.16 Jadi dapat disimpulkan
bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dan pendidik
dalam mengelola lingkungan dengan sengaja agar terjadi proses belajar dalam
diri peserta didik.
Menurut Darsono, dkk. ciri-ciri pembelajaran dapat dikemukakan
sebagai berikut :
a. Dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis.
b. Menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar.
c. Menyediakan bahan belajar yang menarik dan menantang siswa.
d. Menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik.
e. Menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan siswa.

15
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A. Mudzakir, Psikologi Pendidikan, (Bandung : Pustaka Setia, 1997), h. 25
Undang-undang sisdiknas (sistem pendidikan nasional), ( Bandung: fokus media, 2010), h. 4

f. Membuat siswa siap menerima pelajaran baik secara fisik maupun
psikologis.17
Menurut Marsetio Donosepoetro dalam Trianto, IPA pada hakikatnya
dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah dan juga sikap ilmiah. 18
Oleh karena itu, sebagai bagian dari proses pendidikan nasional,
pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific
inquiry) agar dapat menumbuhkan kemampuan berpikir. Dalam inkuiri,
peserta didik diharapkan bisa kritis menemukan masalah dalam kehidupan
dan mencari penyelesaian secara kreatif.
Pembelajaran IPA harus bersifat hands on dan minds on. Dalam proses
untuk menemukan, peserta didik tidak akan lepas dari proses berpikir. Sebab
banyak

jenis

keterampilan

proses

sains

seperti

mengamati,

menginterprestasikan atau membuat hipotesis yang bisa dikuasai jika disertai
dengan kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir kreatif adalah salah satu
kemampuan yang bisa dikembangkan dalam pembelajaran IPA. Walaupun
tidak seluruh peserta didik menjadi ilmuan, namun berpikir kreatif diperlukan
peserta didik agar bisa menghadapi kehidupan dimasa yang akan datang.19
Kesimpulan yang didapat dari penjelasan diatas, bahwa pembelajaran IPA
yang didalamnya termasuk pelajaran biologi harus menekankan kepada
proses-proses sains yang disertai dengan kemampuan berpikir, seperti
17

Darsono max, Belajar dan Pembelajaran, (Semarang: IKIP Semarang Press, 2000),h. 52
Trianto. Model Pembelajaran Terpadu. (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2010.)
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sekolah dasar kelas V pada pembelajaran IPA.( Bandung: 2011), h. 98-99
18

berpikir kreatif yang diperlukan untuk menyelessaikan masalah-masalah
sacara kreatif serta mampu menghadapi kehidupan secara langsung.

2. Model Pembelajaran Creative Problem Solving
Pelaksanakan

kegiatan

pembelajaran

setiap

guru

dituntut

untuk

menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan program pembelajaran
yang akan berlangsung. Pemilihan model pembelajaran merupakan salah satu
hal penting yang harus dipahami oleh setiap guru, mengingat proses
pembelajaran merupakan proses komunikasi antar peserta didik, guru dan
lingkungan belajar oleh karena itu, pembelajaran harus dirancang sedemikian
rupa agar mendapatkan dampak yang positif bagi peserta didik. Ada banyak
model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan belajar
tersebut, salah satunya yaitu model pembelajaran Creative Problem Solving.
Model ini menyodorkan masalah kepada peserta didik untuk dipecahkan
secara individu atau kelompok, model ini pada intinya melatih keterampilan
kognitifnya peserta didik agar terbiasa dalam pemecahan masalah, mengambil
keputusan, menarik kesimpulan, mencari informasi, dan membuat artefak
sebagai laporan mereka. Kemudian temuan itu, mereka dapat berbagi dengan
teman lainya. 20
Dalam proses pembelajaran peserta didik haruslah aktif dan dapat
mengembangkan ide kreatifnya dalam memecahkan berbagai macam persoalan
20

Yamin martinis, strategi dan metode dalam model pembelajaran, (Jakarta:GP.press group,
2013), h. 81

biologi. Dengan adanya model pembelajaran Creative Problem Solving ini,
peserta didik diharapkan dapat lebih tanggap dalam menyelesaikan persoalan
biologi

dan

dapat

mengaplikasikan

pemikiran

yang

kreatif

dalam

menyelesaikan persoalan biologi.
Menurut Uno dan Muhamad adapun proses dari model pembelajaran
Creative Problem Solving terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :
a. Klasifikasi masalah
Klasifikasi meliputi pemberian penjelasan kepada peserta didik
tentang masalah yang diajukan, agar peserta didik dapat memahami
tentang penyelesaian seperti apa yang diharapkan.
b. Evaluasi dan pemilihan
Pada

tahap

evaluasi

dan

pemilihan

ini,

setiap

kelompok

mendiskusikan pendapat-pendapat atau strategi-strategi mana yang
cocok untuk menyelesaikan masalah.
c. Implementasi
Menurut Pepkin dalam Uno dan Muhamad pada tahap ini peserta didik
menentukan strategi mana yang dapat diambil untuk menyelesaikan
masalah, kemudian menerapkannya sampai menemukan penyelesaian
dari masalah tersebut. 21

Parmes dalam suryosubroto mengemukakan adanya lima langkah yang
melibatkan imajinasi dan pembenaran dalam menangani situasi dan
pembahasan suatu masalah. Langkah- langkah Creative Problem Solving bila
diterapkan dalam proses pembelajaran adalah:
21

Hamzah dan Mohamad Nurdin, Belajar Dengan Pendekatan PAILKEM, (Jakarta: Bumi
Aksara, cet ke 2, 2011), h. 223.

a. Penemuan fakta
b. Penemuan masalah, berdasarkan fakta-fakta yang telah dihimpun
c. Penemuan gagasan, menjaring sebanyak mungkin alternatif jawaban
untuk memecahkan masalah.
d. Penemuan jawaban, penentu tolok ukur atas kriteria pengujian jawaban
sehingga ditemukan jawaban yang diharapkan.
e. Penentuan penerimaan, diketemukan kebaikan dan kelemahan gagasan. 22

Berdasarkan langkah-langkah diatas dengan membiasakan peserta didik
untuk

menggunakan

langkah-langkah

tersebut

dalam

menyelesaikan

permasalahan, diharapkan peserta didik dapat membantu mengatasi dalam
memahami suatu konsep dengan baik. Secara operasional implementasi
langkah-langkah pembelajaran biologi adalah sebagai berikut:
a. Pendidik membentukan kelompok dengan jumlah 4-5 peserta didik
dalam setiap kelompok
b. Pendidik memberikan penjelasan tentang prosedur pembelajaran
model Creative Problem Solving
c. Pendidik menyajikan situasi problematik dan menjelaskan prosedur
solusi kreatif kepada peserta didik (dengan memberikan pertanyaan,
pernyataan problematik dan tugas)
d. Peserta didik mengumpulkan data verifikasi mengenai data yang
disajikan oleh pendidik

22

Suryosubroto. proses belajar mengajar disekolah., (Jakarta: Rineka cipta. 2009), h. 200

e. Peserta didik melakukan eksperimentasi alternatif pemecahan masalah
dengan melakukan diskusi dalam berkelompok kecil
f. Memformulasikan penjelasan dan menganalisis proses solusi kreatif
(dilakukan dengan diskusi kelas yang didampingi oleh pendidik).23
Proses mencari informasi dalam menyelesaikan masalah/menjawab
pertanyaan peserta didik diberi kesempatan untuk urun pendapat (brain
storming), baik berdasarkan pengalaman, pengetahuan peserta didik, membaca
referensi, maupun mencari data dari lapangan. Pembelajaran yang menerapkan
model Creative Problem Solving. Peran guru lebih banyak menempatkan diri
sebagai fasilitator yaitu guru membantu memberikan kemudahan peserta didik
dalam proses pembelajaran, sebagai motivator, yaitu guru berperan memotivasi
peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran dan sebagai dinamisator
belajar, yaitu guru berusaha memberikan rangsangan dalam mencari,
mengumpulkan dan menentukan informasi untuk pemecahan masalah dalam
bentuk pemberian tugas dan memberikan umpan balik dalam pemecahan
masalah tersebut, baik secara individual maupun secara berkelompok.24
Proses pembelajaran yang memberikan kesempatan secara luas kepada
peserta didik merupakan prasyarat bagi peserta didik untuk berlatih belajar
mandiri.

23
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Adapun

kelebihan

Creative

Problem

Solving

(CPS),

Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar Disekolah, (jakarta:rineka cipta,2009), h.200
Ibid, h. 25

yaitu

meningkatkan kreativitas peserta didik, adanya interaksi aktif antara pendidik
dan peserta didik, menuntun peserta didik untuk dapat berfikir kreatif dan kritis.
Sedangkan Kelemahan model Creative Problem Solving, diantaranya
Pendidik mengalami kebingungan melaksanakan model Creative Problem
Solving dalam pembelajaran karena banyaknya metode yang juga digunakan,
jika kurang cermat, maka pendidik akan mengalami kesulitan

memantau

kreativitas tiap peserta didik dalam kelompok, pemecahan masalah dalam
kreativitas sulit dibedakan karena keduanya menuntut hasil yang baru. 25

3. Model Pengajaran Langsung (Direct Instruction)
Pengajaran langsung adalah suatu model pengajaran yang bersifat
teacher center. Menurut arends, model pengajaran langsung adalah salah satu
pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar
peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan
prosedural yang terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola
kegiatan yang bertahap, selangkah demi selangkah. Selain itu, model
pembelajaran langsung ditujukan pula untuk membantu peserta didik
mempelajari keterampilan dasar dan memperoleh informasi yang dapat
diajarkan selangkah demi selangkah.26

26

Rusman.. Model-model Pembelajaran, Mengembangkan Profesionalisme Guru. (Jakarta :
PT. Raja Grafindo Persada , 2012)

Pada model pengajaran langsung terdapat lima fase yakni:
FASE
PERAN GURU
Fase 1
Guru menjelaskan TPK, informasi latar
Menyampaikan tujuan dan belakang pelajaran, pentingnya pengajaran,
mempersiapkan peserta didik
mempersiapkan peserta didik untuk belajar.
Fase 2
Mendemonstrasikan
pengetahuan dan keterampilan

Guru
mendemontrasikan
penampilan
dengan benar atau menyajikan informasi
tahap demi tahap.

Fase 3
Membimbing pelatihan

Guru
merencanakan
dan
bimbingan pelatihan awal.

Fase 4
Mengecek pemahaman
memberikan umpan balik

memberi

Mengecek apakah peserta didik telah
dan berhasil melakukan tugas dengan baik dan
memberi umpan balik.

Fase 5
Memberikan kesempatan untuk
pelatihan
lanjutan
dan
penerapan

Guru
mempersiapkan
kesempatan
melakukan pelatihan lanjutan, dengan
perhatian khusus pada penerapan kepada
situasi lebih kompleks dalam kehidupan
sehari-hari

Kelebihan model pengajaran langsung diantaranya Dengan model
pembelajaran langsung, guru mengendalikan isi materi dan urutan informasi
yang diterima oleh peserta didik sehingga dapat mempertahankan fokus
mengenai apa yang harus dicapai oleh peserta didik, Dapat menjadi cara yang
efektif untuk mengajarkan informasi dan pengetahuan faktual yang sangat
terstruktur, dan Dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar
maupun kecil.

Sedangkan untuk kelemahan dari model pengajaran langsung
diantaranya Dalam model pembelajaran langsung, sulit untuk mengatasi
perbedaan dalam hal kemampuan, pengetahuan awal, tingkat pembelajaran
dan pemahaman, gaya belajar, atau ketertarikan peserta didik, Karena siswa
hanya memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat secara aktif, sulit bagi
peserta didik untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal
mereka.27
4. Kemampuan Berpikir Kreatif
Menurut kamus besar bahasa Indonesia kreativitas adalah kemampuan
untuk mencipta atau bersifat (mengandung) daya cipta. 28 Kreativitas
berhubungan dengan penemuan sesuatu, mengenai hal yang menghasilkan
sesuatu yang baru dengan menggunakan sesuatu yang telah ada.29
Para ahli memiliki pengertian yang beragam untuk memahami
pengertian kreativitas. Peneliti mengambil diantaranya kreativitas adalah
kemampuan untuk membuat kombinasi baru, berdasarkan data, informasi atau
unsur-unsur yang ada. Kreativitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan
menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah dimana
penekanannya adalah ketepatgunaan dan keragamanan jawaban. Pengertian
lainya adalah kemampuan mencerminkan kelancaran, keluwesan, dan
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orisinalitas dalam berpikir serta mengkolaborasikan (mengembangkan,
memperkaya memperinci suatu gagasan).30
Definisi kemampuan berfikir secara kreatif dilakukan dengan
menggunakan pemikiran dalam mendapatkan ide-ide yang baru, kemungkinan
yang baru, ciptaan yang baru berdasarkan kepada keaslian dalam
penghasilannya.31
Maksud dari kreativitas diatas adalah kreativitas itu bukan penemuan
sesuatu yang belum pernah diketahui orang sebelumnya, melainkan bahwa
produk kreativitas itu merupakan sesuatu yang baru bagi dirinya bukan bagi
orang lain.
Berdasarkan eksperimen Maltzman dalam Oemar, menyatakan bahwa
ternyata latihan (belajar) menambah kreatifitas, baik aspek keluwesannya,
maupun aspek keaslian dan jumlah, dari jenjang yang rendah sampai pada
jenjang yang tinggi. 32 Oleh karena itu penulis dapat menyimpulkan bahwa
suatu respon kreatif dalam mengajar bisa berupa rencana prosedur yang baru,
cara baru untuk menarik minat setiap peserta didik, pengorganisasian masalah
yang lebih baik, atau metode pengajaran yang lebih bervariasi. Kreativitas
mengajar terkait dengan kemampuan mengajar untuk menciptakan suasana
yang membuat peserta didik merasa nyaman dan tertantang dalam belajar
30
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dengan membuat kombinasi-kombinasi baru dan memungkinkan untuk
menemukan banyak jawaban terhadap suatu permasalahan dimana hal
tersebut dapat menjadi karya yang sebelumnya tidak ada.
Kemampuan berpikir kreatif merupakan bagian dari kreativitas,
dimana kemampuan berpikir kreatif adalah aspek kognitif dari kreativitas.
Munandar juga mengemukakan pengertian kreativitas dilihat dari beberapa
dimensi yaitu dimensi pribadi (person), proses (process), produk (product)
dan dorongan (press). Kreativitas menurut dimensi pribadi merupakan titik
pertemuan yang khas antara tiga atribut psikologis yaitu intelegensi, gaya
kognitif, dan kepribadian atau motivasi. Menurut dimensi proses, kreativitas
merupakan proses kreatif dan ilmiah mulai dari menemukan masalah sampai
dengan menyampaikan hasil. Definisi produk menekankan pada produk
kreatif yang mengedepankan orisinalitas atau keaslian. Piers mengemukakan
bahwa karakteristik kreativitas adalah sebagai berikut:
a. Memiliki dorongan yang tinggi
b. Memiliki keterlibatan yang tinggi
c. Memiliki rasa ingin tahu yang besar
d. Memiliki kemandirian yang tinggi
e. Penuh percaya diri
f. Bebas mengambil keputusan
g. Senang humor
h. Cenderung tertarik pada hal – hal yang kompleks.33
33

h. 41

Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, Psikologi Remaja,( Jakarta: Bumi Aksara, 2006),

Kreativitas perlu dipupuk dan dikembangkan dalam diri peserta didik
hal itu karena pertama, dengan berkreasi orang dapat mwujudkan dirinya dan
perwujudan diri termasuk kedalam salah satu pokok kebutuhan hidup
manusia. Maslow dalam Munandar menyatakan bahwa kreativitas merupakan
manifestasi dari individu yang berfungsi sepenuhnya dalam perwujudan
dirinya. Orang yang sehat mental, yang bebeas dari hambatan-hambatanya,
dapat mewujudkan diri sepenuhnya.
Kedua berpikir kreatif sebagai kemampuan untuk melihat bermacammaca kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah. Disekolah yang
terutama dilatih adalah pengetahuan, ingatan dan kemampuan berpikir logis.
ketiga bersibuk diri secara kreatif tidak hanya bermanfaat tetapi juga
memberikan kepuasan kepada peserta didik. Dan yang keempat kreativitas
yang memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam era
pembangunan ini kesejahteraan dan kejayaan masyarakat bergantung pada
sumbangan kreatif berupa ide-ide baru, penemuan baru, dan teknologi baru.
Untuk mencapai hal itu perlulah sikap, pemikiran dan perilaku kreatif.
Pada dasarnya kreativitas dipandang sebagai faktor bawaan yang
hanya dimiliki oleh individu tertentu. Kreativitas tidak dapat berkembang
secara optimal karena seseorang terlalu dibiasakan untuk berpikir secara tertib
dan dihalangi oleh kemungkinannya untuk merespon dan memecahkan
persoalan secara bebas. Dengan berpikir tertib semacam ini, maka seseorang

dibiasakan mengikuti pola bersikap dan berperilaku sebagaimana pola
kebiasaan yang dikembangkan oleh masyarakat atau lingkungannya, Padahal
agama justru yang mendorong manusia untuk berpikir dan bertindak kreatif ,
Oleh karenanya maka Allah SWT selalu mendorong manusia untuk berpikir.34

           
           
      
Artinya :“ Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:
“Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa’at bagi
manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa’atnya”. Dan
mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.
Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir,”
(QS. Al Baqarah [2]: 219)
Ayat di atas jelaslah bahwa sebenarnya Islam pun dalam hal
kekreativitasan memberikan kelapangan pada umatnya untuk berkreasi
dengan akal pikirannya dan dengan hati nuraninya (qalbunya) dalam
menyelesaikan persoalan-persoalan hidup di dalamnya.
. Menurut Utami munandar faktor–faktor yang mempengaruhi
kreativitas adalah usia, tingkat pendidikan orang tua, tersedianya fasilitas,
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penggunaan waktu luang.35 Dipihak lain Miller dan Gerard (mengemukakan
adanya pengaruh keluarga pada perkembangan kreativitas anak yaitu orang
tua yang memberikan rasa aman, orang tua mempunyai berbagai macam
minat pada kegiatan di dalam dan di luar rumah, orang tua memberikan
kepercayaan dan memhargai kemampuan anaknya, orang tua memberikan
kebebasan pada anaknya, orang tua mendorong anak melakukan sesuatu
dengan sebaik–baiknya.36
Berikut adalah beberapa komponen atau indikator untuk mengukur
kemampuan berpikir kreatif menurut Munandar dalam marhami yaitu 37:

Tabel .3
Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif
Indikator
Berpikir
Lancar
(fluency)

Perilaku peserta didik

Ciri-ciri
1. Mencetuskan banyak
gagasan,jawaban,
penyelesaina masalah
atau pertanyaan.
2. Memberikan banyak
cara atau saran untuk
melakukan berbagai
hal.
3. Selalu
memikirkan
lebih
dari
satu
jawaban.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
35

Mengajukan
banyak
pertanyaan.
Menjawab
dengan
sejumlah jawaban jika ada.
Mempunyai
banyak
gagasan mengenai suatu
masalah
Lancar mengungkapkan
gagasan-gagasanya.
Bekerja lebih cepat dan
melakuka lebihdari orang
lain.
Dapat
dengan
cepat

.C.U. Munandar, Kreativitas dan Keberbakatan Strategi Mewujudkan Potensi Kreatif dan
Bakat .( Jakarta: Granada Pustaka Utama 2002)
36
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melihat kesalahan dan
kelemahan dari
suatu objek atau situasi.
Berpikir luwes 1. Menghasilkan
(flexibility)
gagasan , jawaban
yang bervariasi
2. Dapat melihat suatu
masalah dari sudut
pandang
yang
berbeda.
3. Mencari
banyak
alternatif
yang
berbeda-beda.

1. Memberikan aneka ragam
penggunaan yang tak
lazim
terhadap
suatu
objek.
2. Memberikan bermacammacam
penafsiran
terhadap suatu gambar,
cerita atau masalah.
3. Menerapkan suatu konsep
atau asas dengan cara yang
berbeda-beda.

4. Mampu
mengubah
cara pendekatan atau
pemikiran.

4. Memberikan
pertimbangan
terhadap
situasi yang berbeda dari
yang diberikan orang lain.
5. Dalam
membahas,
mendiskusikan
suatu
situasi selalu mempunyai
posisi yang bertentangan
dengan
mayoritas
kelompok.
6. Jika
diberikan
suatu
masalah
biasanya
memikirkan bermacammacam
cara
untuk
menyelesaikannya.
7. Menggolongkan hal-hal
menurut
pembagian
(kategori) yang berbedabeda.
8. Mampu mengubah arah
berpikir secara spontan.

Berpikir orisinil 1. Mampu melahirkan
(originality)
ungkapan yang baru
dan unik.
2. Memikirkan cara-cara

1. Memikirkan
masalahmasalah atau hal yang
tidak terkpikirkan orang
lain.

yang tak lazim untuk
mengungkapkan diri
3. Mampu
membuat
kombinasi-kombinasi
yang tidak lazim dari
bagian-bagian.

Berpikir
terperici
(elaboration)

2. Mempertanyakan caracara yang lama dan
berusaha
memikirkan
cara-cara yang baru.
3. Memilih cara berpikir
yang lain daripada yang
lain
4. Mencari
pendekatan
yang baru.
5. Setelah membaca atau
mendengar
gagasangagasan, bekerja untuk
menemukan
penyelesaian yang baru.
6. Lebih senang mensintesa
daripada
menganalisis
sesuatu

1. Mampu memperkaya 1. Mencari arti yang lebih
dan mengembangkan
mendalam
terhadap
suatu gagasan.
jawaban atau pemecahan
2. Menambah
atau
masalah
dengan
memperinci
suatu
melakukan
langkahobjek atau gagasan
langkah yang terperinci.
secara detail sehingga 2. Mengembangkan
atau
lebih menarik.
memperkaya
gagasan
orang lain.
3. Mencoba atau menguji
detail-detail untuk melihat
arah yang akan ditempuh.
4. Mempunyai
rasa
keindahan yang kuat,
sehingga
tidak
puas
dengan penampilan yang
kosong atau sederhana.
5. Menambah
garis-garis,
warna-warna, dan detaildetail
(bagian-bagian)
terhadap
gambaranya
sendiri atau gambar orang
lain.

5. Kemandirian Belajar
Kemandirian belajar atau self-regulated learning diperlukan agar peserta
didik mempunyai tanggung jawab dalam mengatur dan mendisipinkan dirinya,
serta dalam mengembangkan kemampuan belajar atas kemauan sendiri.
Belajar mandiri adalah upaya mengembangkan kebebasan kepada peserta
didik dalam mendapat informasi dan pengetahuan yang tidak dikendalikan oleh
orang lain. Selain itu juga belajar mandiri membutuhkan motivasi, keuletan,
keseriusan, kedisiplinan, tanggung jawab, kemuan, dan keingin tahuan untuk
berkembang dan maju dalam pengetahuan.38 Belajar seperti ini bukan pekerjaan
yang mudah dilakukan setiap peserta didik, sebagian peserta didik lebih suka
belajar diatur oleh orang lain dari pada diatur oleh dirinya sendiri.
Kemandirian adalah hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa
bergantung pada orang lain.39 Kemandirian adalah memerlukan tanggung jawab,
mereka yang mandiri adalah mereka yang bertanggung jawab, berinisiatif,
memiliki keberanian, dan sanggup menerima resiko serta mampu menjadi
pembelajar bagi dirinya sendiri.40
Kemandirian dalam belajar dapat diartikan sebagai kegiatan belajar aktif,
yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai sesuatu kompetensi guna
mengatasi suatu masalah, dan dibangun dengan bekal pengetahuan atau
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kompetensi yang telah dimiliki.41 Penetapan kompetensi sebagai tujuan belajar
dan cara pencapaian baik, penetapan waktu belajar, tempo belajar, cara belajar,
maupun evaluasi belajar dilakukan oleh peserta didik sendiri. Disini belajar
mandiri lebih dimaknai sebagai usaha peserta didik untuk melakukan kegiatan
belajar yang didasari oleh niatnya untuk menguasai sesuatu kompetensi tertentu.
Elaine B. Johnson mendevinisikannya yaitu suatu proses belajar yang
mengajak peserta didik melakukan tindakan mandiri yang melibatkan terkadang
satu orang, biasanya satu kelompok. Tindakan mandiri ini dirancang untuk
menghubungkan pengetahuan akademik dengan kehidupan peserta didik seharihari secara sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang bermakna. Tujuan ini
mungkin menghasilkan hasil yang nyata maupun yang tidak nyata. 42
Sedangkan Benson mengenai kemandirian peserta didik dalam belajar
mendevinisikannya sebagai kemampuan untuk mengawasi pembelajarannya
sendiri. Dengan demikian kemandirian belajar mencerminkan kesadaran peserta
didik untuk memenuhi kebutuhannya dalam belajar.43
Berangkat dari definisi tersebut di atas, maka dapat diambil pengertian
kemandirian belajar yaitu suatu perubahan dalam diri seseorang yang merupakan
hasil dari pengalaman dan latihan yang didorong oleh kemauan, pilihan, dan
41
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tanggung jawab sendiri sehingga menimbulkan kemampuan mengawasi
pembelajarannya sendiri. Dan dalam bertingkah laku adanya kebebasan membuat
keputusan, penilaian, pendapat serta pertanggungjawaban.
Peserta didik dikatakan telah mampu belajar secara mandiri apabila telah
mampu melakukan tugas belajar tanpa ketergantungan dengan orang lain. Pada
dasarnya kemandirian merupakan perilaku peserta didik yang mampu berinisiatif,
mampu mengatasi hambatan atau masalah, mempunyai rasa percaya diri dan
dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain.
Dalam belajar mandiri peserta didik akan berusaha sendiri terlebih dahulu
untuk mempelajari serta memahami isi pelajaran yang dibaca atau dilihatnya
melalui media pandang dan dengar. Jika peserta didik mendapat kesulitan
barulah peserta didik tersebut akan bertanya atau mendiskusikan dengan teman,
guru atau pihak lain yang sekiranya lebih berkompeten dalam mengatasi
kesulitan tersebut. Peserta didik yang mandiri akan mampu mencari sumber
belajar yang dibutuhkan serta harus mempunyai kreativitas inisiatif sendiri dan
mampu bekerja sendiri dengan merujuk pada bimbingan yang diperolehnya.
Faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar ini dapat dibedakan
menjadi 2, yaitu :
a. Faktor Internal
Yaitu faktor dalam diri anak itu sendiri antara lain faktor kemantangan
usia dan jenis kelamin serta inteligensinya. Faktor iman dan taqwa

merupakan faktor penguat terbentuknya sifat mandiri. Hal ini dapat
dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an sebagai berikut :

(فاطر: 18) خرَي
ْ ُث ِو ْزرَ أ
َ ٌُوَلَا وَا ِزرَة
Artinya:"Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain". (Al-Fatir : 18).

(المدثر: 38) ٌكُلُّ َوفْسٍ بِمَا كَسَ َبجْ رَهِيىَت
Artinya:"Tiap-tiap orang bertanggung jawab terhadap segala yang
diperbuatnya". (Al-Mudatsir : 38).

(عمران ال: 139) َوَلَا حَ ِهىُىا وَلَا َححْ َسوُىا وََأ ْوخُمُ الْأَعْلَىْنَ إِنْ ُك ْىخُمْ مُؤْ ِمىِيه
Artinya:"Janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula merasa sedih,
kamu adalah orang-orang yang paling baik apabila kamu
beriman". (Ali-Imran : 139).
Prof. Dr. Zakiah Daradjat mengutip pendapat Binet mengenai faktor
internal ini : "Bahwasannya kemampuan untuk mengerti masalah-masalah
yang abstrak tidak sempurna perkembangannya sebelum mencapai 12
tahun, dan kemampuan mengambil kesimpulan yang abstrak dari fakta
yang ada baru tampak pada usia 14 tahun. ".44
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b.

Faktor Eksternal
Yaitu faktor yang berasal dari luar diri anak tersebut yang meliputi
pembinaan dan pembisaan dan pemberian kesempatan. Apabila
pembinaan pribadi anak terlaksana dengan baik, maka si anak memasuki
masa remaja yang mudah dan pembinaan pribadi di masa remaja itu tidak
akan mengalami kekurangan"45 Pendidikan hendaknya menyadari bahwa
dalam membina pribadi anak sangat diperlukan pembiasan dan latihan
secara serius dan terus menerus yang cocok dengan perkembangan
psikisnya, karena dengan pembiasaan dan latihan tersebut lambat laun
anak akan terbiasa dan akhirnya melekat menjadi bagian dari pribadinya.
Dalam pembiasaan itu dapat dilakukan dengan teladan, suruhan/perintah,
latihan, pujian dan hukuman.46
Adapun indikator untuk mengukur kemandirian peserta didik yaitu sebagai

berikut:

No
1.

45
46

h. 137

Tabel 4
Indikator kemandirian belajar peserta didik
Perilaku peserta didik
Indikator
Percaya diri

1. Peserta
didik
belajar
tidak
bergantung kepada orang lain
2. Peserta didik memiliki keberanian
untuk bertindak
3. Peserta didik yakin terhadap diri
sendiri.

Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 58
inggih D. Gunarsa, Psikologi Untuk Membimbing, (Jakarta: Gunung Mulia, 2007), cet. 11,

2.

Tanggung jawab

1. Peserta didik memiliki kesadaran diri
dalam belajar
2. Peserta didik megerjakan semua
tugas yang diberikan guru
3. Peserta didik ikut aktif dan
bersungguh-sungguh dalam belajar

3.

Inisiatif

4.

Disiplin

1. Peserta didik belajar dengan
keinginan sendiri
2. Peserta
didik
bertanya
atau
menjawab tanpa disuruh orang lain
3. Peserta didik berusaha mencari
sumber referensi lain dalam belajar
tanpa disuruh guru.
1. Peserta
didik
memperhatikan
penjelasan guru ketika pembelajaran
2. Peserta didik tidak menunda tugas
yang diberikan guru.
3. Peserta didik tidak malas belajar.47

Kemandirian belajar dalam penelitian ini akan di ketegorikan menjadi tiga,
guna memudahkan peneliti yaitu kemandirian belajar tinggi, kemandirian belajar
sedang, kemandirian belajar rendah yang diperoleh melalui hasil penyebaran
angket kepada peserta didik.

B. Penelitian Relevan
1. Penelitian yang dilakukan oleh Nikmatul Fitriyah, Sulifah Aprilya H., Kamalia
Fikri yang berjudul pengaruh model Creative Problem Solving dengan Mind
Mapping terhadap kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar IPA biologi.
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh model Creative Problem

47

Arum sanjayanti et al. Tingkat kemandirian peserta didik SMAN 1 Kediri pada model PBL
materi sistem reproduksi manusia, (seminar nasional XII pendidikan biologi FKIP UNS 2015)

Solving dengan Mind Mapping terhadap kemampuan berpikir kreatif dan hasil
belajar IPA biologi.48
2. Penelitian Hasna Solihat yang berjudul pengaruh penggunaan model
pembelajaran Creative Problem Solving terhadap peningkatan kemampuan
berpikir kreatif matematika siswa SMP. Hasil penelitian bahwa terdapat
peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematik

peserta didik yang

menggunakan model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) lebih baik
daripada peserta didik yang menggunakan pembelajaran konvensional.49
3. Penelitian Yuda Purnama Putra yang berjudul penggunaan model pembelajaran
Creative Problem Solving untuk meningkatkan kemampuan pemecahan
masalah dan kemampuan berpikir kreatif serta motivasi belajar matematika
siswa SMP. Hasil penelitian bahwa peningkatan kemampuan pemecahan
masalah dan kemampuan berpikir kreatif siswa lebih baik pada kelas kontrol
yang menggunakan model pembelajaran konvensional dibandingkan dengan
kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran Creative Problem Solving
(CPS) serta Motivasi belajar Siswa lebih baik pada kelas kontrol dibandingkan
dengan kelas eksperimen.50
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Nikmatul Fitriyah, Sulifah Aprilya H., Kamalia Fikri. pengaruh model Creative Problem
Solving dengan Mind Mapping terhadap kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar IPA biologi.
(Artikel ilmiah mahasiswa. Unversitas Jember. 2015)
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Hasna Solihat. “Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Creative Problem Solving
(CPS) terhadap Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematik Siswa SMP”. (Skripsi Jurusan
Pendidikan Matematika FKIP Universitas Pasundan Bandung, tahun 2016)
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Yuda Purnama Putra. penggunaan model pembelajaran Creative Problem Solving untuk
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan berpikir kreatif serta motivasi belajar

Adapun karakteristik penelitian yang akan dilakukan, terdapat satu aspek dalam
diri peserta didik yaitu kemandirian belajar sebagai variabel yang ikut mempengaruhi
kemampuan berpikir kreatif. Hal ini karena tidak peneliti dapatkan dari hasil
penelitian yang relevan.

C. Kerangka Berpikir
Hal yang terpenting dalam proses belajar adalah peningkatan kemampuan dan
keterampilan peserta didik dalam proses belajar tanpa bantuan orang lain sehingga
akhirnya perserta didik tidak tergantung pada guru ataupun teman dalam belajar.
Kemandirian belajar akan terbentuk dari proses belajar mandiri. Peserta didik yang
memiliki

kemandirian

yang

tinggi

cenderung

belajar

lebih

baik

dalam

pengawasannya sendiri, mampu mengevaluasi dan mengatur waktu belajar secara
efesien. Oleh karena itu pembelajaran harus dirancang sedemikian rupa diantaranya
yaitu dengan pemilihan model pembelajaran yang akan digunakan. Ada banyak
model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan belajar tersebut,
salah satunya yaitu model pembelajaran Creative Problem Solving.
Model pembelajaran ini dilakukan dengan menghadapkan peserta didik pada
permasalahan, sehingga peserta didik dapat menyusun pengetahuannya sendiri dalam
memecahkan masalah dan mengupayakan berbagai macam solusinya, yang
mendorong siswa untuk aktif dan mampu berpikir kreatif dengan kata lain Model ini
dapat menumbuhkan kemandirian belajar dan melatih kemampuan berpikir kreatif
matematika siswa SMP. (Tesis Jurusan Pendidikan Matematika FKIP Universitas Pasundan Bandung.
2016)

peserta didik. Model ini berpusat pada peserta didik dan menuntut peserta didik untuk
terlibat aktif dalam pembelajaran. Dengan demikian penerapan model pembelajaran
ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap kemapuan berpikir kreatif.
Berdasarkan hal tersebut peneliti akan menggunakan model pembelajaran
Creative Problem Solving untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir
kreatif ditinjau dari kemandirian belajar peserta didik yang dapat digambarkan
melalui diagram kerangka berpikir berikut ini:

Diagram 2.1
Kerangka Berpikir
kemandirian belajar
peserta didik

model pembelajaran
Creative Problem Solving

Kemampuan berpikir
kreatif

Model pembelajaran
Direct instruction

D. Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian
telah di nyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.51 Maka, hipotesis ialah jawaban
sementara dari permasalahan yang perlu di uji kebenaranya melalui analisis.maka
berdasarkan uaraian di atas, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:
1. Hipotesis penelitian
a. Ada pengaruh model pembelajaran Creative Problem Solving terhadap
kemampuan berfikir kreatif ditinjau dari kemandirian belajar.
b. Tidak ada pengaruh model pembelajaran Creative Problem Solving terhadap
kemampuan berfikir kreatif ditinjau dari kemandirian belajar.
c. Ada perbedaan kemampuan berfikir kreatif peserta didik yang memiliki
kemandirian belajar tinggi, sedang dan rendah pada peserta didik yang
mendapatkan model pembelajaran Creative Problem Solving dan yang
mendapatkan pembelajaran dengan model konvensional.
d. Tidak ada perbedaan kemampuan berfikir kreatif peserta didik yang
memiliki kemandirian belajar tinggi, sedang dan rendah pada peserta didik
yang mendapatkan model pembelajaran Creative Problem Solving dan yang
mendapatkan pembelajaran dengan model konvensional.
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Sugiyono, metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D,
(Bandung : Alpabeta, 2009), h. 96

e. Ada interaksi antara kategori kemandirian belajar peserta didik dan model
pembelajaran Creative Problem Solving terhadap kemampuan berfikir
kreatif.
f. Tidak ada interaksi antara kategori kemandirian belajar peserta didik dan
model

pembelajaran Creative Problem Solving terhadap kemampuan

berfikir kreatif.
2. Hipotesis statistik
a. 𝐻0𝐴 : 𝛼𝑖 = 0 untuk i = 1,2
(tidak ada perbedaan efek antar baris terhadap variabel terikat)
𝐻1𝐴 : paling sedikit ada satu 𝛼𝑖 yang tidak nol
(ada perbedaan efek antar baris terhadap variabel terikat)
b. 𝐻0𝐵 : 𝛽𝑗 = 0 untuk j = 1,2,3
(tidak ada perbedaan efek antar kolom terhadap variabel terikat)
𝐻1𝐵 : paling sedikit ada satu 𝛽𝑖 yang tidak nol
(ada perbedaan efek antar kolom terhadap variabel terikat)
c. 𝐻0𝐴𝐵 : (𝛼𝛽)𝑖𝑗 = 0 untuk i = 1,2 dan j = 1,2,3
(tidak ada interaksi baris dan kolom terhadap variabel terikat)
𝐻1𝐴 : paling sedikit ada satu (𝛼𝛽)𝑖𝑗 yang tidak nol52
(ada perbedaan baris dan kolom terhadap variabel terikat).
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Budiyono, Statistika Untuk Penelitian, (universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, Edisi
Pertama, Cetakan Ke-2), h. 212

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian
Metode penelitian yang yang akan digunakan yaitu dengan menggunakan
design quasy experimen, Pada penelitian ini eksperimen akan dilakukan dengan
memberikan perlakuan pada pembelajaran. Pada kelompok eksperimen diberikan
perlakuan khusus yaitu proses pembelajaran dilakukan dengan menerapkan model
pembelajaran Creative Problem Solving sedangkan pada kelompok pembanding
diberikan model pembelajaran Direct Instruction Rancangan penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah desain faktorial 2 x 3. Adapun desain
penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:
Tabel 5. Desain faktorial Penelitian
Perlakuan (Ai)
Model pembelajaran
CPS (Creative Problem
Solving) (A1)
Model Pembelajaran
Direct Instruction (A2)

Tingkat kemandirian belajar (Bj)
Tinggi (B1)
Sedang (B2) Rendah (B3)
A B11
A B12
A B13

AB21

AB22

AB23

Keterangan:
ABij : Rata-rata data hasil kemampuan berfikir kreatif yang mendapatkan perlakuan
yang ditinjau dari tingkat kemandirian belajar, dengan i = 1,2 dan j = 1,2,3

B. Variabel penelitian
Variabel adalah gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diamati. Variabel
adalah konstruk yang sifat-sifatnya sudah diberi nilai dalam bentuk bilangan atau
konsep yang mempunyai dua nilai atau lebih.53 Variabel bebas dalam penelitian ini
yaitu model pembelajaran Creative Problem Solving dan model pembelajaran
Direct Instruction dan kemandirian belajar sebagai variabel atribut yang ikut
mempengaruhi variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu
kemampuan berfikir kreatif.

C. Populasi, sampel dan Teknik Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 54. Populasi pada penelitian ini
yaitu seluruh peserta didik kelas X Semester Genap SMA PGRI padang cermin,
Pesawaran. Populasi penelitian ini sekaligus di gunakan sebagai sampel penelitian
karena jumlah populasi sama dengan jumlah sampel yang di butuhkan pada
penelitian ini. Untuk menentukan kelas mana yang menempati sebagai kelas
eksperimen dan kelas kontrol. Maka pada penentuannya adalah dengan cara acak
kelas.
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Margono, metode penelitian pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka cipta 2004),.h.133
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan
R&D,(Bandung: Alfabeta, 2009), h. 107.
54

Tabel 6.
Jumlah Peserta Didik Kelas X SMA PGRI Padang Cermin
NO
1
2
JUMLAH

KELAS

JUMLAH PESERTA DIDIK

XA
XB

30
30
60

Sumber : Leger SMA PGRI padang cermin Tahun Pelajaran 2016/2017

D. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam
penelitian, karena data merupakan salah satu komplemen untuk melakukan
penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai
sumber dan berbagai cara. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti
yaitu:
1. Tes
Tes yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kemampuan
berfikir kreatif biologi peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Tes
yang akan diberikan kepada peserta didik berbentuk soal uraian (essay) tentang
materi ekosistem. Tes ini berupa tes tertulis. Penilaian tes berpedoman pada hasil
tertulis peserta didik terhadap indikator-indikator kemampuan berfikir kreatif
biologi. Tes hasil belajar yang digunakan, sama dengan tes hasil belajar yang
disusun berdasarkan rumusan tujuan pembelajaran yang dituangkan dalam kisikisi tes. Tes yang telah diujicobakan kemudian digunakan untuk memperoleh
data kemampuan berpikir kreatif.

2. Dokumentasi
Teknik ini merupakan cara mengumpulkan data berupa peninggalan tertulis
seperti arsip data sekolah, catatan-catatan, dan lain-lain yang berhubungan
dengan permasalahan penelitian.55 Metode dokumentasi pada penelitian ini
digunakan untuk pengambilan nilai ulangan IPA peserta didik kelas X sebagai
data awal penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui keadaan sekolah,
peserta didik dan lainnya untuk medukung penelitian.

E. Instrumen Penelitian
Instrumen pada penelitian digunakan untuk mengumpulkan data agar
pekerjaan menjadi lebih mudah dan data lebih mudah diolah serta ,mendapatkan
hasil yang baik. Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian yaitu instrumen
tes kemampuan berfikir kreatif biologi dan angket kemandirian belajar. Instrumen
yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting, yaitu validitas dan
reliabilitas.
1. Kuesioner (Angket) Kemandirian Belajar
Kuesioner adalah cara pengumpulan data melalui pengajuan pertanyaanpertanyaan tertulis kepada subjek penelitian, responden atau sumber data dan
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Abdurrahmat fathoni, metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi, (Jakarta: rineka
cipta), h. 112

jawabanya diberikan pula secara tertulis.56 Angket dalam penelitian ini digunakan
untuk mendapatkan data dari kemandirian belajar peserta didik. Teknik angket
yang digunakan yaitu angket langsung dengan bentuk daftar cek (checklist) yaitu
angket yang diberikan peneliti secara langsung kepada subjek penelitian untuk
mengisi angket dengan cara membubuhkan tanda cek/centang (√) pada
pernyataan-pernyataan sesuai pendapatnya.
Tabel 7. Pedoman Penskoran Angket Kemandirian belajar
No

Indikator

1

Percaya diri

2

Tanggung jawab

3

Inisiatif

4

Disiplin

Positif
SL
S
KK
TP
SL
S
KK
TP
SL
S
KK
TP
SL
S
KK
TP

Jenis pernyataan
Skor
Negatif Skor
4
SL
1
3
S
2
2
KK
3
1
TP
4
4
SL
1
3
S
2
2
KK
3
1
TP
4
4
SL
1
3
S
2
2
KK
3
1
TP
4
4
SL
1
3
S
2
2
KK
3
1
TP
4

Kategori
Tinggi
Sedang
Rendah
Tinggi
Sedang
Rendah
Tinggi
Sedang
Rendah
Tinggi
Sedang
Rendah

Kategori kemandirian belajar tersebut dibagi 3 dengan menggunakan rumus
sebagai berikut:57
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Purwanto, Statistika Untuk Penelitian, (Surakarta : Pustaka Belajar, 2010), h. 188

Tabel 8. Menetapkan Rentang Kategori Kemandirian Belajar
Menetapkan Kriteria
Skor
maksimum
Skor
minimum

Skor tertinggi angket x jumlah
butir tes
Skor terendah angket x
jumlah butir tes

Kategor
i
3

Rentang Kategori

=

(skor maks – skor min )
3

3

Setelah instrumen untuk mengukur kemandirian belajar peserta didik
disusun, perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas agar layak untuk dijadikan
instrumen penelitian, kemudian dilakukan uji coba validitas item dan reliabilitas.
Rumus validitas dan reabilitas untuk uji coba angket sama dengan rumus validitas
dan reliabilitas untuk uji coba soal tes.

2. Tes kemampuan berpikir kreatif
Instrumen penelitian untuk tes kemampuan berpikir kreatif menggunakan
tes uraian dengan jenis soal berdasarkan indikator kemampuan berpikir kreatif dan
materi ekosistem. Indikator kemampuan berpikir kreatif yaitu fluency, flexibility,
originality, elaboration. Nilai kemampuan berpikir kreatif peserta didik diperoleh
dari penskoran tiap butir soal.
Ketentuan dalam tes ini ketika jawaban benar semua maka diberi nilai 3 dan
jika salah total maka diberi nilai 0 dengan kata lain skornya dalam interval (0–3)

sehingga diproleh skor mentah.58 Selanjutnya skor mentah ditransformasikan
menjadi nilai skala (0–100) dalam hal ini mengunakan aturan sebagai berikut :
𝑅

𝑁𝑃 = 𝑆𝑀 × 100
Keterangan :
NP

: Nilai persen yang dicari atau diharapkan.

R

: Skor mentah yang diproleh siswa.

SM

: Skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan.59

Instrumen yang baik dan dapat dipercaya adalah Instrumen yang memiliki
tingkat validitas (mengukur ketepatan) dan reabilitas (mengukur keajegan) yang
tinggi. Sebelum instrumen pada tes kemampuan berpikir kreatif ini digunakan,
terlebih dahulu dilakukan uji coba pada peserta didik yang telah mendapat materi
ekosistem. Uji coba tersebut bertujuan untuk mengukur validitas, indeks
kesukaran, daya pembeda, dan reliabilitas.

F. Analisis uji coba instrumen penelitian
1. Uji Validitas
Suatu instrumen evaluasi dikatakan valid, seperti yang dikemukakan oleh
Johanson apabila instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak
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Ngalim Purwanto,prinsip-prinsip dan tekhnik evaluasi pengajaran, (Bandung,remaja rosda
karya,1984),.h .102
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Hamalik, O. Teknik Pengukuran dan Evaluasi Pendidikan.( Bandung: Mandar Maju. . 2001)

diukur.60 Instrumen pada penelitian ini menggunakan tes uraian, validitas ini dapat
dihitung dengan koefisien korelasi menggunakan product moment yang
dikemukakan oleh Karl Person sebagai berikut: 61

𝒓𝒙𝒚 =

𝒏
𝒏

𝒙𝟐 −

𝒙𝒚 −
𝒙

𝟐

𝒙

𝒚

𝒏

𝒚𝟐 −

𝒚

𝟐

Keterangan:
rxy = Koefisien validitas
n

= Jumlah peserta tes

x

= Skor masing masing butir soal

y

= Skor total

Harga kritik (Product moment) dapat dikatakan significan jika harga r hitung
lebih besar dari harga r di tabel.
a. Validitas tes kemampuan berpikir kreatif
Setelah uji coba soal kepada peserta didik yang berada diluar sampel,
selanutnya hasil uji coba dianalisis keabsahannya menggunakan program
Microsoft Excel. Hasil perhitungan validitas kriteria tes selengkapnya dapat dilihat
pada Lampiran C1. Berikut rangkuman hasil uji validitas butir tes:

60

Sukardi, Evaluasi Pendidikan : Prinsip dan Operasionalnya, (Jakarta : Bumi Aksara, Cetakan ke
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Tabel 9.
Rangkuman Analisis Validitas Uji Coba Instrumen Tes
kemampuan berpikir kreatif
Kriteria
Soal kemampuan
berpikir kreatif

Valid
Tidak Valid

Nomor Butir Soal
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
10
4

Jumlah
9
1

Hasil uji coba tes kemampuan berpikir kreatif tersebut didapat 9 soal valid
dari 10 soal yang disajikan, yang kemudian 9 soal tersebut akan digunakan sebagai
soal tes untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Soal dikatakan valid karena soal
tersebut memiliki ketepatan dalam mengukur kemampuan berpikir kreatif peserta
didik.
b. Validitas Angket Kemandirian Belajar
Validitas untuk angket sama dengan validitas untuk butir tes soal
kemampuan berpikir kreatif, menggunakan rumus Karl Pearson. Setelah dilakukan
pengujian validitas diperoleh butir tes angket yang akan digunakan untuk
memperoleh data tentang kemandirian belajar sebagai variabel atribut dalam
penelitian ini. Setelah dilakukan perhitungan validitas terhadap 27 pernyataan
angket kemandirian belajar terdapat 7 pernyataan yang tidak valid dan 20
pernyataan lainnya valid. Selengkapnya dapat disajikan pada Lampiran C6,
Berikut rangkuman hasil uji validitas butir angket :

Tabel 10.
Rangkuman Analisis Validitas Uji Coba Instrumen Angket
Kemandirian Belajar

Angket
Kemandirian
Belajar

Kriteria

Nomor Butir Soal

Jumlah

Valid

1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
13, 16, 17, 18, 19, 22, 23,
24, 25, 26, 27
3, 5, 9, 14, 15, 20, 21

20

Tidak
Valid

7

2. Uji Tingkat Kesukaran
Menganalisis taraf kesukaran soal artinya soal-soal tes dari segi
kesulitannya sehingga dapat diperoleh soal-soal mana yang termasuk mudah,
sedang, dan sukar. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak
terlalu sukar. Untuk mencari taraf kesukaran menggunakan rumus sebagai
berikut:62
P=

𝑆
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠

Keterangan :
P
: tingkat kesukaran butir i
𝑆

= Rerata skor butir soal

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = Skor maksimum untuk butir soal tersebut

62
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Robert L. Thorndike dan Hagen Penafsiran atas tingkat kesukaran butir tes sebagai
berikut:

Tabel 11.
Interprestasi Tingkat Kesukaran Butir Tes
Indeks kesukaran
Kategori
𝑃 < 0,3

Sukar

0,3 ≤ 𝑝 ≤ 0,7

Sedang

𝑃 > 0,7

Mudah

Taraf kesukaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu taraf kesukaran
dengan kriteria sedang dan mudah. Hasil perhitungan taraf kesukaran terhadap 10
soal selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C2. Rangkuman hasil perhitungan
taraf kesukaran butir soal tes kemampuan berpikir kreatif sebagai berikut:

Tabel 12.
Rangkuman Analisis Taraf Kesukaran Uji Coba Instrumen Tes
kemampuan berpikir kreatif
Indeks kesukaran

Kriteria

Butir Soal

0.00 - 0.30

Sukar

-

0.31 – 0.70

Sedang

2,3,4,5,6,7,8,9,10

0.71 - 1.00

Mudah

1

Berdasarkan rangkuman hasil taraf kesukaran butir soal tes diatas, terlihat
bahwa tidak terdapat butir soal yang sukar, 9 butir soal sedang dan 1 butir soal
mudah. Soal tersebut banyak tergolong dalam soal yang sedang karena sebagian
peserta didik dapat menjawab soal dengan benar.

3. Uji Daya Pembeda
Daya pembeda dari setiap butir soal menyatakan seberapa jauh kemampuan
butir soal tersebut untuk membedakan antara peserta didik yang menjawab
dengan benar dengan peserta didik yang tidak dapat menjawab dengan benar.
Rumus untuk menentukan daya pembeda sebagai berikut:63
D=

𝐵𝐴
𝐽𝐴

𝐵

− 𝐽 𝐵 = 𝑃𝐴 − 𝑃𝐵
𝐵

Keterangan :
J = jumlah peserta tes
JA = banyaknya peserta kelompok atas dikali skor maks
JB = banyaknya peserta kelompok bawah dikali skor maks
BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar
BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan
benar
PA = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar
PB = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar
Dengan interpretasi daya beda sebagimana terdapat pada Tabel berikut:
Tabel 13.
Klasifikasi daya pembeda
DP
Klasifikasi
0,00 - 0,20
Jelek
0,21 - 0,40
Cukup
0,41 – 0,70
Baik
0,71 – 1,00
Sangat baik
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Menurut Budiyono kriteria butir soal kurang dari 0,30 harus dibuang,
sehingga, butir soal yang digunakan yaitu dengan kategori cukup, baik dan baik
sekali. Hasil perhitungan daya pembeda butir soal tes selengkapnya dapat dilihat
pada Lampiran C3. Rangkuman hasil perhitungan daya pembeda butir instrumen
tes kemampuan berpikir kreatif, sebagai berikut:
Tabel 14. Rangkuman Analisis Daya Pembeda Uji Coba Instrumen
Tes kemampuan berpikir kreatif
Indeks daya pembeda
D : 0,00 – 0,20
D : 0,21 – 0, 40
D : 0,41 – 0, 70
D : 0,70 – 1,00

Kriteria

Butir soal

jelek (poor)
cukup (satistifactory)
baik ( good )
baik sekali ( excellent)

4
1
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Berdasarkan Tabel 13, soal uji coba tes keamampuan berpikir kreatif terdapat
1 soal tergolong cukup, 1 soal tergolong baik dan 8 soal tergolong sangat baik.
Soal tersebut dikatakan cukup karena terdapat peserta didik yang kurang pandai
sehingga tidak dapat menjawab soal dengan benar, dan soal dikatakan baik karena
terdapat peserta didik yang pandai sehingga dapat menjawab soal dengan benar.
4. Uji Reliabilitas
Untuk mengetahui suatu tes reliable atau tidak, sebagai alat ukur yang
menggambarkan ketepatan peserta tes dalam menjawab soal harus baik. Untuk

menentukan besarnya indeks reliabilitas pada tes, digunakan rumus Alpha, sebagai
berikut:64
𝒓𝟏𝟏 =

𝒏
𝒏−𝟏

𝟏−

𝝈𝟐𝒊
𝝈𝟐𝒕

Keterangan :
r11 = Koefisien reabilitas tes
n

= Banyaknya butir item yang dikeluarkan dalam tes.
σ2i = Jumlah varian skor dari tiap-tiap butir item

σ2t

= Varian total

Dengan σ2i =

(x i −x )2
n−1

Keterangan :
𝑥𝑖 = Skor pada item soal ke i
x = rerata pada setiap item soal.
n = jumlah sampel untuk setiap iem soal
Instrumen dikatakan reliabil Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 .
Koefisien reliabilitas yang diperoleh diinterpretasikan terhadap koefisien
reliabilitas tes yang pada umumnya digunakan patokan sebagai berikut:
a) Apabila rhitung

0,70 berarti tes hasil belajar yang sedang diuji

reliabilitasnya dinyatakan telah memiliki reliabilitas yang tinggi.
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Suharimi ArikSuharunto. Metodelodi Penelitian, (Jakarta: Rinea Cipta.

1992), h. 122

b) Apabila rhitung

0,70 berarti tes hasil belajar yang sedang diuji

reliabilitasnya dinyatakan belum memiliki reliabilitas yang tinggi 65.

a. Reliabilitas tes kemampuan berpikir kreatif
Berdasarkan hasil perhitungan indeks reliabilitas uji coba tes butir soal
kemampuan berpikir kreatif layak untuk digunakan dengan indeks reliabilitas
0,697. Menurut Anas sudjiono, suatu instrumen dikatakan memiliki realibilitas
tinggi jika dan hanya jika 𝑟11 ≥ 0,70, dari hasil perhitungan didapat 𝑟11 = 0,764 ≥
0,70, sehingga intrumen test bersifat reliabel yang berarti ajeg atau konsisten dan
memiliki ketepatan dari serangkaian alat ukur, maka instrumen soal dapat
digunakan . Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C4.
b. Reliabilitas Angket Kemandirian Belajar
Butir angket yang telah reliabil berdasarkan perhitungannya dapat dilihat
selengkapnya pada Lampiran C7. Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan
menggunakan rumus Cronbach Alpha didapat nilai 𝑟11 = 0,764. Menurut Anas
sudjiono, suatu instrumen dikatakan memiliki realibilitas tinggi jika dan hanya
jika 𝑟11 ≥ 0,70, dari hasil perhitungan didapat 𝑟11 = 0,764 ≥ 0,70, sehingga
intrumen test bersifat reliabel yang berarti ajeg atau konsisten dan memiliki
ketepatan dari serangkaian alat ukur, maka instrumen soal dapat digunakan.
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G. Teknik Analisis Data
1. Uji Prasyarat
Teknik analisis data tes kemampuan berfikir kreatif Biologi ini diuji dengan
menggunakan uji statistik. Sebelum menguji hipotesis terlebih dahulu dilakukan
uji prasyarat, yaitu sebagai berikut:
a. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil
dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas populasi harus
dipenuhi sebagai syarat untuk menentukan perhitungan yang akan dilakukan
pada uji hipotesis berikutnya. Data yang diuji yaitu data kelas eksperimen dan
data kelas kontrol. Uji normalitas yang digunakan peneliti dalam penelitian ini
adalah uji Liliefors dengan rumus sebagai berikut:
𝑧𝑖=

𝑥𝑖 − 𝑥
𝑠

dengan s adalah standar deviasi

1) Hipotesis
𝐻𝑜: sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal
𝐻1: sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal
2) Tingkat Signifikansi :𝛼 = 5%
3) Statistik Uji
L = maks |𝐹(𝑧𝑖 ) − 𝑠(𝑧𝑖 )|
Keterangan: F (𝑧𝑖 ) = p (Z ≤ 𝑧𝑖 )dengan 𝑍 ~ 𝑁 (0,1)

S (𝑧𝑖 ) = proporsi Cacah Z ≤ 𝑧𝑖 terhadap seluruh 𝑧𝑖
L = koefisien liliefors dari pengamatan
𝑧𝑖 = skor standar
4) Daerah Kritik : DK= {𝐿|𝐿 > 𝐿𝛼;𝑛 } dengan n adalah ukuran sampel.
5) Keputusan Uji
𝐻𝑜 ditolak jika L ∈ 𝐷𝐾. 66
b. Homogenitas
Uji homogenitas dilakukan untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok
yang dibandingkan merupakan kelompok-kelonpok yang mempunyai varian
yang homogen. Jika sampel yang diperoleh memiliki jumlah sampel yang tidak
sama besar maka penelitian ini menggunakan uji Bartlet dengan rumus sebagai
berikut:
1) Hipotesis
H0 : 𝜎12 = 𝜎22 = ⋯ = 𝜎𝑘2 (populasi yang homogen)
H1 : adas dua variansi yang tidak sama (populasi yang tidak
homogen)
2) Tingkat signifikan : α = 5%
3) Statistik uji
𝜒 2 = ln 10
66

𝐵−

𝑛𝑖 − 1 log 𝑠𝑖2

Budiyono. Statistik untuk Penelitian edisi ke-dua, (Surakarta: UNS Press, 2009), h. 170

Dimana ln 10 = 2,303.67
4) Daerah kritis
DK = { 𝜒 2 ∣ 𝜒 2 > 𝜒 2 𝛼, 𝑘 − 1} untuk beberapa α dan (k-1), nilai 𝜒 2 α, k-1
dapat dilihat pada table ini chi kuadrat dengan derajat kebebasan (k-1).
5) Keputusan uji
H0 ditolak jika harga statistic 𝜒 2 , yakni 𝜒 2

hitung

< 𝜒2

α, k-1.

Berarti

variansi dari populasi homogen.

2. Uji Hipotesis
Jika data berdistribusi normal dan homogen maka penelitian ini menggunakan uji
ANAVA dua jalan:68
𝑋𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝛼𝛽𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗𝑘
Keterangan :
𝑋𝑖𝑗𝑘 = data amatan ke-i dan kolom ke-j
𝜇

= rerata dari seluruh data amatan ( rerata besar, grand mean)

𝛼𝑖

= efek strategi ke-i pada kemampuan berfikir kreatif Biologi, dengan i=1, 2

𝛽𝑗

= efek kemandirian belajar ke-j pada pada kemampuan berfikir kreatif
dengan j = 1, 2, 3

𝛼𝛽𝑖𝑗 = kombinasi efek model ke-i dan kemandirian belajar ke-j pada pada
kemampuan berfikir kreatif.

67
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Sudjana, Metoda Statistika.(Tarsito: Bandung,2005), h. 263.
Budiyomo, Op.Cit, h. 229-234

𝜀𝑖𝑗𝑘 = deviasi amatan terhadap rataan populasinya 𝜇𝑖𝑗 yang berdistribusi
normal dengan rataan 0, deviasi amatan terhadap rataan populasi juga
disebut eror (galat)
𝑖 = 1, 2 yaitu 1 = Pembelajaran dengan model Creative Problem Solving
2 = Pembelajaran dengan model konvensional
j = 1, 2, 3 yaitu 1 = Kemandirian belajar tinggi
2 = Kemandirian belajar sedang
3 = Kemandirian belajar rendah
Prosedur dalam pengujian mmenggunakan analisis variasi dua jalan yaitu:
1) Hipotesis
a) 𝐻𝑜𝐴 : 𝛼𝑖 = 0 untuk setiap i=1,2
𝐻1𝐴 : paling sedikit ada satu 𝛼𝑖 yan tidak nol
b) 𝐻𝑜𝒃 : 𝛽𝑗 = 0 untuk setiap j=1,2,3
𝐻1𝑏 : paling sedikit ada satu 𝛽𝑗 yang tidak nol
c) 𝐻𝑜𝑎 𝒃 : (𝛼𝛽)𝑖𝑗 = 0 untuk setiap i=1,2 dan j =1,2,3
𝐻1𝑎𝒃 : paling sedikit ada satu (𝛼𝛽)𝑖𝑗 yang tidak nol.
2) Tingkat signifikan : α = 5%
3) Komputasi
a) Notasi dan tata letak
Bentuk tabel analisis variansi berupa bentuk baris dan kolom. Adapun
bentuk tabelnya sebagai berikut:

Tabel. 15. Notasi dan Tata Letak
B
A

Kemandirian belajar
Tinggi (B1)
Sedang (B2) Rendah
(B3)
𝑛 11

Model Creative
Problem Solving (A1)

𝑛 12

𝑋11𝑘
𝑘
𝑋11

𝑋12𝑘
𝑘
𝑋12

2
𝑋11𝑘

𝑋13𝑘
𝑘
𝑋13

2
𝑋12𝑘

2
𝑋13𝑘

𝑘

𝑘

𝑘

𝑛 21

𝑛 22

𝑛 23

𝐶11
𝑆𝑆11

𝐶12
𝑆𝑆12

𝑋21𝑘
Model
Direct
instruction (A2)

𝑛 13

𝑘
𝑋21

𝑋22𝑘
𝑘
𝑋22

2
𝑋21𝑘
𝑘

𝐶21
𝑆𝑆21

𝐶13
𝑆𝑆13
𝑋23𝑘

𝑘
𝑋23
2
𝑋22𝑘

𝑘

𝐶22
𝑆𝑆22

2
𝑋23𝑘
𝑘

𝐶23
𝑆𝑆23

Keterangan :
A

= model pembelajaran

B

= kemandirian belajar

A1 = pembelajaran Biologi dengan model Creative Problem Solving
A2 = pembelajaran Biologi dengan model pembelajaran Direct instruction
B1 = kemandirian belajar tinggi
B2 = kemandirian belajar sedang
B3 = kemandirian belajara rendah
ABij

= kemampuan berfikir kreatif peserta didik menggunakan model

pembelajaran i dengan kemandirian j.

𝑛𝑖𝑗 = ukuran sel ij (sel pada baris ke-i dan kolom ke-j)
= banyaknya data amatan pada sel ij
= frekuensi sel ij
𝑛h

= rerata harmonic frekuensi seluruh sel =

N

=

C

𝑖,𝑗
𝑘

=

𝑛ij = banyaknya seluruh data amatan

𝑥 𝑖𝑗𝑘

2

𝑛 𝑖𝑗
2
𝑘 𝑥𝑖𝑗𝑘 −

SSij =

𝑝𝑞
1
𝑖𝑗 𝑛
𝑖𝑗

𝑘 𝑥 𝑖𝑗𝑘

2

𝑛 𝑖𝑗

= jumlah kuadrat deviasi data amatan pada sel ij
𝐴𝐵𝑖𝑗 = rerata pada sel ij
𝐴𝑖 =

𝑗

𝐴𝐵𝑖𝑗 =jumlah rerata pada baris ke – i

𝐵𝑗 =

𝑖 𝐴𝐵𝑖𝑗 =

jumlah rerata pada kolom ke - j

G = 𝑖,𝑗 𝐴𝐵𝑖𝑗 = jumlah rerata pada semua sel.
b) Komponen Jumlah Kuadrat
Didefenisikan besaran –besaran (1), (2),(3),(4),(5) sebagai berikut :
𝐺2

(1) = 𝑝𝑞 ; (2) =

𝑖𝑗

𝑆𝑆𝑖𝑗 ; (3) =

𝐴𝑖 2
𝑖 𝑞

; (4) =

𝐵𝑗 2
𝑗 𝑝

; (5) =

Selanjutnya didefinisikan beberapa jumlah kuadrat yaitu:
JKA = 𝑛ℎ 3 − (1)
JKB = 𝑛ℎ 4 − (1)
JKAB = 𝑛ℎ 1 + 5 − 3 − (4)
JKG = (2)
JKT = JKA + JKB + JKAB + JKG
c) Derajat Kebebasan (dk)

𝑖,𝑗

𝐴𝐵𝑖𝑗 2

Derajat kebebasan untuk masing-masing kuadrat tersebut adalah :
dkA = p – 1
dkB = q – 1
dkAB = (p-1) (q-1)
dkT = N -1
dkG = N – pq
d) Rataan Kuadarat (RK)
Berdasarkan jumlah kuadrat dan derajat kebebasan masing-masing
diperoleh rataan kuadrat sebagai berikut:
𝐽 𝐾𝐴

𝐽𝐾𝐵

𝐽𝐾𝐴𝐵

𝐽𝐾𝐺

RKA = 𝑑𝑘𝐴 ; RKB = 𝑑𝑘𝐵 ; RKAB = 𝑑𝑘𝐴𝐵 ; RKG = 𝑑𝑘𝐺
e) Statistik uji
Statistic uji analisis ANAVA jalan dengan sel sama ini ialah
1) Untuk HoA = adalah Fa =

𝑅𝐾𝐴
𝑅𝐾𝐺

yang merupakan nilai dari variable

random yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan p – 1 dan N
– pq;
2) Untuk HoB = adalah Fb =

𝑅𝐾𝐵
𝑅𝐾𝐺

yang merupakan nilai dari variable

random yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan q – 1 dan
N – pq;

3) Untuk HoAB = adalah Fab =

𝑅𝐾𝐴𝐵
𝑅𝐾𝐺

yang merupakan nilai dari

variable random yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan (p
– 1)(q – 1 ) dan N – pq.

f) Daerah Kritis
Untuk masing-masing nilai F diatas, daerah kritisnya

adalah:

1) Daerah kritis untuk Fa adalah DK = {F | F > F𝛼; 𝑝 − 1; 𝑁 − 𝑝𝑞}
2) Daerah kritis untuk Fb adalah DK = {F | F > F𝛼; 𝑞 − 1; 𝑁 − 𝑝𝑞}
3) Daerah kritis untuk Fab adalah DK = {F | F > F𝛼; 𝑝 − 1 ( 𝑞 −
1 ); 𝑁 − 𝑝𝑞}

Table 16. Rangkuman ANAVA Dua Jalan
Sumber

Dk

JK

RK

Fobs

F𝜶

Model ( A )

p–1

JKA

RKA

Fa

F*

Kemandirian belajar(B)

q–1

JKB

RKB

Fb

F*

(p – 1)(q – 1)

JKAB

RKAB

Fab

F*

Galat

N–1

JKG

RKG

Total

R–1

JKT

-

Interaksi (AB)

-

Keterangan:
dk

: derajat kebebasan untuk masing-masing jumlah kuadrat

JKA : jumlah kuadrat baris ( model )
JKB : jumlah kuadrat kolom ( kemandirian belajar)
JKAB : jumlah kuadrat interaksi ( model dan kemandirian belajar )
JKG : jumlah kaudrat galat
JKT : jumlah kuadrat total
𝐽𝐾𝐴

RKA : rata-rata kuadrat baris (model) = 𝑑𝑘𝐴
𝐽𝐾𝐵

RKB : rata-rata kuadrat kolom (kemandirian belajar) = 𝑑𝑘𝐵
RKAB : rata-rata kuadrat interaksi =
RKG : rata-rata kuadrat galat =

𝐽𝐾𝐺
𝑑𝑘𝐺

𝐽𝐾𝐴𝐵
𝑑𝑘𝐴𝐵

-

-

3. Uji Komparasi Ganda
Uji komparasi ganda dengan metode scheffe, langkah-langkah komparasi
ganda dengan metode scheffe untuk analisis pada ANAVA dua jalan terdapat
empat macam komparasi, yaitu:69
a. Komparasi rerata antar baris
Hipotesis nol yang diuji pada komparasi rerata antar baris adalah H0 : 𝜇𝑖 = 𝜇𝑖
Uji scheffe untuk komparasi ganda antar baris adalah
Fi-j =

2

𝑋𝑖 − 𝑋𝑗
𝑅𝐾𝐺

1
𝑛𝑖

+

1
𝑛𝑗

Fi-j

= nilai Fobs pada pembanding baris ke-i dan baris ke-j

𝑋𝑖

= rerata pada baris ke i

𝑋𝑗

= rerata pada baris ke-j

RKG = rerata kuadrat galat yang diperoleh dari perhitungan ANAVA
ni

= ukuran sample pada baris ke –i

nj

= ukuran sample pada baris ke j

Daerah kritis untuk uji itu adalah DK = { F | F > (p-1) F𝛼;p-1;N-pq}

b. Komparasi ganda rerata antar kolom
Hipotesis nol yang diuji pada komparasi rerata antar baris adalah H0 :𝜇𝑖 = 𝜇𝑖
Uji scheffe untuk komparasi ganda antar kolom adalah
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Fi-j =

2

𝑋𝑖 − 𝑋𝑗
𝑅𝐾𝐺

1
𝑛𝑖

+

1
𝑛𝑗

Fi-j = nilai Fobs pada pembanding kolom ke-i dan baris ke-j
𝑋𝑖
𝑋𝑗

= rerata pada kolom ke i
= rerata pada kolom ke-j

RKG = rerata kuadrat galat yang diperoleh dari perhitungan analisis variansi
ni

= ukuran sampel pada kolom ke –i

nj

= ukuran sampel pada kolom ke j

Daerah kritis untuk uji itu adalah DK = { F | F > (q-1) F𝛼;q-1;N-pq}
c. Komparasi rerata antar sel pada kolom yang sama
Hipotesis nol yang diuji pada komparasi rerata antar sel pada kolom yang
sama adalah H0 :𝜇𝑖𝑗 = 𝜇𝑗𝑘
Uji scheffe untuk komparasi ganda antar sel pada kolom yang sama adalah
Fij-kj =

𝑋𝑖𝑗 − 𝑋 𝑗𝑘
𝑅𝐾𝐺

1
𝑛𝑖

+

2

1
𝑛𝑗

Fij-kj = nilai Fobs pada pembanding baris ke-ij dan baris ke-kj
𝜇𝑖𝑗 = rerata pada baris ke ij
𝑋𝑗𝑘 = rerata pada baris ke-kj
RKG = rerata kuadrat galat yang diperoleh dari perhitungan analisis variansi
nij = ukuran sampel pada baris ke –i
nkj = ukuran sampel pada baris ke kj

Daerah kritis untuk uji itu adalah DK = { F | F > (pq-1) F𝛼;pq-1;N-pq}.

d. Komparasi rerata antar sel pada baris yang sama
Hipotesis nol yang diuji pada komparasi rerata antar sel pada baris yang sama
adalah H0 :𝜇𝑖𝑗 = 𝜇𝑗𝑘
Uji scheffe untuk komparasi ganda antar sel pada baris yang sama adalah
Fij-ik =

𝑋𝑖𝑗 − 𝑋 𝑗𝑘
𝑅𝐾𝐺

1
𝑛𝑖

+

2

1
𝑛𝑗

Fij-ik = nilai Fobs pada pembanding baris ke-ij dan baris ke-ik
𝑋𝑖𝑗 = rerata pada baris ke ij
𝑋𝑗𝑘 = rerata pada baris ke-ik
RKG = rerata kuadrat galat yang diperoleh dari perhitungan analisis variansi
nij = ukuran sampel pada baris ke –i
nik = ukuran sampel pada baris ke ik
Daerah kritis untuk uji itu adalah DK = { F | F > (pq-1) F𝛼;pq-1;N-pq}70
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Budiyono, Statistika Untuk Penelitian, (Surakarta: universitas Sebelas Maret. Edisi Pertama,
Cetakan Ke-2. 2004)

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
Berdasarkan penelitian dengan menerapkan model Creative Problem Solving
pada peserta didik ditinjau dari kemandirian belajar, diperoleh data nilai
kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Pengambilan data dilakukan setelah
proses pembelajaran pada materi ekosistem (perangkat pembelajaran dapat
dilihat di Lampiran B). Setelah data dari setiap variabel terkumpul yaitu data
kemandirian belajar (A) dan kemampuan berpikir kreatif (B), selanjutnya
digunakan untuk menguji hipotesis penelitian (data selengkapnya dapat dilihat di
Lampiran D). Uraian data yang diperoleh adalah sebagai berikut:
1. Data Kriteria kemandirian belajar
Pengambilan data kriteria kemandirian belajar peserta didik dilakukan
setelah

pelaksanaan

pembelajaran

dengan

memberikan

angket

tentang

kemandirian belajar kepada masing-masing peserta didik pada kelas eksperimen
dan kelas kontrol. Selanjutnya peneliti melakukan pengelompokkan peserta didik
berdasarkan kriteria kemandirian belajar tinggi, sedang dan rendah. Kelompok
peserta didik dengan kriteria kemandirian belajar selengkapnya dapat dilihat pada
Lampiran D2-D4.

Berdasarkan data yang terkumpul jumlah peserta didik yang termasuk dalam
kriteria kemandirian belajar tinggi, sedang dan rendah pada kelas eksperimen dan
kelas kontrol adalah sebagai berikut:
Tabel 17. Sebaran Peserta Didik Ditinjau Dari Kriteria Kemandirian
Belajar
Model
Creative Problem Solving
(eksperimen)
Direct instruction (kontrol)

Kriteria Kemandirian Belajar
Tinggi
Sedang
Rendah
10

14

6

11

14

5

Berdasarkan Tabel 17, analisis hasil sebaran angket kemandirian belajar
peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan jumlah peserta
didik masing-masing kelas yaitu 30, dapat diketahui bahwa kelas kontol
memiliki kemandirian belajar lebih bagus dibanding kan dengan kelas
eksperimen. hal ini disebabkan peserta didik kurang obyektif dalam menjawab
pernyataan angket sehingga pengelompokan dalam kemandirian belajar peserta
didik kurang obyektif pula.

2. Data Nilai Kemampuan berpikir kreatif
Pengambilan data nilai kemampuan berpikir kreatif dilakukan setelah
pelaksanaan proses pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data
yang diperoleh digunakan untuk uji hipotesis penelitian. Selanjutnya data nilai
kemampuan berpikir kreatif dikelompokan berdasarkan kriteria kemandirian
belajar tinggi, sedang dan rendah, sebagai berikut:

Tabel 18. Data Nilai Kemampuan berpikir kreatif

Model
Creative
Problem
Solving
(eksperimen)
Direct
Instruction
(kontrol)

Rerata
kemampuan
berpikir
kreatif
74,583

64,721

Kriteria
Kemandirian
Belajar

Rerata
kemampuan
berpikir kreatif

Jumlah
peserta
didik

Tinggi
Sedang

74,582
75,596

10
14

Rendah

72,221

6

Tinggi
Sedang
Rendah

66,665
65,774
53,33

11
14
5

Berdasarkan hasil tes kemampuan berpikir kreatif pada Tabel 18, diketahui
bahwa nilai rerata kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen lebih besar
dibandingkan dengan kelas kontrol. Hal tersebut juga dapat terlihat dari nilai yang
diperoleh peserta didik dengan kriteria kemandirian belajar tinggi, sedang, dan
rendah, pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

3. Hasil Uji Prasyarat
Uji prasyarat dilakukan untuk mengetahui uji hipotesis yang akan
digunakan. Uji prasyarat terdiri dari dua uji yaitu normalitas dengan
menggunakan rumus Liliefors dan uji homogenitas dengan menggunakan rumus
Bartlet.
a. Uji Normalitas Hasil Kemampuan Berpikir Kreatif
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari
populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini

menggunakan uji liliefors dengan taraf signifikan 5%. Dalam penelitian ini
pengujian normalitas dilakukan untuk menguji normalitas kemampuan berpikir
kretif kelas eksperimen dan normalitas kemampuan berpikir kretif kelas kontrol
berdasarkan kemandirian belajar peserta didik. Hasil perhitungan normalitas
tersebut bisa dilihat pada lampiran E1 dan E2.
Uji normalitas data terhadap hasil tes kemampuan berpikir kreatif peserta
didik dilakukan pada masing-masing kelompok data yaitu kelas eksperimen dan
kelas kontrol. Rangkuman uji normalitas kelas eksperimen dan kontrol tersebut
disajikan pada Tabel berikut:

No
1
2

Tabel 19.
Rangkuman Hasil Uji Normalitas Tes Kemampuan Berpikir
Kreatif
Kelas
Keputusan
𝐿0,05;𝑛
𝐿𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖
Uji
0,142
0,161
Eksperimen(𝐴1 )
𝐻0 diterima
0,127
0,161
Kontrol (𝐴2 )
𝐻0 diterima

Hasil uji normalitas yang terangkum dalam Tabel 19 di atas, tampak bahwa
taraf signifikan 5% dari 𝐿𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖 untuk kelas eksperimen 0,142 < 𝐿0,05;𝑛 yaitu
0,161 sehingga hipotesis nol diterima, jadi data pada kelas eksperimen tersebut
normal. Untuk kelas kontrol dengan taraf signifikan 5% dari 𝐿𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖 0,127 <
𝐿0,05;𝑛 yaitu 0,161 sehingga hipotesis nol diterima. Sehingga, dapat disimpulkan
bahwa data dari kedua kelas tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi
normal.

b. Uji Homogenitas Hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif
Uji homogenitas di gunakan untuk mengetahui apakah kedua sampel
memiliki varians yang sama atau tidak. Uji homogenitas varians dilakukan pada
data variabel terikat yaitu kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Rangkuman
hasil uji homogenitas data tersebut bisa dilihat pada Tabel berikut.
Tabel 20.
Hasil Uji Homogenitas Data Kemampuan Berpikir Kreatif
No
1
2

Kelas
Eksperimen
Kontrol

𝒙𝟐𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈

𝒙𝟐𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍

Keputusan

1,141

3,481

Homogen

Berdasarkan hasil uji homogenitas data amatan hasil tes kemampuan
berpikir kreatif pada Tabel 20, dengan taraf signifikansi (𝛼) = 0,05 dan derajat
kebebasan (dk) = 1 diperoleh χ2tabel = 3,481 dan hasil perhitungan χ2hitung = 1,141
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa χ2hitung ≤ χ2tabel sehingga
dapat disimpulkan bahwa 𝐻0 diterima atau sampel berasal dari populasi yang
memiliki varians sama. selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran E3.
c. Uji Normalitas Angket Kemandirian Belajar
Uji normalitas angket kemandirian belajar pada kelas eksperin dan kelas
kontrol dirangkum dalam Tabel berikut:

Tabel 21.
Rangkuman Uji Normalitas Angket Motivasi Belajar
No
1
2

Kelas
Eksperimen(𝐴1 )
Kontrol (𝐴2 )

𝐿𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖
0,136
0,121

𝐿0,05;𝑛
0,161
0,161

Keputusan Uji
𝐻0 diterima
𝐻0 diterima

Hasil uji normalitas pada tes kemandirian belajar yang terangkum dalam
tabel di atas, tampak bahwa taraf signifikan 5% dari 𝐿𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖 untuk kelas
eksperimen 0,136 < 𝐿0,05;𝑛 yaitu 0,161 sehingga hipotesis nol diterima, jadi data
pada kelas eksperimen tersebut normal. Untuk kelas kontrol dengan taraf
signifikan 5% dari 𝐿𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖 0,121 < 𝐿0,05;𝑛 yaitu 0,161 sehingga hipotesis nol
diterima. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa data dari kedua kelas tersebut
berasal dari populasi yang berdistribusi normal. selengkapnya dapat dilihat pada
Lampiran E4, E5.
d. Uji Homogenitas Angket Kemandirian Belajar
Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua sampel
memiliki varians yang sama atau tidak.
Tabel 22.
Hasil Uji Homogenitas Data Kemampuan Berpikir Kreatif
No
1
2

Kelas
Eksperimen
Kontrol

𝒙𝟐𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈

𝒙𝟐𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍

Keputusan

1,503

3,481

Homogen

Hasil pengujian uji homogenitas dengan taraf signifikan 5% diperoleh dari
2
𝑥𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
= 3,841 hasil diperoleh 1,503. Berdasarkan Perhitungan tersebut
2
2
nilai 𝑥ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
≤ 𝑥𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 𝐻0 diterima,

artinya sampel berasal dari populasi yang sama (homogen). selengkapnya dapat
dilihat pada Lampiran E6.

e. Uji Normalitas Kemampuan Berpikir Kreatif Berdasarkan Kemandirian
Belajar
Uji analisis data dengan menggunakan liliefors terhadap hasil tes
kemampuan berpikir kreatif peserta didik dilakukan pada masing-masing
kelompok kemandirian yaitu tinggi, sedang dan rendah data selengkapnya dapat
dilihat pada lampiran E7- E12. Rangkuman uji normalitas berdasarkan analogi
tersebut disajikan pada Tabel berikut:

No
1

2

Tabel 23.
Normalitas Berdasarkan Kemandirian Belajar
Kelas
Kemandirian
Keputusan
𝐿0,05;𝑛
𝐿𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖
Belajar
Uji
0,193
0,258
Diterima
Esperimen Tinggi
0,138
0,227
Diterima
Sedang
0,293
0,381
Diterima
Rendah
0,142
0,249
Diterima
Kontrol
Tinggi
0,146
0,227
Diterima
Sedang
0,176
0,337
Diterima
Rendah
Berdasarkan Tabel tersebut, hasil uji normalitas kemampuan berpikir

kreatif kelas eksperimen berdasarkan kriteria kemandirian tinggi, dengan taraf
signifikan 5% diperoleh 𝐿𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖 < 𝐿0,05;𝑛 , sehingga hipotesis nol diterima.
Begitu juga halnya dengan hasil dari kelas kontol bahwa 𝐿𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖 < 𝐿0,05;𝑛 .
maka dapat disimpulkan bahwa data dari kedua kelas tersebut berasal dari
populasi yang berdistribusi normal.

4. Hasil Uji Hipotesis Penelitian
Berdasarkan perhitungan uji prasyarat yang dilakukan, data telah memnuhi
syarat yaitu berasal dari populasi yang normal dan bervariansi homogen,
sehingga untuk dapat menjawab rumusan masalah dapat dilakukan uji hipotesis
dengan menggunakan analisis variasi dua jalan.
a. Analisis Variansi dua Jalan
Berikut rangkuman hasil perhitungan analisis variasi dua jalur dan hasil
perhitungan ANAVA selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran E13.
Tabel 24. Rangkuman ANAVA Dua Jalan
Sumber

Dk

JK

𝑭𝒐𝒃𝒔

Ftabel

Model ( A )

1

1814,213 1814,213 24,004

4,020

Kemandirian Belajar ( B ) 2

579,957

289,979

3,837

3,168

Interaksi ( AB )

2

317,285

158,643

2,099

3,168

Galat

54

4081,326 75,580

-

-

Total

59

6792,782 -

-

-

RK

Berdasarkan hasil perhitungan ANAVA dua jalan pada tabel 24. Maka dapat
di interpretasikan sebagai berikut:
1. Fa hitung = 24,004 dan Fa tabel = 4,020. Berdasarkan perhitungan analisis data
pada Tabel terlihat bahwa {Fa

hitung

| Fa

hitung

> 𝐹𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙 }, berarti 𝐻0𝐴 ditolak..

Hal ini berarti bahwa Terdapat pengaruh pada pembelajaran dengan model
Creative Problem Solving terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik
ditinjau dari kemandirian belajar.

2. Fb

hitung

= 3,837 dan Fb

tabel

= 3,168. Berdasarkan perhitungan analisis data

pada Tabel terlihat bahwa {Fb

hitung

| Fb

hitung

> 𝐹𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙 }, berarti 𝐻0𝐵 ditolak.

Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan kemandirian belajar tinggi, sedang
dan rendah yang dimiliki peserta didik terhadap kemampuan berpikir kreatif
di kelas yang mengggunakan model pembelajaran Creative Problem Solving
dengan kelas yang menggunakan model pembelajaran Direct instruction.
3. Fab hitung = 2,099 dan Fab tabel = 3,168. Berdasarkan perhitungan analisis data
pada Tabel terlihat bahwa {Fab hitung | Fab

hitung

< 𝐹𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙 },. berarti 𝐻0𝐴𝐵

diterima. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat interaksi antara perlakuan
pembelajaran dan kategori kemandirian belajar peserta didik terhadap
kemampuan berpikir kreatif.

b. Uji Komparasi Ganda Scheff
Setelah diperoleh hasil analisis variansi dua jalur, langkah selanjutnya
adalah uji komparasi ganda scheff’. Uji komparasi ganda perlu dilakukan untuk
melihat manakah yang secara signifikan memberikan pengaruh yang berbeda
terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Berikut Tabel yang
menunjukkkan tentang rerata masing-masing sel yang akan digunakan pada uji
komparasi ganda pasca anava dua jalan.

Tabel 25.
Rataan Data dan Rataan Marginal
Model

Kemandirian Belajar

Rerata

Pembelajaran

Tinggi

Sedang

Rendah

Marginal

CPS

74,58

75,59

72,22

74,133

Direct instruction

66,67

65,77

53,33

61,923

Rataan Marginal

70,62

70,68

62,77

Berikut ini adalah macam-macam dari uji komparasi ganda yang dilakukan:
a. Komparasi Ganda Antar Baris
Dari hasil perhitungan anava dua jalan di peroleh bahwa 𝐻0𝐴 ditolak, hal
ini berarti bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif pada model
pembelajaran ditinjau dari kemandirian belajar. menurut Budiyono dalam
kasus ini tidak perlu dilakukan komparasi pasca anava hal terebut karena
variabel model pembelajaran hanya 2 yaitu model Creative Problem Solving
dan model konvensional. Kalaupun dilakukan uji komparasi ganda dapat
dipastikan bahwa hipotesis nolnya juga akan ditolak. Dari rerata marginalnya
yang menunjukna bahwa rerata model Creative Problem Solving lebih tinggi
daripada model Direct instruction, dapat disimpulkan bahwa model Creative
Problem Solving lebih baik dari pada model pembelajaran Direct instruction.
b. Komparasi Ganda Antar Kolom
Dari hasil perhitungan anava dua jalan diperoleh bahwa 𝐻0𝐵 ditolak,
sehingga diperlukan uji lanjut untuk mengetahui peserta didik dengan tipe

kemandirian belajar manakah yang mempunyai kemampuan berpikir kreatif
lebih baik. Hasil perhitungannya dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 26.
Hasil Uji Komparasi Rerata Antar Kolom
𝐇𝟎

No
1
2
3

𝜇1 dan 𝜇2
𝜇1 dan 𝜇3
𝜇2 dan 𝜇3

𝐅𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠
0.00060
6,424
6,709

𝐅𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥
6.336
6.336
6.336

Keputusan Uji
𝐻0 diterima
𝐻0 ditolak
𝐻0 ditolak

Berdasarkan hasil uji komparasi rerata antar kolom pada masing-masing
tipe kemandirian belajar, dengan taraf signifikan 0,05 diperoleh kesimpulan
sebagai berikut:
1. Pada H0 : 𝜇1 dan 𝜇2 diterima, berarti tidak terdapat pengaruh yang
signifikan antara kemandirian belajar tinggi dan kemandirian belajar
sedang terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Dari Tabel
rataan data dan rataan marginal dapat dilihat bahwa rerata marginal
kemampuan berpikir kreatif peserta didik dengan tipe kemandirian belajar
tinggi lebih kecil dibandingkan rerata marginal kemampuan berpikir
kreatif peserta didik dengan tipe kemandirian sedang, Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif peserta didik
dengan tipe kemandirian sedang lebih baik dibandingkan kemampuan
berpikir kreatif peserta didik dengan tipe kemandirian tinggi.
2. Pada H0 : 𝜇1 dan 𝜇3 ditolak, berarti terdapat perbedaan tipe kemandirian
belajar tinggi dan kemandirian rendah terhadap kemampuan berpikir

kreatif peserta didik. Dari Tabel rataan data dan rataan marginal dapat
dilihat bahwa rerata marginal kemampuan berpikir kreatif peserta didik
dengan tipe kemandirian belajar tinggi lebih besar dibandingkan rerata
marginal kemampuan berpikir kreatif peserta didik dengan tipe
kemandirian rendah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
kemampuan berpikir kreatif peserta didik dengan tipe kemandirian tinggi
lebih baik dibandingkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik dengan
tipe kemandirian rendah.
3. Pada H0 : 𝜇2 = 𝜇3 ditolak, berarti terdapat perbedaan tipe kemandirian
belajar sedang dan kemandirian rendah terhadap kemampuan berpikir
kreatif peserta didik. Dari Tabel rataan data dan rataan marginal dapat
dilihat bahwa rerata marginal kemampuan berpikir kreatif peserta didik
dengan tipe kemandirian belajar sedang lebih besar dibandingkan rerata
marginal kemampuan berpikir kreatif peserta didik dengan tipe
kemandirian rendah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
kemampuan berpikir kreatif peserta didik dengan tipe kemandirian tinggi
lebih baik dibandingkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik dengan
tipe kemandirian rendah.

B. Pembahasan Hasil Analisis Data
Berdasarkan hasil analisis data penelitian pada kelas eksperimen dan kelas
kontrol yang menjadi sampel penelitian, berikut ini penulis uraikan pembahasan

temuan- temuan penelitian meliputi model Creative Problem Solving terhadap
kemampuan berpikir kreatif ditinjau dari kemandirian belajar peserta didik.
Pada penelitian ini, diketahui bahwa model Creative Problem Solving
memiliki pengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif ditinjau dari
kemandirian belajar peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata
kemampuan berpikir kreatif yang diperoleh pada kelas eksperimen lebih besar
dibandingkan pada kelas kontrol selain itu pada hasil perhitungan ANAVA dua
jalan diperoleh Fa

hitung

> 𝐹𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙 . Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat

pengaruh pada pembelajaran dengan model Creative Problem Solving terhadap
kemampuan berpikir kreatif peserta didik, disebabkan oleh proses pembelajaran
dengan model Creative Problem Solving yang lebih berpusat pada peserta didik.
Peserta

didik

mengumpulkan

data

sebagai

bahan

untuk

melakukan

eksperimentasi alternatif jawaban dalam diskusi. Kondisi belajar tersebut dapat
membuat peserta didik lebih aktif dan interaktif sesama teman sekelompok dalam
menyelesaiakan permasalahan yang disajikan. sehingga peserta didik lebih
kreatif dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara berkelompok dan
mendapatkan pemahaman sendiri terhadap permasalahan yang dihadapi.
Kemampuan berpikir kreatif yang diperoleh peserta didik melalui diskusi
kelompok tersebut kemudian akan diklarifikasi kebenarannya oleh guru agar
peserta didik tidak mendapatkan pemahaman yang salah, sehingga peserta didik
dapat memiliki suatu pemahaman yang baik. Dalam pembelajaran Creative

Problem Solving ini, peserta didik lebih mandiri untuk belajar karena dituntut
untuk bisa betanggung jawab terhadap keberhasilan kelompoknya, dapat
menyelesaikan permasalahan yang diberikan dan kemampuan berpikir kreatif
yang diperoleh dari hasil diskusi. Guru hanya sebagai fasilitator dan mengawasi
perkembangan yang terjadi pada peserta didik serta mengklarifikasi kebenaran
dari pemahaman yang diproleh peserta didik. Sedangkan pada proses
pembelajaran dengan model Direct Instruction proses pembelajaran lebih
berpusat pada guru, dengan guru menyampaikan materi secara verbal. Dalam
pembelajaran konvensional peserta didik cenderung pasif dengan sulitnya peserta
didik untuk bertanya serta tidak terjalinnya interaksi yang interaktif antara
sesama peserta didik ataupun antara peserta didik dengan guru, sehingga guru
sulit untuk mengetahui tingkat kemampuan berpikir kreatif peserta didik dan
pemahaman yang diperoleh pun terbatas pada apa yang disampaikan oleh guru.
Menurut

Beetlestone, kemampuan berpikir kreatif merupakan sebuah

komponen penting dan memang perlu. Tanpa kemampuan tersebut peserta didik
hanya akan bekerja pada sebuah tingkat kognitif yang sempit. Aspek kreatif otak
dapat menjelaskan dan menginterpretasikan konsep-konsep yang abstrak,
sehingga memungkinkan peserta didik untuk mencapai penguasaan yang lebih
besar, khususnya dalam mata pelajaran sains yang seringkali sulit dipahami. 71
Dengan Creative Problem Solving, peserta didik dapat memilih dan
mengembangkan ide dan pemikirannya. Berbeda dengan hafalan yang sedikit
71
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menggunakan pemikiran, Creative Problem Solving memperluas proses berpikir
Oleh karena itu model Creative Problem Solving dapat mempengaruhi
kemampuan berpikir kreatif dan lebih baik dibandingkan dengan model
konvensional.
Selanjutnya Berdasarkan perhitungan ANAVA dua jalan diperoleh nilai
𝐻𝑂𝐵 lebih dari nilai 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Oleh karena itu 𝐻𝑂𝐵 ditolak, yang berarti terdapat
perbedaan pengaruh antar masing-masing kategori kemandirian belajar peserta
didik terhadap kemampuan berpikir kreatif. Berdasarkan hasil uji komparasi
ganda antar kolom pada masing-masing kategori kemandirian belajar, diperoleh
bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kreatif
antara peserta didik dengan kemandirian belajar tinggi dengan peserta didik yang
memiliki kemandirian sedang, dan terdapat perbedaan kemampuan berpikir
kreatif antara peserta didik dengan kemandirian belajar tinggi dengan peserta
didik yang memiliki kemandirian belajar rendah, serta terdapat perbedaan
kemampuan berpikir kreatif antara peserta didik kemandirian belajar sedang
dengan peserta didik yang memiliki kemandirian rendah.
Hasil ini memang telah diduga sebelumnya bahwa adanya perbedaan
kemampuan berpikir kreatif peserta didik yang memiliki kemandirian belajar
tinggi, sedang dan rendah yang dimiliki peserta didik yang menggunakan model
pembelajaran Creative Problem Solving dan model pembelajaran konvensional.
Peserta didik yang mempunyai kemandirian belajar tinggi dan sedang akan lebih

baik dibandingkan peserta didik dengan kemandirian belajar rendah dalam hal
keaktifan belajar, dan penguasaan materi sehingga akan berimplikasi pada
kemampuan berpikir kreatifnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Mudjiman
kemandirian belajar didorong oleh niat untuk menguasai suatu kompetensi guna
mengatasi suatu masalah, dan dibangun dengan bekal pengetahuan yang telah
dimiliki72. Oleh karena itu terwujudnya kemandirian peserta didik sangat
bergantung pada peserta didik tersebut melihat, merasakan dan melakukan
aktivitas belajar di lingkungan tempat tinggalnya.
Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir
kreatif yaitu model pembelajaran Creative Problem Solving dan kemandirian
belajar peserta didik. Peserta didik yang memiliki kemandirian belajar tinggi dan
sedang akan lebih cocok dengan model pembelajaran Creative Problem Solving ,
namun tidak dengan peserta didik yang memiliki kemandirian belajar rendah.
Dimana hal ini dikarenakan dalam menggunakan model pembelajaran Creative
Problem Solving terdapat 3 komponen proses yaitu memahami tantangan,
menghasilkan gagasan, dan menyiapkan tindakan.
Kemudian hasil perhitungan ANAVA dua jalan, diperoleh nilai 𝐻0𝐴𝐵 <
𝐹𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,099 < 3.168 oleh karena itu 𝐻0𝐴𝐵 diterima. Hal ini menunjukkan tidak
terdapat interaksi antara model pembelajaran Creative Problem Solving dengan
kriteria kemandirian belajar tinggi, sedang dan rendah terhadap kemampuan
berpikir kreatif.
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Kemandirian belajar tidak mempengaruhi kemampuan berpikir kreatif
peserta didik, disebabkan peserta didik kurang obyektif dalam menjawab
pernyataan angket sehingga pengelompokan dalam kemandirian belajar peserta
didik kurang obyektif pula. Akibatnya, akan berpengaruh terhadap hasil yang
tidak sesuai dengan hipotesis yang seharusnya ada interaksi antara model
pembelajaran Creative Problem Solving dan kemandirian belajar peserta didik
terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik menjadi tidak ada interaksi
antara model pembelajaran Creative Problem Solving dan kemandirian belajar
peserta didik terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, dapat
disimpulkan bahwa:
1. Model Creative Problem Solving memiliki pengaruh terhadap kemampuan
berpikir kreatif peserta didik dan berdasarkan deskriptif data amatan
diperoleh bahwa pembelajaran dengan Creative Problem Solving memiliki
kemampuan berpikir kreatif yang lebih baik dibandingkan peserta didik
yang mendapatkan pembelajaran dengan model Direct Instruction.
2. Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif peserta didik dengan
kemandirian belajar tinggi, sedang dan rendah pada peserta didik yang
mendapatkan pembelajaran Creative Problem Solving dan yang mendapatkan
pembelajaran dengan Direct Instruction. Berdasarkan deskriptif data amatan
pada kelas eksperimen disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif
peserta didik dengan kemandirian belajar tinggi tidak jauh berbeda dengan
peserta didik yang memiliki kemandirian sedang, peserta didik yang
memiliki kemandirian belajar sedang memiliki kemampuan berpikir kreatif
lebih baik dibandingkan dengan peserta didik yang memiliki kemandirian
rendah. Pada kelas kontrol peserta didik dengan kemandirian belajar tinggi

memiliki kemampuan berpikir kreatif yang lebih baik dibandingkan peserta
didik dengan kemandirian belajar sedang dan rendah dan peserta didik
dengan kemandirian belajar sedang memiliki kemampuan berpikir kreatif
yang lebih baik dibandingkan peserta didik dengan kemandirian belajar
rendah.
3. Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran model Creative Problem
Solving dan model Direct Instruction dengan kemandirian belajar tinggi,
sedang dan rendah

pada terhadap kemampuan berpikir kreatif dan

berdasarkan deskriptif data model Creative Problem Solving

dan

kemandirian belajar tidak saling mempengaruhi kemampuan berpikir kreatif
pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

B. Saran
Dengan memperhatikan kesimpulan penelitian. Peneliti memberikan beberapa
saran dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik.
a. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan hendaknya guru dapat
menggunakan model pembelajaran Creative Problem Solving agar dapat
meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik.
b. Bertumpu dari penelitian ini, diharapkan peneliti lain dapat melanjutkan
penelitian yang serupa yaitu tentang pengaruh model pembelajaran Creative
Problem Solving terhadap kemampuan peserta didik lainnya ditinjau dari
kemandirian belajar.

c. Kepada peneliti lain yang akan menerapkan model pembelajaran Creative
Problem Solving dapat menerapkannnya pada pokok bahasan lain dan jangka
waktu yang lebih lama. Hal tersebut dikarenakan pada penelitian ini waktu
yang digunakan peneliti cukup singkat sehingga peneliti kurang mengetahui
apakah ada faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kemampuan berpikir
kreatif peserta didik dalam proses pembelajaran.
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