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ABSTRAK
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN CREATIVE PROBLEM SOLVING(CPS)
TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF DAN SELF REGULATION
PESERTA DIDIK KELAS X SMA N 8 BANDAR LAMPUNG PADA MATERI
PENCEMARAN LINGKUNGAN
Keterampilan berfikir kreatif adalah keterampilan individu dalam menggunakan
proses berpikirnya untuk menghasilkan suatu ide yang baru, konstruktif, dan baik,
berdasarkan konsep-konsep yang rasional, persepsi, dan instuisi individu. Self Regulation
usaha aktif dan mandiri peserta didik dalam penyesuaian diri dan pemeliharaan stabilitas
mental, kemampuan untuk mengatur diri, mengarahkan diri, mengontrol kognisi, motivasi,
dan perilaku yang diorientasikan atau diarahkan pada tujuan belajar. Pembelajaran sains yang
masih sekedar mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik dan masih berpusat pada
guru, mengakibatkan tidak berkembangnya gagasan-gagasan dan tidak diperolehnya
pengalaman untuk memahami konsep secara utuh, sehingga perlu adanya perbaikan terhadap
proses pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran yang efektif, salah satunya dengan
model pembelajaran Creative Problem Solving. Creative Problem Solving merupakan model
pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pembelajaran dan keterampilan pemecahan
masalah, yang diikuti dengan penguatan keterampilan, ketika dihadapkan dengan suatu
pertanyaan, peserta didik dapat melakukan keterampilan memecahkan masalah untuk
memilih dan mengembangkan tanggapannya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah model Creative Problem
Solving berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif dan self regulation peserta didik.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian quasy experiment dengan desain posttest only
control design. Populasi pada penelitian berjumlah 68 peserta didik kelas X SMA Negeri 8
Bandar Lampung. Dengan sampel kelas X.5 sebagai kelas eksperimen dan X.9 sebagai kelas
kontrol. Tehnik pengambilan sampel dilakukan dengan tehnik acak kelas. Untuk mengukur
keterampilan proses sains peserta didik dilakukan tes dengan soal essay berjumlah 10, dan
menggunakan angket.
Hasil analisis menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata kemampuan berpikir
kreatif peserta didik antara menggunakan model Creative Problem Solving dengan model
konvensional. Hal ini dibuktikan dari hasil nilai thitung > ttabel yaitu 4,119 > 1,997 dengan
taraf signifikasi 5%, artinya H0 ditolak H1 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran biologi dengan model Creative Problem Solving berpengaruh terhadap
kemampuan berpikir kreatif. Sedangkangkan untuk pengujian hipotesis Self Regulation tidak
terdapat perbedaan yang signifikan antara self regulated awal peserta didik yang
pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Creative Problem Solving dengan
peserta didik yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. Hal ini
terbukti pada pengujian hipotesis yang menggunakan uji-t, diperoleh nilai thitung > ttabel
yaitu 4,312> 1,997 dengan taraf signifikasi 5%.

Kata Kunci: Kemampuan Berpikir Kreatif, Model Creative Problem Solving, Self
Regulation. Pencemaran Lingkungan.
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MOTTO

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui
sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani, agar
kamu bersyukur.”(QS.An-Nahl : 78)1
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Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Banten : PT. Kalim. 2010), h. 276.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah
Perkembangan era globalisasi dan kemajuan dalam teknologi di satu sisi

memberikan manfaat namun di sisi lain hal ini juga berdampak kurang baik, karena
hal tersebut menyebabkan
permasalahan

kehidupan

langsung menuntut

semakin ketatnya kompetisi juga permasalahanyang

adanya

semakin

kompleks.

Realita ini secara tidak

SDM (Sumber Daya Manusia)

yang

memiliki

keterampilan dalam memecahkan masalah, dengan begitu kemampuan dalam
memecahkan masalah sangat

penting dimiliki dan ditanamkan sedini mungkin.

Pendidikan merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam menanamkan
kemampuan memecahkan masalah secara mandiri kepada peserta didik melalui
kegiatan pembelajaran sesuai dengan jenjang pendidikan di sekolah. Proses
pendidikan yang diselenggarakan dan dilaksanakan suatu bangsa dalam upaya
menumbuhkan dan mengembangkan watak atau kepribadian bangsa, memajukan
kehidupan bangsa dalam berbagai bidang kehidupan, serta mencapai tujuan nasional
bangsa yang bersangkutan, itulah yang disebut dengan “Sistem Pendidikan
Nasional“.1
Pendidikan di Indonesia sejauh ini masih didominasi oleh pandangan bahwa
pengetahuan sebagai perangkat fakta-fakta yang harus dihafal sehingga berdampak

1

Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: PT Grasindo, 2011), Cet ke-9, h.122.
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terhadap lemahnya kemampuan peserta didik pada aspek kognitif, dimana aspek
kognitif terdiri dari enam apek yakni mengingat, memahami, menerapkan,
menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Namun pada kenyataannya aspek
tingkat tinggi seperti analisis mengolah masalah, mengevaluasi, memecahkan dan
menciptakan, belum biasa dilatihkan pada peserta didik. Itu adalah salah satu masalah
yang dihadapi oleh dunia pendidikan kita, yang menyebabkan lemahnya proses
pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, peserta didik kurang didorong untuk
mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan
pada kemampuan peserta didik untuk menghafal informasi, otak anak dipaksa untuk
mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami
informasi yang diingatnya.1
Biologi merupakan pengetahuan yang sistematis dan dirumuskan, yang
berhubungan dengan gejala-gejala kebenaran dan didasarkan terutama atas
pengamatan dan dedukasi.2 Artinya biologi merupakan salah satu ilmu pengetahuan
yang berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga
biologi bukan hanya kumpulan pengetahuan yang berupa konsep-konsep, prinsip, dan
fakta-fakta saja, tetapi biologi juga merupakan suatu proses penemuan. Selain itu
biologi juga mengajarkan peseta didik untuk membekali dirinya dengan pengetahuan,
pemahaman, dan kemampuan untuk berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah.

1
2

Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran (Jakarta: Prenanda Media Group, 2009 ), h.1.
Trianto, Model Pembelajaran Terpadu (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Cet. Ke-4, h.136.
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Keberhasilan pencapaian kompetensi satu mata pelajaran bergantung pada
beberapa aspek. Salah satu aspek yang sangat mempengaruhi adalah bagaimana
seseorang pendidik mengolah kelas dalam proses pembelajarannya. Kecendrungan
pembelajaran saat ini masih berpusat pada pendidik dengan bercerita atau berceramah
(teacher centered), peserta didik kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran, hal
itu menyebabkan rendahnya tingkaat pemahaman peserta didik dalam materi
pelajaran yang diajarkan terutama pada mata pelajaran biologi. Hambatan atau
permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran dapat disebabkan oleh berbagai
komponen-komponen pembelajaran tersebut di antaranya adalah kemampuan pihak
yang mengajar (pendidik), pihak yang menerima atau diberi materi pembelajaran
(peserta didik), bahan yang diajarkan (bahan ajar), proses pembelajaran (strategi,
metode, model, teknik mengajar), sarana dan prasarana belajar serta sistem evaluasi
yang diterapkan.3
Pendidikan sebagai kualitas diri ditunjukkan dengan prestasi akademik di
sekolah-sekolah, sikap-sikap yang baik di keluarga dan masyarakat. Setiap manusia
yang menjalani hidup tidak akan lepas dari pendidikan, pendidikan akan terus terjadi
dari sejak seseorang terlahir ke dunia hingga akhir hayat. Seperti dikutip dari UU No.
20 tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pasal 5 menyebutkan bahwa
setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan
sepanjang hayat. Kutipan dari pandangan Islam sebagai berikut:

3

Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.189.
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“Pendidikan adalah pemberi corak hitam putihnya perjalanan hidup seseorang.
Oleh karena itu ajaran Islam menetapkan bahwa pendidikan merupakan salah
satu kegiatan yang wajib hukumnya bagi pria dan wanita, dan berlangsung
seumur hidup semenjak lahir dari buaian hingga ajal datang. (Al-Hadist)-life
long education. Kedudukan tersebut secara tidak langsung telah menempatkan
pendidikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan hidup dan kehidupan
manusia.” 4
Ketika dilahirkan setiap manusia hadir dengan membawa berbagai potensi yang
dimilikinya. Potensi-potensi tersebut diperlukan sebagai modal awal dalam menjalani
kehidupan. Dinamika kehidupan dengan beragam interaksi membuat potensi-potensi
yang ada berkembang sedemikian rupa dan mempengaruhi perkembangan pola pikir,
sikap maupun tingkah laku manusia. Setiap individu memiliki peluang yang sama
dalam memperoleh pendidikan, sebab kegiatan pendidikan dilakukan sebagai upaya
untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada pada diri manusia. Pendidikan di
sekolah-sekolah merupakan sarana pendidikan yang menyediakan tempat untuk
membantu seseorang dalam mengembangkan potensi-potensi mereka. Konsep
tersebut merupakan upaya pembangunan dibidang pendidikan yang didasarkan atas
Falsafah Negara Pancasila yang diarahkan untuk membentuk manusia-manusia
pembangunan yang berjiwa pancasila yaitu memiliki salah satu ciri sebagai manusia
yang memiliki pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan ini
dikembangkan dari potensi-potensi yang dimiliki seseorang sejak lahir melalui proses
belajar.

4

Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.1.

5

Proses kegiatan belajar mengajar disuatu lembaga pendidikan merupakan
realisasi perwujudan Undang-undang Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang
No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 dijelaskan bahwa:
“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik,
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
berakhlak mulia, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang
demokratis serta bertanggung jawab”.5
Adapun untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional tersebut, perlu adanya
peningkatan pembelajaran disetiap jenjang pendidikan. Pada proses pembelajaran,
guru sebagai unsur pelaksana yang terpenting atau pokok perlu memiliki keterampilan,
kemampuan, kecakapan dan kesungguhan dalam mengajar agar target dalam
pembelajaran dapat tercapai. Berdasarkan ayat Al-Quran surah Ar-Ra’d ayat 4 :
             
              
Artinya : Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan
kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan
yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan
sebahagian tanam-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya.
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah)
bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Ra’d ayat 4 ).6

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT telah memerintahkan kepada seluruh
manusia yang beriman supaya menjadi kaum yang berpikir. Manusia tidak akan
5
6

Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3
Departemen Agama RI, Al-QUR’AN dan Terjemahan (Jakarta: Toha Putra, 2007). h. 199.
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terlepas dari kegiatan berpikir untuk menjalankan segala aktivitasnya dalam
kehidupan sehari-hari, karena berpikir merupakan suatu aktivitas mental yang mampu
menyelesaikan masalah yang dihadapi, memenuhi rasa keingintahuan dalam dirinya
serta mengambil dan membuat suatu keputusan dalam kehidupannya. Oleh karna itu
keterampilan berpikir kreatif sangat penting dimiliki setiap peserta didik untuk
memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran secara kreatif.
Kualitas pendidikan di Negara kita belum mencapai hasil yang memuaskan, hal
tersebut terlihat pada beberapa mata pelajaran, salah satunya pada mata pelajaran
biologi. Hal itu mungkin bisa disebabkan kurangnya keterampilan berpikir keatif
pada peserta didik, sehingga mengakibatkan kualitas belajar dan pemahaman dalam
mata pelajaan biologi masih tergolong rendah. Proses pembelajaran dalam kelas
sebaiknya berpusat kepada peserta didik (student centered) agar dapat mengarahkan
peserta didik untuk terbiasa berpikir dan dapat mengembangkan kemandirian
belajarnya. Selain proses pembelajaan metode yang digunakan juga harus bervariasi.
Metode pembelajaran ceramah dan model pembelajaran yang kurang bervariasi
mengakibatkan peserta didik

sulit untuk menumbuhkan

keterampilan berpikir

kreatif, hal tersebut akan mengakibatkan rendahnya keterampilan berpikir kreatif
terhadap pelajaran biologi. Untuk mengatasi masalah tersebut peserta didik harus
memiliki keterampilan dalam berpikir khususnya keterampilan berpikir kreatif
dan untuk membiasakan peserta didik berpikir secara kreatif, harus diadakan
perubahan dalam proses pembelajaran biologi, dimana semula proses pembelajaran
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berpusat pada guru (teacher centered) menjadi pembelajaran yang bepusat kepada
peserta didik (student centered).
Keterampilan berpikir kreatif merupakan keterampilan atau kemampuan
individu dalam menggunakan proses berpikirnya untuk menghasilkan suatu ide yang
baru, konstruktif dan baik, berdasarkan konsep-konsep yang rasional, persepsi, dan
intuisi individu.7 Ide yang baru berarti ide yang di sampaikan harus berbeda dari ide
yang sudah ada, sedangkan konstruktif berarti keterampilan berpikir kreatif harus
memberi pendapat yang membangun, bukan menjatuhkan. Keterampilan berpikir
kreatif melatih peserta didik untuk membuat keputusan dari berbagai sudut pandang,
dengan keterampilan berpikir kreatif peserta didik dapat mempertimbangkan
pendapat orang lain dan pendapat dirinya sendiri. Oleh karna itu melatih peserta didik
untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam mencari, mengolah, dan
menilai berbagai informasi secara kreatif perlu diterapkan pada pembelajaran
disekolah.
Keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajarannya tidak
hanya dipengaruhi oleh aspek berpikirnya, tetapi keberhasilan peserta didik juga
dipengaruhi oleh aspek psikologis. Aspek psikologis tersebut adalah self regulation.
Self regulation adalah konsep mengenai bagaimana seseoang peserta didik menjadi
pengatur bagi cara belajarnya sendiri. Prinsip self regulation atau pengaturan diri ini
berarti segala sesuatu diatur, dipertahankan, disadari oleh diri sendiri. Prinsip
pengaturan diri mendorong setiap peserta didik untuk mengeluarkan seluruh
7

Darmiyati Zuchdi, Humanisasi Pendidikan (Jakarta: Bumi aksara, 2010), h. 127.
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potensinya. Self regulation dalam pembelajaran kontekstual mampu meningkatkan
motivasi belajar peserta didik, yang juga berpengaruh terhadap pencapaian prestasi
peserta didik. Peserta didik yang menerapkan self regulation akan mengalami
berbagai perubahan dalam kebiasaan belajarnya, yaitu dengan cara mengatur dan
mengorganisasikan dirinya sedemikian rupa sehingga dapat menentukan tujuan
belajar, kebutuhan belajar, dan strategi yang digunakan dalam belajar yang mengarah
pada tercapainya tujuan yang telah ditentukan.
Kurangnya keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran dan aktivitas yang
dilakukan tidak relevan dengan materi pembelajaran, aktivitas peserta didik di SMAN
8 Bandar Lampung dalam proses pembelajarannya hanya sebatas mencatat dan
mendengarkan, selain itu pendekatan yang digunakan kurang mampu mengaktifkan
peserta didik untuk memiliki kemandirian dalam belajar, hal ini menyebabkan masih
rendahnya nilai peserta didik di SMAN 8 Bandar Lampung.
Tabel 1
Nilai Ulangan Harian Biologi Semester Genap Peserta Didik
Kelas X SMA N 8 Bandar Lampung Tahun ajaran 2015/2016
Frekuensi
No

Nilai

Jumlah
peserta
didik

Presentase
X
9
1 85 - 94 7
5
10
3
6
4
5
3
5
48
13,9 %
2 75 - 84 7
8
6
7
6
5
5
6
5
55
17,5 %
3 65 - 74 15 17 20 18 18 19 20 21 22
170
53,6 %
4 55 - 64
2
7
8
4
3
6
30
9,5 %
5
<55
3
3
3
5
14
4,4 %
Jumlah
29 30 38 38 30 38 37 39 38
100 %
∑317
Sumber: Guru Biologi Kelas X Nilai Ulangan Harian Biologi Semester Genap Peserta
Didik Kelas X SMA N 8 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016
X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8
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Berdasarkan tabel penilaian ulangan harian peserta didik kelas X SMA N 8
Bandar Lampung di atas, menunjukan bahwa peserta didik SMA N 8 Bandar
Lampung masih banyak yang mendapat nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM), yaitu sebesar 75. Informasi yang didapat dari salah satu pendidik mata
pelajaran biologi kelas X bahwa para pendidik masih banyak yang menggunakan
model pembelajaran dan metode pembelajaran yang kurang bervariatif, sedangkan
informasi yang diperoleh dari peserta didik bahwa metode yang digunakan pada
proses pembelajaran biologi kurang menarik, karena pendidik masih menggunakan
metode ceramah, tanya jawab dan tugas rumah. Setelah mendapat informasi dari
pendidik maupun peserta didik di SMA N 8 Bandar Lampung dapat disimpulkan
bahwa pendidik belum menggunakan model dan metode yang variatif dalam
pembelajaran. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan model Creativ Probles
Solving (pengajuan masalah) adalah mengembangkan aktivitas kreatif yang
melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan dengan mengembangkan pemikiran
divergen, orisional, rasa ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan serta mencobacoba. Selain itu dalam aspek pemecahan masalah dalam suatu pelajaran peserta
didik memerlukan pemikiran-pemikiran kreatif dalam membuat (merumuskan)
menafsirkan dan menyelesaikan model atau perencanaan pemecahan masalah.
Sehingga diperlukan suatu cara atau metode yang mendorong ketrampilan berpikir
kreatif siswa dalam belajar. Salah satu metode yang mungkin adalah melalui
pengajuan masalah (problem posing). Pengajuan masalah (problem posing) intinya
dalam pembelajaran peserta didik untuk mengajukan soal atau masalah. Latar
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belakang masalah dapat berdasar topik yang luas, soal yang sudah dikerjakan
atau informasi tertentu yang diberikan guru kepada peserta didik. Dalam hal ini
kreativitas

sebagai

masalah

dan pengajuan

menilai/mengukur

produk

berpikir

kreatif

masalah

dapat

kemampuan

berkaitan

dengan

merupakan

pengajuan

sarana

untuk

kreatif peserta didik. Berkaitan dengan hal

tersebut, maka pendidik sangat perlu memilih model pembelajaran yang efektif
untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran biologi,
supaya peserta didik menjadi aktif dalam berpikir, berkomunikasi untuk mencari
data, mengolah data, dan mencari solusi untuk masalah yang ada. Salah satu model
yang sesuai adalah model pembelajaran creative problem solving (CPS).
Model pembelajaran CPS merupakan salah satu model pembelajaran yang
berpusat pada kemampuan atau keterampilan dalam memecahkan masalah yang
diikuti dengan penguatan kreatifitas.8 Dimana pada saat dihadapkan dengan situasi
pertanyaan peserta didik mampu melakukan keterampilan dalam memecahkan
masalah untuk memilih dan mengembangkan tanggapan atau pendapatnya sendiri.
Tidak hanya dengan cara mengghapal tanpa dipikir tetapi mampu mempunyai
keterampilan memecahkan masalah dengan memperluas proses berpikir dalam
dirinya. Memecahkan masalah secara kreatif dapat dilakukan peserta didik apabila
peserta didik tersebut memiliki kemampuan atau keterampilan dalam cara dia
mengembangkan pemikirannya secara kreatif. Tujuan yang ingin dicapai oleh model

8

Miftahul Huda, Model-Model Pembelajaran dan Pengajaran Isu-isu Metodis dan Pradigmatis
(Yogyakarta, pustaka pelajar, 2014), Cet. Ke-5, h. 297.
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pembelajaran CPS adalah keterampilan peserta didik untuk berpikir kreatif, analitis,
sistematis, dan logis untuk menemukan alternatif pemecahan masalah dengan kreatif
melalui eksplorasi data secara empiris dalam rangka menumbuhkan sikap ilmiah.9
Berdasarkan hal tersebut model pembelajaran CPS tidak hanya akan menjadi suatu
alternatif model pembelajaran yang mampu meningkatkan keterampilan berpikir
kreatif peserta didik, tetapi model pembelajaran CPS juga mampu meningkatkan self
regulation peserta didik. Self regulation merupakan salah satu faktor penentu
keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Keberhasilan
dalam belajar tidak bisa hanya mengandalkan kegiatan tatap muka dan tugas
terstruktur yang diberikan oleh pendidik, akan tetapi keberhasilan belajar sebenarnya
terletak pada kemandirian belajar peserta didik itu sendiri.
A.

Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka ada beberapa

masalah di SMAN 8 Bandar Lampung yang dapat di identifikasi sebagai berikut:
1.

Model pembelajaran CPS belum diterapkan pada pembelajaran biologi. Proses
pembelajaran biologi ini lebih banyak menggunakan metode ceramah, diskusi
dan tanya jawab.

2.

Proses pembelajaran biologi belum pernah melatih keterampilan berpikir kreatif
dan self regulation sehingga kurang mendorong untuk mengembangkan sikap
kemandirian, tanggung jawab, dan motivasi dirinya dalam pembelajaran.

9

Wina Sanjaya, Op. Cit., h. 216.
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B.

Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis

membatasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
1.

Penelitian ini dilakukan di SMA N 8 Bandar Lampung pada kelas X semester
genap pada tahun ajaran 2016/2017 pada materi pencemaran lingkungan.

2.

Penelitian ini difokuskan pada pengaruh model CPS terhadap keterampilan
berpikir kreatif dan self regulation.

3.

Keterampilan berpikir kreatif yang diukur dalam penelitian ini berdasarkan 4
indikator yang meliputi berpikir lancar (fluence), berpikir luwes (flexsibility),
berpikir orisinil (originality) dan berpikir elaborasi (elaboration).

4.

Self Regulation yang diukur dalam penelitian ini berdasarkan lima indikator
yang meliputi menyadari pemikirannya sendiri, merencanakan dengan tepat dan
mengenali dengan menggunakan sumber daya yang diperlukan, menanggapi
umpan balik dengan tepat dan mengevaluasi keefektifan tindakan.

C.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah diuraikan,

maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
1.

Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran CPS terhadap keterampilan
berpikir kreatif peserta didik kelas X di SMA N 8 Bandar Lampung pada materi
pencemaran lingkungan?
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2.

Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran CPS terhadap self regulation
peserta didik kelas X di SMA N 8 Bandar Lampung pada materi pencemaran
lingkungan?

D.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1.

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara model pembelajaran CPS
terhadap keterampilan berpikir kreatif peserta didik kelas X SMA N 8 Bandar
Lampung pada materi pencemaran lingkungan.

2.

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh model pembelajaran CPS terhadap
self regulation peserta didik kelas X SMA N 8 Bandar Lampung pada materi
pencemaran lingkungan.

E.

Manfaat Penelitian
Setelah penelitian ini selesai dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat

bagi semua pihak yang terlibat, diantaranya:
1.

Untuk peneliti,

dapat menambah informasi tentang model pembelajaran

creative problem solving (CPS) sebagai salah satu model pembelajaran yang
dapat digunakan dalam pembelajaran biologi.
2.

Untuk peserta didik, dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan self
regulation peserta didik pada pelajaran biologi kelas X di SMA N 8 Bandar
Lampung.
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3.

Bagi pendidik biologi, dapat memberikan gambaran dan pengetahuan dalam
memilih model pembelajaran dan untuk menambah wawasan dalam
menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik.

4.

Bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan bagi sekolah sekaligus jadi acuan
dalam mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran khususnya
pada mata pelajaran biologi.

F.

Ruang Lingkup Penelitian
Agar menghindari meluasnya masalah sehingga pembahasan dapat fokus dan

mencapai apa yang diharapkan maka penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup
sebagai berikut :
1.

Populasi dalam penelitian ini adalah model pembelajaran creative problem
solving (CPS) terhadap keterampilan berpikir kreatif dan self regulation peserta
didik pada pelajaran biologi materi pencemaran lingkungan.

2.

Sampel penelitian adalah peserta didik kelas X5 dan X9 SMA N 8 Bandar
Lampung.

3.

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Februari semester genap
Tahun Ajaran 2016/2017 yang bertempat SMA Negeri 8 Bandar Lampung.

G.

Definisi Operasional
Agar tidak terjadi pemahaman yang berbeda tentang istilah-istilah yang

digunakan dalam penelitian ini,ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan yaitu:
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1.

Model pembelajaran Creative Problem Solving merupakan suatu model
pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pembelajaran dan keterampilan
pemecahan masalah, yang diikuti dengan penguatan keterampilan, ketika
dihadapkan dengan suatu pertanyaan, peserta didik dapat melakukan
keterampilan memecahkan masalah untuk memilih dan mengembangkan
tanggapannya.

2.

Keterampilan berfikir kreatif adalah keterampilan individu dalam menggunakan
proses berpikirnya untuk menghasilkan suatu ide yang baru, konstruktif, dan
baik, berdasarkan konsep-konsep yang rasional, persepsi, dan instuisi individu.
Pada penelitian ini peneliti meneliti macam-macam Keterampilan berfikir
kreatif yaitu : Berpikir lancar (fluence), Berpikir luwes (fleksibility), Berpikir
orisinil (originality), dan Berpikir elaborasi (elaboration).

3.

Self regulation merupakan usaha aktif dan mandiri peserta didik dalam
penyesuaian diri dan pemeliharaan stabilitas mental, kemampuan untuk
mengatur diri, mengarahkan diri, mengontrol kognisi, motivasi, dan perilaku
yang diorientasikan atau diarahkan pada tujuan belajar. Pada penelitian ini
peneliti meneliti macam-macam observasi diri (self-observation), keputusan
diri (self-judgement), dan reaksi diri (self-reaction).

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A.

Landasan Teori

1.

Hakikat Pembelajaran Biologi
Biologi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata “bios” yang berarti

kehidupan dan “logos” yang berarti ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang
mempelajari tentang kehidupan.1 Biologi merupakan bagian dari ilmu-ilmu tentang
alam. Oleh karena itu biologi juga mengandung prinsip-prinsip dasar ilmu alamiah,
misalnya bahwa kebenaran biologi bersifat tentratif, biologi sangat bergantung pada
observasi dan percobaan.
Hakikat pembelajaran biologi, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang
lahir dan berkembang melalui observasi dan eksperimen.2 IPA adalah dasar dari
teknologi, adapun

teknologi

itu

sendiri

merupakan

tulang

punggung

pembangunan. Teknologi dimanfaatkan hampir pada semua bidang, sehingga
IPA dapat dimanfaatkan pada semua segi kehidupan.3 Jadi, Biologi merupakan
ilmu

yang mempelajari

segala

sesuatu

tentang

makhluk

hidup.

Dengan

berkembangnya ilmu dan teknologi maka biologi sebagai ilmu semakin berkembang.
Adapun hakikat biologi meliputi empat unsur utama yaitu:
1

Winatasasmita Djamhur, Biologi Umum, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1999), h. 2
Musahir, Panduan Pengajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Biologi,
(Jakarta: CV. Irfan Putra, 2003), h. 1
3
Udin S. Winataputra, Strategi Belajar Mengajar IPA, (Jakarta: Universitas Terbuka,
2001),h. 117.
2
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1.

Sikap berupa rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, mahluk hidup,
serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang dapat
dipecahkan melalui prosedur yang benar.

2.

Proses berupa prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah.

3.

Produk berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum.

4.

Aplikasi berupa penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan
sehari-hari.1
Keempat unsur di atas, belajar biologi dapat membantu siswa memahami alam

dan gejalanya, karena itu belajar biologi banyak berkaitan dengan penelitian. Selama
proses pencarian ini siswa dapat menumbuhkan sikap ilmiah dan nilai positif
lainnya.
Pembelajaran Biologi mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan
ilmu-ilmu alam lainnya, belajar biologi berarti upaya untuk mengenal proses
kehidupan nyata di lingkungan. Berupaya mengenali diri sendiri sebagai makhluk
individu maupun sosial. Sehingga dengan belajar biologi diharapkan dapat
bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan lulusan hidup manusia dengan
lingkungan.

Biologi

merupakan

wahana

untuk

meningkatkan

pengetahuan

keterampilan, sikap, nilai, dan tanggung jawab kepada lingkungan, masyarakat,
bangsa serta negara, yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.

1

Depdikbud, Perangkat Pembelajaran Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP SD/MI,
SMP/MTs, dan SMA/MA, (Balitbang: Depdiknas, 2006), h. 4.
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Pembelajaran biologi menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung.
Salah satunya dengan melakukan observasi secara langsung tentang materi yang
dipelajari. Karenanya, peserta didik perlu dibantu untuk mengembangkan sejumlah
pendekatan agar mereka mampu mempelajari dan memahami alam sekitar. Pada
hakikatnya, pembelajaran biologi berupaya untuk membekali paserta didik dengan
berbagai kemampuan tentang cara mengetahui dan cara mengerjakan yang dapat
membantu peserta didik untuk memahami alam sekitar secara mendalam.
2.

Model Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS)

a.

Pengertian Model Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS)
Untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran, setiap pendidik dituntut untuk

benar-benar memahami model pembelajaran yang akan diterapkannya. Sehubungan
dengan hal tersebut seorang pendidik perlu memikirkan strategi atau pendekatan yang
akan digunakan dalam proses pembelajarannya. Pemilihan strategi pembelajaran yang
tepat yaitu dengan situasi dan kondisi yang dihadapi akan berdampak pada tingkat
penguasaan atau prestasi belajar peserta didik yang dihadapi.2
Tidak hanya strategi pembelajaran, model pembelajaran juga sangat penting
dalam melakukan proses pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar model
pembelajaran merupakan salah satu yang harus diperhatikan agar proses
pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar serta memiliki dampak yang
positif bagi peserta didik.

2

Hamzah dan Mohammad nurdin, Belajar Dengan Pendekatan Paikem (Jakarta: Bumi Aksara,
2011), Cet Ke -2, h. 3.
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Adanya model dan strategi pembelajaran dapat membantu peserta didik dalam
proses memahami materi yang disampaikan sebagai tujuan pembelajaran. Ada
banyak model dan strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk mencapai
tujuan pembelajaran tersebut, salah satunya yaitu model pembelajaran Creative
Problem Solving (CPS).
Proses pembelajaran peserta didik haruslah aktif dan dapat mengembangkan
ide-ide yang kreatif dalam memecahkan berbagai macam persoalan biologi, dengan
adanya model pembelajaran CPS ini peserta didik diharapkan dapat lebih tanggap
dalam menyelesaikan persoalan biologi dan dapat mengaplikasikan pemikiran yang
kreatif dalam menyelesaikan persoalan biologi.
Menurut Guilford yang dikutip Sujarwo kemampuan kreatif seseorang dapat
dicerminkan melalui lima macam perilaku, di antaranya:
a.

Fluency, kelancaran atau kemampuan untuk menghasilkan banyak
gagasan.

b.

Fleksibelity,

kemampuan

menggunakan

bermacam-macam

dalam

mengatasi persoalan.
c.

Originality, kemampuan mencetuskan gagasan-gagasan asli.

d.

Elaboration, kemampuan menyatakan gagasan secara terperinci.

e.

Sensivity, kepekaan menangkap dan menghasilkan gagasan sebagai
tanggapan terhadap situasi. 3

3

Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 193.
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Model pembelajaran CPS merupakan suatu model pembelajaran yang
melakukan pemusatan pada pembelajaran dan keterampilan pemecahan masalah,
yang diikuti dengan penguatan keterampilan, ketika dihadapkan dengan suatu
pertanyaan, peserta didik dapat melakukan keterampilan memecahkan masalah untuk
memilih dan mengembangkan tanggapannya.4
Model proses kreatif lain dikembangkan oleh Alex Osborn (1963) yang
disebut model creative problem solving (CPS). Model tersebut terdiri dari 6
langkah, yaitu (1) menemukan tujuan (Objective Finding), (2) menemukan fakta
(Fact-Finding), (3) menemukan Masalah (Problem Finding), (4) menemukan idea
(Idea Finding), (5) menemukan Solusi (Evaluasi ide), dan (6) menemukan
penerimaan /Implemtasi ide (Acceptance-Finding/Idea Implementation).
Langkah tersebut memandu pada sebuah proses kreatif.

Pada langkah

pertama melibatkan suatu tahap pemikiran divergen yang menghasilkan sejumlah
ide atau gagasan ( fakta, definisi masalah, gagasan, kriteria evaluasi, strategi
implementasi), dan kemudian suatu tahap konvergen yang memilih hanya sebuah
gagasan

4

untuk

explorasi

Hamzah dan Mohammad nurdin, Op. Cit., h. 223.

lebih

lanjut
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Langkah 3 dan 4 memerlukan berpikir kreatif, sedang langkah 1,2, 5 dan 6
memerlukan ketrampilan-ketrampilan tradisional dan berpikir analitik.

Bila

melihat dua model yang dipaparkan di depan tampak beberapa perbedaan.
Dalam

model CPS terdapat

menggambarkan

tahap-tahap

yang secara operasional

proses berpikir kreatif. Pada tahap pertama dan kedua

merupakan langkah dalam sintesis ide, tahap ketiga dan keempat merupakan
langkah dalam pembangkitan ide, sedang tahap kelima dan keenam merupakan
langkah penerapan ide dalam mengajukan masalah. Dua model tersebut dipilih
untuk digunakan karena lebih operasional dan sesuai dengan proses berpikir
dalam mengajukan masalah.
Berpikir kreatif menurut Krulik (1995:3)
tertinggi

berpikir secara nalar yang tingkatnya

berada dalam tingkatan
diatas berpikir mengingat

(recall). Dalam penalaran terdapat berpikir dasar (basic), berpikir kritis (critical),
dan berpikir kreatif.
Siswa dalam kelas mempunyai latar belakang maupun kemampuan yang
berbeda, seperti yang tertulis dalam Kurikulum 2004 bahwa siswa memiliki
potensi untuk berbeda dalam hal pola pikir, daya imajinasi, fantasi, dan hasil
karya. Oleh karena itu tidak mustahil jika siswa mempunyai
(kemampuan)

tingkatan

yang berbeda dalam proses kognitif. Untuk mengetahui dan

membedakan proses tersebut, penulis mengajukan rancangan tingkat berpikir yang
sumber idenya dari Krulik dan produk kreativitas dari Silver (1997). Tingkat
tersebut adalah sebagai berikut:
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Tingkat 5 : siswa yang berada pada tingkat ini, menunjukkan pemahaman
terhadap tugas yang diberikan. Hasil tugas siswa memenuhi semua kriteria produk
kreativitas. Siswa dapat :


Membangun atau membangkitkan ide-ide dari materi matematika yang
sudah dipelajari maupun pengalaman di lingkungan sekitar



Mensintesis ide-ide dari materi matematika atau lainnya yang sudah
dipelajari maupun pengalaman di lingkungan sekitar



Menerapkan

ide-ide

yang

digagas

sekaligus

perbaikan-perbaikan

untuk mendapatkan jawaban tugas yang sesuai dengan permintaan
Tingkat 4 : siswa yang berada pada tingkat ini, menunjukkan pemahaman
terhadap tugas yang diberikan. Hasil tugas siswa memenuhi semua produk
kreativitas. Siswa dapat :


Membangun atau membangkitkan ide-ide dari materi matematika yang
sudah



dipelajari dan

sedikit

dari

pengalaman

lingkungan

sekitar

Menyintesis ide-ide dari materi matematika atau lainnya yang sudah
dipelajari maupun pengalaman di lingkungan sekitar



Menerapkan ide-ide yang digagas sekaligus perbaikan-perbaikan untuk
mendapatkan jawaban tugas yang sesuai dengan permintaan

Tingkat 3 : siswa yang berada pada tingkat ini, menunjukkan pemahaman
terhadap tugas yang diberikan. Hasil tugas siswa memenuhi semua kriteria produk
kreativitas. Siswa dapat :
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•

Membangun

atau

membangkitkan

ide-ide

hanya

dari

materi

matematika yang sudah dipelajari
•

Mensintesis ide-ide dari materi matematika atau lainnya yang sudah
dipelajari maupun pengalaman di lingkungan sekitar

•

Menerapkan

ide-ide

yang

digagas

sekaligus

perbaikan-perbaikan

untuk mendapatkan jawaban tugas yang sesuai dengan permintaan
Tingkat 2 : siswa yang berada pada tingkat ini, menunjukkan pemahaman
terhadap tugas yang diberikan tetapi hasil tugas siswa tidak semua memenuhi
kriteria produk kreativitas.
•

Siswa dapat membangun atau membangkitkan ide-ide hanya dari materi
matematika yang sudah dipelajari

•

Siswa

dapat

mensintesis

ide-ide

dari

materi

matematika

atau

lainnya yang sudah dipelajari maupun pengalaman di lingkungan sekitar
•

Siswa

belum

dapat

menerapkan

ide-ide

yang

digagas

sekaligus

perbaikan-perbaikannya untuk mendapatkan jawaban tugas yang sesuai
dengan permintaan
Tingkat 1 : siswa yang berada pada tingkat ini, menunjukkan pemahaman
terhadap tugas yang diberikan tetapi hasil tugas siswa tidak semua memenuhi
kriteria produk kreativitas.
•

Siswa dapat membangun atau membangkitkan ide-ide hanya dari materi
matematika yang sudah dipelajari
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•

Siswa belum dapat menyintesis ide-ide dari materi matematika atau
lainnya yang sudah dipelajari maupun pengalaman di lingkungan sekitar

•

Siswa

belum

dapat

menerapkan

ide-ide

yang

digagas

sekaligus

perbaikan-perbaikannya untuk mendapatkan jawaban tugas yang sesuai
dengan permintaan
Tingkat 0 : siswa yang berada pada tingkat ini, belum menunjukkan
pemahaman terhadap tugas yang diberikan. Hasil tugas siswa tidak memenuhi
semua kriteria produk kreativitas. Siswa tidak menunjukkan proses berpikir kreatif
(hanya sekedar mengulang atau recall).

Berpikir kreatif
berdasar

teori-teori

ini

bersifat

teoritis-hipotesis,

artinya

dikembangkan

yang diketahui dan merupakan hipotesis yang memerlukan

verifikasi secara empirik di lapangan (sekolah), sehingga pembagian tingkat berpikir
tersebut dapat berubah atau mengalami perbaikan dan penyempurnaan setelah
dilakukan penelitian.
1)

Langkah-langkah model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS)
Menurut Miftahul Huda sintak proses pembeljaran CPS berdasarkan kriteria

OFPISA model osborn-parnesdapat dilihat sebagai berikut:
a.

Objective finding
Peserta didik dibagi ke dalam kelompok-kelompok. Peserta didik
mendiskusikan situasi permasalahan yang diajukan pendidik dan
membrainstorming sejumlah tujuan atau sasaran yang bisa digunakan
untuk kerja kreatif mereka.

b.

Fact Finding
Peserta didik membrainstroming semua fakta yang mungkin berkaitan
dengan sasaran tersebut.

c.

Problem Finding
Salah satu aspek terpenting dari kreativitas adalah mendefinisikan
kembali perihal permasalahan agar peserta didikm bisa lebih dekat
dengan masalah sehingga memungkinnkannya untuk menemukan solusi
yang lebih jelas
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d.

Idea Finding
Pada langkah ini gagasan-gagasan peserta didik di daftar agar bisa
melihat kemungkinan menjadi solusi atas situasi permasalahan.

e.

Solution Finding
Pada tahap ini gagasan-gagasan yang memiliki potensi terbesar di
evaluasi bersama.

f.

Acceptance Finding
Pada tahap ini peserta didik mulai mempertimbangkan isu-isu nyata
dengan cara berpikir yang sudah mulai berubah. Peserta didik diharapkan
sudah memiliki cara baru untuk menyelesaikan berbagai masalah secara
kreatif.5

Berdasarkan langkah-langkah di atas dengan membiasakan peserta didik untuk
menggunakan langkah-langkah tersebut dalam menyelesaikan permasalahan,
diharapkan peserta didik dapat membantu mengatasi masalah dalam memahami suatu
konsep dengan baik.
Untuk mencari informasi dalam menyelesaikan masalah atau menjawab
pertanyaan, peserta didik diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat, baik
berdasarkan pengalaman dan pengetahuan peserta didik, membaca referensi, maupun
mencari data informasi dari lapangan. Pembelajaran yang menerapkan model
pembelajaran CPS, peran pendidik lebih banyak menempatkan diri sebagai fasilitator

5

Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2013), h. 298-300.
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yaitu pendidik membantu memberikan kemudahan peserta didik dalam proses
pembelajaran, sebagai motivator, yaitu pendidik berperan memotivasi peserta didik
dalam melakukan kegiatan pembelajaran dan sebagai dinamisator belajar yaitu
pendidik berusaha memberikan rangsangaan 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. Proses pembelajaran yang memberikan kesempatan
secara luas kepada peserta didik merupakan prasyarat bagi peserta didik untuk
berlatih belajar mandiri.
2)

Kelebihan Dan Kekurangan Model Pembelajaran Creative Problem Solving
(CPS)

a.

Kelebihan
Model pembelajaran CPS merupakan salah satu model pembelajaran yang

memiliki kelebihan diantaranya:
1)

Melatih peserta didik agar mereka mampu menyelesaikan masalahmasalah biologis.

2)

Meningkatkan kreativitas peserta didik.

3)

Adanya interaksi aktif antara pendidik dan peserta didik.

4)

Menuntun peserta didik untuk dapat berpikir kreatif dan kritis.
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5)

Membuat peserta didik gemar menghapal dan aktif dalam menyampaikan
pendapat. 6

b.

Kekurangan
Tidak hanya kelebihan, model CPS juga memiliki kekurangan dalam

pembelajarannya. Kekurangan model pembelajaran CPS di antaranya:
1)

Pendidik mengalami kebingungan melaksanakan model pembelajaran cps
dalam pembelajaran, karena banyaknya metode yang juga di gunakan.

2)

Jika kurang cermat maka pendidik akan mengalamai kesulitan memantau
kreatifitas tiap peserta didik dalam kelompok.

3)

Pemecahan masalah dalam kreatifitas sulit dibedakan karena keduanya
menuntut hasil yang baru.

3.

Keterampilan Berpikir Kreatif (KBK)

a.

Pengertian Keterampilan Berpikir Kreatif (KBK)
Keterampilan merupakan aksi kompleks yang membutuhkan pengetahuan,

melibatkan perbuatan, dan mudah dipelajari dalam waktu yang singkat. Keterampilan
berpikir adalah keterampilan-keterampilan yang relatif spesifik dalam memikirkan
sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memahami suatu informasi (gagasan,
konsep, prinsip, teori), memecahkan masalah dan sebagainya.
Pengalaman atau pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta
didik untuk memperoleh keterampilan-keterampilan dalam pemecahan masalah akan

6

Hamzah dan Mohammad nurdin, Op., Cit., h. 229.
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mewujudkan pengembangan kemampuan berpikir. Oleh karena itu mengajar untuk
berpikir berarti memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk untuk melatih
penggunaan konsep-konsep dasar untuk berpikir. Pengalaman ini diperlukan agar
peserta didik memiliki struktur konsep yang dapat berguna dalam menganalisis dan
mengevaluasi suatu permasalahan. Keterampilan berpikir selalu berkembang dan
dapat dipelajari.
Menurut Gilmer dalam Kuswana berpikir adalah suatu pemecahan masalah dan
proses dari penyajian suatu pristiwa internal dan eksternal, kepemilikan masa lalu,
masa sekarang dan masa depan yang saling berinteraksi. Dalam proses berpikir
terjadi kegiatan yang kompleks, reflektif dan kreatif. Berpikir terkait dengan fungsi
otak bagian tertentu sehingga perlu diasah agar terbentuk pola pemikiran yang baik
dengan terbiasa berpikir logis, kompleks, realistis dan sistematis.7
Keterampilan berfikir kreatif adalah keterampilan individu dalam menggunakan
proses berpikirnya untuk menghasilkan suatu ide yang baru, konstruktif, dan baik,
berdasarkan konsep-konsep yang rasional, persepsi, dan instuisi individu.
“Rubinstein dan Firstenberg berpendapat bahwa dengan saran berpikir rasional
dan imajinatif, kita dapat mengembangkan kapasitas untuk mengenal pola-pola
baru dan prinsip-prinsip baru, menyatukan fenomena yang berbeda-beda, dan
menyederhanakan situasi yang kompleks”.8
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas tentang keterampilan berpikir
kreatif maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa berpikir kreatif adalah aktivitas
7
8

Wowo Sunaryo Kuswana, Taksonomi Berpikir (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011) Cet. h. 2.
Darmiyati Zuchdi, Humanisasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 127.
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mental yang dialami individu jika dihadapkan pada suatu permasalahan atau sesuatu
yang harus dipecahkan. Dimana berpikir kreatif ini termasuk perwujudan berpikir
tingkat tinggi yang manpu menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang
sudah ada.
Perkembangan optimal dari kemampuan berpikir kreatif peserta didik dalam
lingkungan pembelajaran berhubungan erat dengan cara pendidik mengajar. Pola
pengajaran dan interaksi yang lebih memberi kepercayaan, penghargaan dan
dorongan terhadap kemampuan peserta didik untuk mencari pemecahan masalah dari
setiap kasus pengajaran yang dihadapi akan lebih membangkitkan keberanian untuk
mencoba, mengemukakan dan mengkaji gagasan atau cara baru yang merupakan
benih terciptanya kemampuan berpikir kreatif. Dalam hal ini peran utama pendidik
antara lain adalah mengembangkan sikap dan kemampuan peserta didik yang dapat
membantu untuk menghadapi persoalan-persoalan dimasa yang akan datang secara
kreatif dan inovatif.
Johnson (2002:100) menyebutkan bahwa berpikir kreatif -yang mensyaratkan
ketekunan, disiplin pribadi dan perhatian- melibatkan aktifitas-aktifitas mental
seperti mengajukan pertanyaan, mempertimbangkan informasi-informasi baru dan
ide-ide yang tidak biasanya dengan suatu pikiran terbuka, membuat hubunganhubungan, khususnya antara sesuatu yang tidak serupa, mengkaitkan satu dengan
lainnya dengan bebas, menerapkan

imaginasi pada setiap

situasi

yang

membangkitkan ide baru dan berbeda, dan memperhatikan intuisi. Pendapat
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ini memperlihatkan bahwa pengajuan pertanyaan (soal/masalah) dapat menjadi
bentuk

atau model melatihkan

memberikan

berpikir

kreatif.9 Solso (1995:459)

juga

sarana untuk meningkatkan kreativitas dengan mencari analogi.

Pemikirannya didasarkan pada pendapat bahwa seseorang tidak mengenali ketika
suatu masalah baru merupakan
penyelesaianya.

10

masalah lama

yang

telah

diketahui

Dalam merumuskan suatu penyelesaian yang kreatif terhadap

suatu masalah penting mempertimbangkan masalah serupa yang pernah dihadapi.
Pengajuan masalah merupakan bentuk penalaran analogi yang penting ketika siswa
membuat atau memodelkan masalah-maslah baru berdasarkan pada masalah yang
ada. Dengan demikian terdapat pandangan yang lebih mendukung penggunaan
pengajuan soal sebagai sarana menumbuhkan berpikir kreatif siswa.

Pemecahan

masalah dan pengajuan masalah dapat meningkatkan kemampuan

kreativitas

melalui dimensi kreativitas, yaitu pemerincian (namely), kefasihan (fluency),
fleksibilitas dan kebaruan (novelty). Leung (1997:81) menjelaskan bahwa
kreativitas

dan

pengajuan

masalah

mempunyai

sifat

yang

sama

dalam

keserbaragamannya. “Pembuatan sebuah masalah” yang merupakan ciri pengajuan
masalah dan sifat “membawa menjadi ada” yang merupakan sifat kreativitas
memungkinkan untuk memandang bahwa pengajuan masalah merupakan suatu

9

Tatag Yuli Eko Siswono “Identifikasi Proses Berpikir Kreatif Siswa dalam Pengajuan
Masalah (Problem Posing) Matematika Berpandu dengan Model Wallas dan Creative Problem
Solving (CPS)”, Jurnal,
vol. 1, no. 2, 2011, h.143, tersedia di on lone di http://ejurnal.ikippgrismg.ac.id/index.php/bioma/article/view File/352/306
10
Ibid, h. 145
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bentuk kreativitas.11 Pendapat di atas melihat bahwa kreativitas

sebagai

produk

berpikir kreatif berkaitan dengan pengajuan masalah dan pengajuan masalah
dapat merupakan sarana untuk menilai/mengukur kemampuan kreatif siswa.
Tabel 2.1
Hubungan Kreativitas Dalam Pemecahan Masalah dan Pengajuan Masalah
Pemecahan masalah

Komponen
kreativitas

Pengajuan masalah

Siswa menyelesaikan masalah
Siswa membuat banyak masalah
Kefasihan
dengan bermacam-macam solusi
yang dapat dipecahkan. Siswa
dan jawaban.
berbagi masalah yang diajukan.
Siswa menyelesaikan masalah
Siswa mengajukan masalah yang
dengan satu cara lalu dengan
dapat dipecahkan dengan cara yang
Fleksibilitas
cara lain. Siswa mendiskusikan
berbeda-beda. Siswa menggunakan
berbagai metode penyelesaian.
pendekatan “bagaimana jika tidak”
untuk mengajukan masalah.
Siswa
memeriksa
jawaban
Siswa
memeriksa
beberapa
dengan
berbagai
metode
masalah yang diajukan kemudian
Kebaruan
penyelesaian dan kemudian
mengajukan suatu masalah yang
membuat metode yang baru yang
berbeda.
berbeda.

Proses berpikir kreatif merupakan suatu proses yang mengkombinasikan
berpikir logis dan
mencari

ide-ide

berpikir

divergen.

Berpikir

divergen

digunakan

untuk

untuk menyelesaikan masalah sedangkan berpikir logis

digunakan untuk memverifikasi ide-ide tersebut menjadi sebuah penyelesaian yang
kreatif. Untuk mengetahui proses berpikir kreatif siswa, pedoman yang digunakan
adalah proses kreatif karena merupakan salah satu teori yang paling umum
11

Ibid, h. 146
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dipakai untuk mengetahui proses berpikir kreatif dari para penemu maupun pekerja
seni yang menyatakan bahwa proses kreatif meliputi empat tahap yaitu 1)
Persiapan, 2) Inkubasi, 3) Iluminasi, dan 4) Verifikasi.
Pada tahap pertama seseorang mempersiapkan diri untuk memecahkan
masalah dengan cara mengumpulkan data yang relevan, dan mencari pendekatan
untuk menyelesaikannya. Pada tahap kedua, seseorang seakan-akan melepaskan
diri secara sementara dari masalah tersebut. Tahap ini penting sebagai awal
proses timbulnya inspirasi yang merupakan titik mula dari suatu penemuan
atau

kreasi

baru

dari

daerah

pra

sadar.

Pada

tahap

ketiga, seseorang

mendapatkan sebuah pemecahan masalah yang diikuti dengan munculnya inspirasi
dan ide-ide yang mengawali dan mengikuti munculnya inspirasi dan gagasan
baru.

Pada tahap terakhir adalah tahap seseorang menguji dan memeriksa

pemecahan masalah tersebut terhadap realitas. Disini diperlukan pemikiran kritis
dan konvergen. Pada tahap verifikasi ini seseorang setelah melakukan berpikir
kreatif maka harus diikuti dengan berpikir kritis.
b.

Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif (KBK)
Sementara menurut Utami Munandar, indikator keterampilan berpikir kreatif

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 12

12

Utami Munandar, Op. Cit., h. 192.
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Tabel 2.2
Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif
Aspek Kemampuan
No.
Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif
Berpikir Kreatif
1.
Berpikir lancar
 Mencetuskan gagasan ide atau pertanyaan.
(fluence)
 Memberikan pemecahan masalah dengan
berbagai cara.
 Memberikan lebih dari satu jawaban.
2.
Berpikir luwes
 Membuat variasi gagasan, pertanyaan atau
(fleksibility)
gagasan.
 Melihat masalah dari berbagai sudut
pandang.
 Mencari cara alternatif atau arah yang
berbeda.
 Mampu mengubah cara pendekatan atau
pemikiran.
3.
Berpikir orisinil
 Mengungkapkan ide baru.
(originality)
 Melahirkan cara yang baru dan unik.
 Mengombinasikan hal-hal baru dan unik.
4.
Berpikir elaborasi
 Mampu memperkaya dan mengembangkan
(elaboration)
suatu gagasan atau produk.
 Menambah atau merinci detail-detail suatu
objek, gagasan atau situasi sehingga
menjadi lebih menarik.

4.

Self Regulation

a.

Pengertian Self Regulation
Self merupakan salah satu aspek sekaligus inti kepribadian seseorang yang

didalamnya meliputi segala kepercayaan, sikap, perasaan, dan cita-cita. Self
merupakan eksekutif kepribadian untuk mengontrol tindakan dengan mengikuti
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prinsip kenyataan atau rasional, untuk membedakan antara hal-hal yang terdapat
dalam batin seseorang dengan hal-hal yang terdapat dalam dunia luar.13
Kepribadian terbentuk melalui interaksi antara faktor genetik dengan
lingkungan sosial.14 Unsur self terdiri dari tiga hal, yaitu perceived self (bagaimana
seseorang atau orang lain melihat tentang dirinya), real self (bagaimana kenyataan
tentang dirinya), dan ideal self (apa yang dicita-citakan tentang dirinya). Self
mencakup kepercayaan, sikap, perasaan, dan cita-cita. Kepercayaan, sikap dan citacita yang tepat dan realistis memungkinkan seseorang individu untuk memiliki
kepribadian yang sehat. Namun sebaliknya jika tidak tepat dan tidak realistis, akan
menjadi pribadi yang bermasalah. Kepercayaan yang berlebih (over confidence)
menyebabkan seseorang dapat bertindak kurang memperhatikan lingkungan,
memandang sebelah mata orang lain dan cenderung melanggar norma-norma yang
berlaku. Selain itu kepercayaan diri yang kurang juga dapat menyebabkan seseorang
cendrung bertindak ragu ragu, dan tidak memiliki keberanian.15
Kebiasaan berpikir menurut Marzano diketahui bahwa kebiasaan berpikir
tersebut terdiri dari tiga kategori yang saling melengkapi dan membentuk suatu
kesatuan yaitu: berpikir kritis (critical thinking), berpikir kreatif (creative thinking)
dan pengaturan diri (self regulation). Orang yang memiliki kebiasaan berpikir yang
seimbang antara ketiga komponen tersebut cendrung tenang dan akan memiliki rasa

13

Mahmud, Psikologi Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 365.
Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 5.
15
Mahmud, Op. Cit., h. 366.
14
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percaya diri yang tinggi dengan kata lain akan membentuk kepribadian yang
mantap.16
Mohammad Ali dan Mohammad Asrosri mendefinisikan, self regulation
merupakan proses penyesuaian diri dan pemeliharaan stabilitas mental, kemampuan
untuk mengatur diri dan mengarahkan diri. Kemampuan mengatur diri ini dapat
mencegah individu dari penyimpangan kepribadian. Pengaturan kepribadian diri ini
dapat mengarahkan kepribadian normal individu untuk mencapai pengendalian diri
dan realisasi diri.17
Chamot (dalam Elliana wati dan Wahyuni) menyatakan bahwa, self-regulated
atau pembelajaran mandiri adalah sebuah situasi belajar dimana pembelajaran
memiliki kontrol terhadap proses pembelajaran tersebut melalui pengetahuan dan
penerapan strategi yang sesuai, pemahaman terhadap tugas-tugasnya, penguatan
dalam pengambilan keputusan dan motivasi belajar. Montalvo dan Torres
berpendapat bahwa peserta didik yang telah mampu melakukan self regulation akan
tercermin dari kemampuan mereka berpartisipasi aktif dalam pembelajaran baik dari
segi metakognitif, motivasi dan kesungguhan perilaku dalam pencapaian tujuan
belajar.18

16

Robert, Assessing Student Outcomes: Performance Assessment Using the Dimensions of
Learning Model (Virgina: Assciation for Supervition Curriculum Development, 1994), h. 23.
17
Muhammad Ali dkk, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik (Jakarta: Bumi
Aksara, 2012), h.183.
18
Elianawati, Pemanfaatan Model Self Reguleted Learning Sebagai Upaya Peningkatan
Kemampuan Belajar Mandiri Pada Mata Kuliah Optik (Jurnal Pendidikan Fisika Universitas
Indonesia,ISSN: 1693- 1246,UNNES,2010), h.36.
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Zimmerman & Martinez-Pons mendefinisikan self regulated memiliki tiga
aspek penting yang akan menentukan tinggi rendahnya tingkat self regulation
seseorang. Pertama yaitu aspek metakognisi dimana aspek ini mencakup beberapa hal
diantaranya upaya individu merencanakan, menetapkan tujuan, mengatur, memonitor
diri, dan mengevaluasi diri. Kedua yaitu aspek motivasi dimana pada aspek ini
individu menyemangati diri sendiri dan berminat terhadap sesuatu yang sedang
dipelajari. Ketiga yaitu aspek perilaku dimana pada aspek ini individu melakukan
upaya atau usaha untuk memilih, menstruktur, dan menciptakan lingkungan yang
mengoptimalkan belajar. Apabila seseorang individu mampu dan memiliki ketiga
aspek tersebut maka individu tersebut memiliki tingkat self regulation learning yang
tinggi.19
Berdasarkan dari pendapat beberapa ahli diatas, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa self regulation adalah usaha aktif dan mandiri peserta didik dalam penyesuaian
diri dan pemeliharaan stabilitas mental, kemampuan untuk mengatur diri,
mengarahkan diri, mengontrol kognisi, motivasi, dan perilaku yang diorientasikan
atau diarahkan pada tujuan belajar.
b.

Proses Self Regulation
Self regulation berkenaan dengan proses-proses dimana peserta didik

menggerakan dan menyokong perilaku, kognisi dan affeksi yang secara sistematis
berorientasi ke arah pencapaian tujuan belajar. Menurut Bandura memandang self-

19

Eva Latifah, Strategi Self Regulated Learning dan Prestasi Belajar Kajian Meta Analisis,
(Jurnal Psikologi Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Vol.3,No.1,Juni Tahun2010 ), h.3.
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regulation terdiri dari tiga subproses, yaitu observasi diri (self-observation),
keputusan diri (self-judgement), dan reaksi diri (self-reaction) ketiga sub proses
tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu dengan yang lain.20
a)

Observasi Diri
Peserta didik mengobservasi perilaku mereka sambil sibuk dalam tugas-

tugas belajar. Tujuan observasi perilaku ini adalah untuk menilai perilaku
mereka terhadap tujuan-tujuan atau standar-standar yang telah disusun oleh
peserta didik, instruktur, atau peserta didik yang lain melalui pemodelan sosial.
Proses-proses observasi diri meliputi menyelesaikan dan memutuskan
pembelajaran. Observasi diri adalah perhatian peserta didik yang diberikan pada
perilakunya saat belajar.
b)

Keputusan Diri (Self-Judgment)
Self-judgment adalah perbandingan performan saat sekarang dengan

tujuan-tujuan seseorang. Bandura memberikan dua faktor atau komponen
penting dalam pengaturan diri (self–regulation) yaitu keputusan (decision)
membandingkan perkembangan seseorang pada standar sosial atau standar
internal pada sifat-sifat dan tujuannya yaitu (absolute melawan normative).
Antara absolute atau tujuan personal (internal) dan tujuan normatif (eksternal)
menyumbang informasi yang berharga pada diri atau perbandingan internal.
c)
20

Reaksi Diri (Self-Reaction)

Hamzah B, Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran (Gorontalo: Bumi Aksara,
2008), h. 217.
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Kemampuan refleksi diri (self-reflect) adalah mempertimbangkan fungsi
manusia yang paling unik pada sub proses pengaturan diri (self-regulation).
Reaksi diri pada perkembangan tujuan mengajukan (initiate) perilaku.
c.

Prinsip-Prinsip Self Regulation
Pada model pembelajaran self regulation peserta didik diberi keleluasaan dan

kemandirian belajar yang terbaik bagi dirinya. Menurut Lee Et Al, ada empat prinsip
self regulation, keempat prinsip tersebut menjadi pertimbangan dalam pembelajaran
diluar kelas untuk menciptakan hasil belajar yang lebih optimal yaitu meliputi:21
a.

Mempersiapkan lingkungan belajar.

b.

Mengorganisasi materi.

c.

Memonitor kemajuan diri dan,

d.

Melakukan evaluasi terhadap kinerja.

Berdasarkan paparan di atas bahwa, pembelajaran self regulation peserta didik
bertindak secara aktif dan membangun pengetahuannya, dimana mereka menetapkan
beberapa tujuan belajarnya kemudian mencoba untuk memonitor, memotivasi diri
serta mengatur (regulated) pembelajaran yang diarahkan dan dibatasi oleh beberapa
tujuan belajar yang telah ditetapkan. Kesuksesan dalam belajar yang dialami peserta
didik berkaitan erat dengan kemampuan peserta didik meregulasi diri dalam belajar.

21

Lee, T . Shen,P . D, Applying web-enabled problem based learning and self regulated
learning to enhance computing skills of taiwan’s vocational student: a quasi-experimental study of a
short-term module (Electronik Journal of e-learning Vol.2 No.2, 2007), h.147-156 .
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d.

Kemampuan Self Regulation
Robert, Debra, dan Jay mengatakan bahwa self regulation mempunyai lima

indikator yaitu:22
a.

Menyadari pemikirannya sendiri (kesadaran)

b.

Merencanakan dengan efektif (planning)

c.

Mengenali dan menggunakan sumber yang diperlukan (sumber daya)

d.

Menanggapi umpan balik dengan tepat (feedback)

e.

Mengevaluasi keefektifan tindakannya sendiri (evaluasi)

5.

Materi Pencemaran Lingkungan

a.

Pengertian Pencemaran Lingkungan
Pencemaran lingkungan adalah masuknya bahan-bahan kedalam lingkungan

yang dapat mengganggu kehidupan mahluk hidup di dalamnya. Zat yang dapat
mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup mahluk hidup
disebut dengan polutan (zat kimia, debu, suara, radiasi) yang masuk kedalam
lingkungan. Menurut UU RI No.23 tahun 1997 pencemaran lingkungan adalah
masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain
ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke
tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai
dengan peruntukannya. Zat, energi, dan makhluk hidup yang dimasukkan ke dalam

22

Robet J. Marzano, Assessing Student Outcomes: Performance Assesment Using the
Dimensions of Learning Model (Virginia: Assciation for Supervition and Curriculum Development,
1994), h.23.
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lingkungan hidup biasanya berupa sisa usaha atau kegiatan manusia yang disebut
dengan limbah.
Alam semesta (lingkungan hidup) adalah karunia yang diberikan oleh Allah
SWT kepada manusia, dimana alam semesta beserta segala isinya diciptakan oleh
Allah SWT untuk kelangsungan hidup manusia di muka bumi. Allah SWT
memberikan langit, bumi, air, tumbuh-tumbuhan, laut, sungai, dan segala keperluan
hidup manusia dengan tujuan agar manusia dapat hidup dan menikmati segala
fasilitas yang Allah SWT berikan. Seperti firman-Nya dalam Q.S. Ibrahim (14) ayat
32-34 yang berbunyi:

             
               
         
Artinya: 32. Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan
menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan
itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan
bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya,
dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. 33. Dan dia telah
menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar
(dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. 34. Dan
Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dari segala apa yang kamu
mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung ni’mat Allah, tidaklah dapat
kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat
mengingkari (ni’mat Allah).23

23

Departemen Agama Republik Indonesia, “Al Quran dan terjemahnya”, (Semarang: CV.
Alwaah), h. 385.
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Faktor lingkungan baik yang biotik maupun yang abiotik selalu mengalami
perubahan. Perubahan ini dapat terjadi secara tiba-tiba ataupun perlahan-lahan.
Manusia dengan pengetahuannya mampu mengubah keadaan lingkungan sehingga
menguntungkan dirinya, guna memenuhi kebutuhannya. Mula-mula pengaruh
manusia terhadap lingkungannya dan keselarasannya ini tidaklah terlalu besar, alam
masih sanggup membuat keseimbangan baru akibat perubahan yang dibuat oleh
manusia. Seiring perkembangan ilmu dan teknologi, kemampuan manusia untuk
mengubah lingkungan semakin besar. Mulailah manusia melepaskan diri dari
ketergantungan pada alam sekitarnya dan merasa bahwa alam diciptakan untuk
manusia dan karena itu mereka mentaklukan alam untuk kepentingannya. Segala
kepentingan-kepentingan tersebut seperti menebang pohon di hutan untuk
memanfaatkannya menjadi kayu untuk pembangunan dan sebagainya, menciptakan
jenis alat angkutan untuk memudahkan kehidupan, digalinya berbagai jenis barang
tambang, dibakarnya beribu-ribu bensin, batu bara untuk menggerakkan pabrik dan
alat transportasinya. Hal-hal tersebut kemudian menjadi penyebab terjadinya
kerusakan dan pencemaran lingkungan. Menurut undang-undang tahun 2003 pasal 1
butir 14 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH),
pencemaran lingkungan adalah “masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat,
energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia
sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.24 Berkaitan

24

Ashabul Kahfi, “Tinjauan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan di Indonesia” (Jurnal
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, vol. 12, 2012), h. 157.
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dengan hal tersebut terdapat ayat Al-Qur’an surat Ar-Ruum (30): 41yang sesuai
dengan kegiatan manusia dalam lingkungan, seperti berikut:

            
  
Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian
dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).25
Bardasarkan ayat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia sebagai
makhluk Allah SWT yang termulia diperintahkan untuk selalu berbuat baik dan
dilarang untuk berbuat kerusakan di atas bumi. Adapun berbagai musibah yang
terjadi di muka bumi adalah dampak dari perbuatan manusia itu sendiri. Maka
daripada itu kita sebagai manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT harus senantiasa
menjaga lingkungan agar tetap stabil. Pesan ini harus disampaikan kepada anak-anak
dari sedini mungkin agar mereka terbiasa berbuat baik terhadap lingkungan sekitar.
Salah satu caranya adalah disampaikan kepada peserta didik pada saat proses
pembelajaran.
b.

Macam-Macam Pencemaran Lingkungan
Terdapat beberapa jenis pencemaran lingkungan, diantaranya sebagai berikut:

25

Departemen Agama Republik Indonesia, “Al Quran dan terjemahnya”, (Semarang: CV.
Alwaah), h. 647.
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1.

Pencemaran Udara
Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di

dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan (komposisi) udara dari keadaan
normalnya. Kehadiran bahan atau zat asing di dalam udara dalam jumlah tertentu
serta berada dalam waktu yang cukup lama, akan dapat mengganggu kehidupan
manusia, hewan dan tumbuhan. Bila keadaan tersebut terjadi, maka udara dikatakan
telah tercemar dan kenyamanan hidup terganggu.26
a)

Bahan pencemaran udara
Bahan pencemar udara dapat berupa: Karbon monoksida (CO), nitrogen oksida,

belerang oksida, hidrokarbon dan partikel padat. Semua ini sebagai hasil pembakaran
bahan bakar kendaraan bermotor yang menyebabkan makin banyak jumlah poluttan
yang dikeluarkan ke udara. Selain kendaran bermotor masih terdapat lagi sumber
pencemaran udara, misalnya: pabrik besi baja, penyulingan minyak bumi, dan pabrik
petrokimia.
1)

Karbon monoksida (CO)
Menyebabkan pekerjaan darah atau hemoglobin dalam mengikat oksigen dan

mengedarkan keseluruh tubuh terganggu akibat terikatnya CO dalam hemoglobin.
Akibatnya tubuh akan mengalami kekurangan oksigen yang sangat vital, sehingga
jantung dan paru-paru akan bekerja lebih keras lagi untuk memberikan oksigen dan
dapat menyebabkan pula penyakit jantung dan paru-paru.
26

Ahmad Faqih Syarafaddin, “Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009”, (Skripsi: UIN
Syarif Hidayatullah, 2011), h.44.
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Gambar 1.1. Berbagai sumber penghasil gas karbon monoksida (CO)
Sumber: http://www.freefoto.com/, dan http://4.bp.blogspot.com

2)

Nitrogen oksida (NO)
Dapat mengakibatkan kanker

Gambar 1.2 Berbagai gambar penghasil gas nitrogen oksida
Sumber: http://uk.oneworld.net dan http://www.worldofstock.com

3)

Belerang dioksida (SO)
Menimbulkan penyakit pada saluran pernapasan, seperti asma, bronkhitis sering

diikuti dengan timbulnya emphysema, dimana alveoli cenderung menjadi bersatu,
sehingga memperkecil permukaannya. Kemudian diikuti dengan menyempitnya
cabang-cabang bronkhioli yang akan mengurangi laju pertukaran gas CO2 dan O2. SO
terutama berasal dari pembakaran batu bara, minyak bumi, penghilangan minyak
tanah, industri kimia tertentu, industri logam dan lain-lain. Jika SO bereaksi dengan
udara yang mengandung uap air, maka akan terbentuk asam sulfat (H2SO4). Jika asam
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sulfat di udara terbawa oleh air hujan, maka terjadilah hujan asam yang dapat
menimbulkan prases pengkaratan (korosi) dan kerusakan pada tanaman seperti yang
sering terjadi di negara-negara industri.

Gambar 1.3 Proses terjadinya hujan asam
Sumber: http://static.howstuffworks.com

4)

Hidrokarbon (HC)
Hidrokarbon dapat menyebabkan mata perih.

Gambar 1.4 Berbagai sumber penghasil HC
Sumber: http://uk.oneworld.net, http://www.worldofstock.com, http://www.freefoto.com, dan
http://4.bp.blogspot.com
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5)

Sulfur oksida
Dapat menyebabkan terjadinya batuk, bronkitis, dan penyempitan saluran

pernapasan. Sulful oksida jika bereaksi dengan uap air dapat mengakibatkan hujan
asam.
6)

Chlorofluorocarbon (CFC)
Gas ini berasal dari gas buangan lemari es, AC, parfum. Gas ini bereaksi

dengan ozon dilapisan atas atmosfer sehingga mengakibatkan lapisan ozon berlubang.
7)

Debu
Debu dapat mengakibatkan gangguan saluran pernapasan, dan mata. Selain itu

debu mengandung partikel timah yang dapat meracuni darah.27
b)

2.

Akibat pencemaran udara
a)

Hujan asam

b)

Penipisan ozon di atmosfer

c)

Pemanasan global

Pencemaran Air
Pencemaran lingkungan merupakan masalah kita bersama, yang semakin

penting untuk diselesaikan, karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan
kehidupan kita. Siapapun bisa berperan serta dalam menyelesaikan masalah
pencemaran lingkungan termasuk kita. Dimulai dari lingkungan yang terkecil, diri
kita sendiri, sampai ke lingkungan yang lebih luas.
27

188.

Maskoeri Jasin, “Ilmu Alamiah Dasar”, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 187-
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Permasalahan pencemaran lingkungan yang harus segera diatasi bersama
diantaranya pencemaran air tanah dan sungai, pencemaran udara perkotaan,
kontaminasi tanah oleh sampah, hujan asam, perubahan iklim global, penipisan
lapisan ozon, kontaminasi zat radioaktif, dan sebagainya.
Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan
air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia.
Walaupun fenomena alam seperti gunung berapi, badai, gempa bumi dan lainlain juga mengakibatkan perubahan yang besar terhadap kualitas air, hal ini tidak
dianggap sebagai pencemaran. Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal
dan

memiliki

karakteristik

yang

berbeda-beda.

Meningkatnya

kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofikasi. Sampah organik seperti air
comberan (sewage) menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang
menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak
parah terhadap seluruh ekosistem. Industri membuang berbagai macam polutan ke
dalam air limbahnya seperti logam berat, toksinorganik, minyak, nutrien dan padatan.
Air

limbah

tersebut

memiliki

efek

termal,

terutama

yang

dikeluarkan

oleh pembangkit listrik, yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air.
Air dinyatakan tercemar apabila terdapat ganguan terhadap kualitas air
sehingga air tersebut tidak dapat di gunakan untuk tujuan penggunaannya. Air
tercemar adalah air yang telah di masuki makhluk hidup (mikro organisme), zat atau
energi akibat kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu
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yang menyebababkan air tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan
peruntukannya, air (tidak termasuk air laut) di bagi empat golongan, yaitu :
1.

Golongan A, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air minum secara
langsung tanpa ada pengolahan terlebih dahulu.

2.

Golongan B, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air baku untuk air
minum.

3.

Golongan C, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan
dan pertenakan.

4.

Golongan D, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian,
usaha perkotaan, industri, dan pembangkit tenaga listrik.

Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan
timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang bersifat fisik, kimiawi
maupun biologis sehingga mengganggu kesehatan eksistensi manusia, dan aktivitas
manusia serta organisme lainnya. Bahan penyebab pencemaran disebut bahan
pencemar atau polutan.
Faktor-faktor yang menentukan pencemaran :


Jumlah penduduk.



Jumlah sumberdaya alam yang digunakan oleh setiap individu.



Jumlah polutan yang dikeluarkan oleh setiap jenis sumberdaya alam.



Teknologi yang digunakan.
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Air yang baik adalah air yang tidak tercemar secara berlebihan oleh zat-zat
kimia atau mineral terutama oleh zat-zat atau mineral yang berbahaya bagi kesehatan.
Adapun beberapa indikator bahwa air sungai telah tercemar adalah sebagai berikut :
1.

Adanya perubahan suhu air. Air yang panas apabila langsung dibuang ke
lingkungan akan mengganggu kehidupan hewan air dan mikroorganisme
lainnya.

2.

Adanya perubahan pH atau konsentrasi ion Hidrogen. Air normal yang
memenuhi syarat untuk suatu kehidupan mempunyai berkisar pH berkisar
antara 6,5 – 7,5.

3.

Adanya perubahan warna, bau dan rasa air. Air dalam keadaan normal dan
bersih pada umumnya tidak akan berwarna, sehingga tampak bening dan jernih,
tetapi hal itu tidak berlaku mutlak, seringkali zat-zat beracun justru terdapat
pada bahan buangan industri yang tidak mengakibatkan perubahan warna pada
air. Timbulnya bau pada air lingkungan secara mutlak dapat dipakai sebagai
salah satu tanda terjadinya pencemaran. Apabila air memiliki rasa berarti telah
terjadi penambahan material pada air dan mengubah konsentrasi ion Hidrogen
dan pH air.

4.

Timbulnya endapan, koloidal, bahan terlarut. Bahan buangan yang berbentuk
padat, sebelum sampai ke dasar sungai akan melayang di dalam air besama
koloidal, sehingga menghalangi masuknya sinar matahari ke dalam lapisan air.
Padahal sinar matahari sangat diperlukan oleh mikroorganisme untuk
melakukan fotosintesis.
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5.

Adanya mikroorganisme. Mikroorganisme sangat berperan dalam proses
degradasi bahan buangan dari limbah industri ataupun domestik. Bila bahan
buangan yang harus didegradasi cukup banyak, maka mikroorganisme akan
ikut berkembangbiak. Pada perkembangbiakan mikroorganisme ini tidak
tertutup kemungkinan bahwa mikroba patogen ikut berkembangbiak pula.

6.

Meningkatnya radioaktivitas air lingkungan. Zat radioaktif dari berbagai
kegiatan dapat menyebabkan berbagai macam kerusakan biologis apabila tidak
ditangani dengan benar, baik efek langsung maupun efek tertunda.
Dampak pencemaran air diantaranya adalah jumlah oksigen terlarut di dalam air

menurun, kecepatan reaksi kimia meningkat, kehidupan ikan dan hewan air lainnya
terganggu, jika batas suhu yang mematikan terlampaui, ikan dan hewan air lainnya
mungkin akan mati, kandungan bahan kimia yang terdapat di dalam air limbah dapat
merugikan lingkungan melalui berbagai cara. Bahan organik terlarut dapat
menghasilkan oksigen dalam limbah serta akan menimbulkan rasa dan bau yang tidak
sedap pada penyediaan air bersih, selain itu akan lebih berbahaya apabila bahan
tersebut merupakan bahan beracun.
3.

Pencemaran Tanah
Pencemaran tanah adalah keadaan dimana bahan kimia buatan manusia masuk

dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena:
kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial; penggunaan
pestisida; masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan;
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kecelakaan kendaraaan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah; air limbah dari
tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah
secara tidak memenuhi syarat (illegal dumping).
Ketika suatu zat berbahaya/beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia
dapat menguap, tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang
masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat
beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika
bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya.
1. Sumber Pencemaran Tanah
Karena pencemar tanah mempunyai hubungan erat dengan pencemaran udara
dan pencemaran air, makan sumber pencemar udara dan sumber pencemar air pada
umumnya juga merupakan sumber pencemar tanah. Sebagai contoh gas-gas oksida
karbon, oksida nitrogen, oksida belerang yang menjadi bahan pencemar udara yang
larut dalam air hujan dan turun ke tanah dapat menyebabkan terjadinya hujan asam
sehingga menimbulkan terjadinya pencemaran pada tanah. Air permukaan tanah yang
mengandung bahan pencemar misalnya tercemari zat radioaktif, logam berat dalam
limbah industri, sampah rumah tangga, limbah rumah sakit, sisa-sisa pupuk dan
pestisida dari daerah pertanian, limbah deterjen, akhirnya juga dapat menyebabkan
terjadinya pencemaran pada tanah daerah tempat air permukaan ataupun tanah daerah
yang dilalui air permukaan tanah yang tercemar tersebut.
Dari pembahasan tersebut di atas, maka sumber bahan pencemar tanah dapat
dikelompokkan juga menjadi sumber pencemar yang berasal dari:

44

a. Sampah rumah tangga, sampah pasar dan sampah rumah sakit.
b. Gunung berapi yang meletus/kendaraan bermotor.
c. Limbah industri.
d. Limbah reaktor atom/PLTN.
2. Komponen Bahan Pencemar Tanah
Komponen-komponen bahan pencemar yang diperoleh dari sumber-sumber
bahan pencemar tersebut di atas antara lain berupa:
a. Senyawa

organik

yang

dapat

membusuk

karena

diuraikan

oleh

mikroorganisme, seperti sisa-sisa makanan, daun, tumbuh-tumbuhan dan
hewan yang mati.
b. Senyawa organik dan senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan/
diuraikan oleh mikroorganisme seperti plastik, serat, keramik, kaleng-kaleng
dan bekas bahan bangunan, menyebabkan tanah menjadi kurang subur.
c. Pencemar Udara berupa gas yang larut dalam air hujan seperti oksida nitrogen
(NO dan NO2), oksida belerang (SO2 dan SO3), oksida karbon (CO dan
CO2), menghasilkan hujan asam yang akan menyebabkan tanah bersifat asam
dan merusak kesuburan tanah/ tanaman.
d. Pencemar berupa logam-logam berat yang dihasilkan dari limbah industri
seperti Hg, Zn, Pb, Cd dapat mencemari tanah.
e. Zat radioaktif yang dihasilkan dari PLTN, reaktor atom atau dari percobaan
lain yang menggunakan atau menghasikan zat radioaktif.
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3.

Penyebab Pencemaran Tanah

Penyebab pencemaran tanah adalah akibat sampah yang tidak dapat membusuk,
seperti plastic, kaca, kaleng, serta pemakaian zat kimia yang berlebihan. Semua itu
akan mencemarkan tanah yang mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :
a. Kesuburan tanah berkurang dan bisa menjadi tandus
b. Tanaman sulit tumbuh
c. Binatang yang hidup dalam tanah mati
d. Mineral dalam tanah rusak
4.

Dampak Pencemaran Tanah

Berbagai dampak ditimbulkan akibat pencemaran tanah, diantaranya:
a.

Pada kesehatan

Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan,
jalur masuk ke dalam tubuh dan kerentanan populasi yang terkena. Kromium,
berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua
populasi. Timbal sangat berbahaya pada anak-anak, karena dapat menyebabkan
kerusakan otak, serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi.
Paparan kronis (terus-menerus) terhadap benzena pada konsentrasi tertentu
dapat meningkatkan kemungkinan terkena leukemia. Merkuri (air raksa) dan
siklodiena dikenal dapat menyebabkan kerusakan ginjal, beberapa bahkan tidak dapat
diobati. PCB dan siklodiena terkait pada keracunan hati. Organofosfat dan karmabat
dapat menyebabkan gangguan pada saraf otot. Berbagai pelarut yang mengandung
klorin merangsang perubahan pada hati dan ginjal serta penurunan sistem saraf pusat.
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Terdapat beberapa macam dampak kesehatan yang tampak seperti sakit kepala,
pusing, letih, iritasi mata dan ruam kulit untuk paparan bahan kimia yang disebut di
atas. Yang jelas, pada dosis yang besar, pencemaran tanah dapat menyebabkan
Kematian.
b. Pada Ekosistem
Pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem.
Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia
beracun/berbahaya bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Perubahan ini dapat
menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan antropoda
yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Akibatnya bahkan dapat memusnahkan
beberapa spesies primer dari rantai makanan, yang dapat memberi akibat yang besar
terhadap predator atau tingkatan lain dari rantai makanan tersebut. Bahkan jika efek
kimia pada bentuk kehidupan terbawah tersebut rendah, bagian bawah piramida
makanan dapat menelan bahan kimia asing yang lama-kelamaan akan terkonsentrasi
pada makhluk-makhluk penghuni piramida atas. Banyak dari efek-efek ini terlihat
pada saat ini, seperti konsentrasi DDT pada burung menyebabkan rapuhnya cangkang
telur, meningkatnya tingkat Kematian anakan dan kemungkinan hilangnya spesies
tersebut.
Dampak pada pertanian terutama perubahan metabolisme tanaman yang pada
akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Hal ini dapat menyebabkan
dampak lanjutan pada konservasi tanaman di mana tanaman tidak mampu menahan
lapisan tanah dari erosi. Beberapa bahan pencemar ini memiliki waktu paruh yang
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panjang dan pada kasus lain bahan-bahan kimia derivatif akan terbentuk dari bahan
pencemar tanah utama.
B.

Penelitian yang Relevan
Penelitian-penelitian

relevan

yang

terkait

dengan

penggunaan

model

pembelajaran Creative Problem Solving adalah :
1.

Penelitian oleh Saminanto

yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran

Creative Problem Solving dan Mind Mapping Terhadap Keampuan Berpikir
Kreatif Dan Hasil Belajar IPA Biologi . Hasil dari penelitian tersebut yaitu
model pembelajaran Creative Problem Solving dengan Mind Mapping dapat
dijadikan

alternatif

dalam

pembelajaran

IPA

Biologi sebagai upaya

peningkatan kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar siswa; modelmodel pembelajaran yang bervariasi akan membuat siswa tidak bosan dan
termotivasi untuk mengikuti pelajaran.
2.

Penelitian oleh Tatag Yuli Eko Siswono yang berjudul

Identifikasi Proses

Berpikir Kreatif Siswa dalam Pengajuan Masalah (Problem Posing)
Matematika Berpandu dengan Model Wallas dan Creative Problem Solving
(CPS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model Creative
Problem Solving (CPS) peserta didik kreatif cenderung mampu melakukan
setiap langkah proses berpikir kreatif dengan baik, walaupun sempat
mengalami hambatan, namun hal itu segera dapat diatasi dengan baik.
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3.

Penelitian Eva Latipah yang berjudul Strategi Self Regulated Learning dan
Prestasi Belajar: Kajian Meta Analisis. Hasil penelitian menunjukkan

meta-

analisis ini mendukung penelitian-penelitian sebelumnya tentang peran
strategi

self

regulated

learning

terhadap

prestasi

akademik.

Oleh

karenanya untuk pencapaian prestasi belajar yang tinggi, penggunaan
strategi self regulated learning hendaknya sangat dipertimbangkan.
4.

Penelitian Iyon Suyana yang berjudul Profil Self Regulated Thinking Siswa
SMP Dan Creative Thinking Siswa SMA Dalam Pembelajaran Dengan Strategi
Π-Log Berbasis Habits Of Mind. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas siswa
memiliki kemampuan self regulated thinking pada kategori intermediate
(moderate) dengan urutan indikator penyusunnya dari perolehan skor terbesar
ke terendah adalah „mengevaluasi keefektifan tindakannya‟ , „mengenali dan
menggunakan sumber yang diperlukan‟ , „menyadari pemikirannya sendiri‟ ,
„menanggapi umpan balik dengan tepat‟ , serta „merencanakan dengan tepat‟ .

C.

Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang

diamati. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya
dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesis tentang
hubungan variabel tersebut untuk digunakan dalam merumuskan hipotesis.28 Belajar
merupakan suatu perubahan yang terjadi pada diri seseorang dari yang tidak tahu

28

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitati, R&D
(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 92.
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menjadi tahu dan juga menambah pemahaman serta wawasan seseorang baik secara
kuantitas maupun kualitas.29 Pada proses belajar mengajar pendidik mempunyai tugas
untuk mendorong, membimbing dan memberi fasilitas belajar bagi peserta didik
untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pendidik mempunyai tanggung jawab untuk
melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas dan membentuk proses
pengembangan peserta didik. Pendidik hendaknya lebih memilih model pembelajaran
yang sesuai sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai.
Model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengatasi kurangnya
keterampilan berpikir kreatif peserta didik yaitu dengan menggunakan model CPS.
Dengan menggunakan model CPS dalam proses pembelajaran diharapkan proses
pembelajaran berlangsung lebih dinamis dan terdapat interaksi yang baik antara
pendidik dan peserta didik, dan juga interaksi yang baik antara peserta didik dengan
peserta didik yang lain. Selain itu peserta didik lebih mudah menguasai materi karena
peserta didik melakukan pembelajaran dengan diskusi kelompok untuk berbagi
informasi, dimana dalam model CPS akan meningkatkan keterampilan berpikir
kreatif dan self regulation. Ada empat indikator keterampilan berpikir kreatif yang
diteliti oleh peneliti di antaranya: berpikir lancar (fluence), berpikir luwes
(fleksibility), berpikir elaborasi (elaboration), berpikir orisinil (originality).
Penjelasan secara jelas mengenai kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat
digambarkan dibawah ini.

29

Syaiful Bahri, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.10.
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Gambar 2.1
Alur Kerangka Berpikir
Studi Pendahuluan
Pembuatan Rancangan Perangkat Ajar, Dan
Instrument Penelitian
Uji Coba
Uji Validitas Instrumen
Pembelajaran Materi Pencemaraan
Lingkungan

Kelas Eksperimen

Kelas Kontrol

Pembelajaran Menggunakan
Creative Problem Solving (CAS)
Angket Self Regulation
dan angket respon

Pembelajaran dengan menggunakan
metode Konvensional
Tes Akhir

(Post-test)

Pengolahan dan analisis data

Kesimpulan
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D.

Hipotesis

1.

Hipotesis Penelitian
Hipotesis

merupakan

jawaban

sementara

terhadap

rumusan

masalah

penelitian.30 Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat dirumuskan bahwa hipotesis
penelitian ini adalah terdapat pengaruh pembelajaran berbasis masalah terhadap
kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas X SMA Negeri 8 Bandar Lampung
tahun pelajaran 2016/2017.
2.

Hipotesis Statistik
Hipotesis statistik penelitian ini adalah sebagai berikut:
𝐻0 : 𝜇1 ≤ 𝜇2 (tidak terdapat pengaruh model pembelajaran Creative Problem
Solving terhadap kemampuan berpikir kreatif dan self regulation peserta
didik pada materi pencemaran lingkungan)
𝐻1 : 𝜇1 > 𝜇2 (terdapat pengaruh pembelajaran Creative Problem Solving
terhadap kemampuan berpikir kreatif dan self regulation peserta didik
pada materi pencemaran lingkungan).

30

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif R & D,
(Bandung: Alfabeta, 2009), h. 159

BAB III
METODELOGI PENELITIAN

A.

Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 8 Bandar Lampung di Jl. Laks.

Malahayati No.10 Teluk Betung Bandar Lampung pada bulan Februari semester
genap tahun pelajaran 2016/2017.
B.

Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

eksperimen karena terdapat perlakuan (treatment). Jenis penelitian eksperimen dapat
diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh
perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan.1 Jenis
eksperimen yang digunakan pada penelitian ini menggunakan desain penelitian PreExperimental Design atau sering disebut dengan istilah Quasi Experimental Design
dengan jenis Posttest-Only Control Design.2Quasy Experimental Design yaitu desain
yang memiliki kelompok kontrol tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol
variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.3 Penelitian yang
akan peneliti lakukan yaitu dengan mengelompokan responden menjadi dua
kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok eksperimen yaitu peserta didik yang
mendapat perlakuan pembelajaran biologi dengan penerapan
1

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008), h.107.
Ibid., h. 112.
3
Ibid., h.114.
2
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model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS). Kelompok kedua adalah
kelompok kontrol yaitu peserta didik yang mendapat perlakuan pembelajaran secara
konvensional. Kedua kelompok tersebut diasumsikan sama dalam segi yang relevan
dan hanya berbeda dalam perlakuan yang diberikan.
Tabel 3.1
Desain Pada Penelitian Ini:
Kelas
Perlakuan
Ekspeimen
𝑋1
Kontrol
𝑋2

Test
O1
O1

Keterangan:
O1=Tes soal keterampilan berpikir kreatif dan angket akhir SelfRegulation
𝑋1 =Perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran Creative Problem Solving
𝑋2 = Menggunakan metode konvensional (kelas kontrol)
A.

Variabel Penelitian

1.

Variabel bebas (independent variable)
Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau

menghasilkan akibat pada variabel yang lain, yang pada umumnya berada dalam
urutan tata waktu yang terjadi lebih dulu. Variabel ini biasanya disimbolkan dengan
variabel X.1 Dalam penelitian ini variabel bebasnya yaitu model creative problem
solving (CPS).

1

Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 57.
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2.

Variabel terikat (dependent variable)
Variabel terikat merupakan variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh

variabel bebas. Variabel ini biasanya disimbolkan dengan variabel Y.2 Dalam
penelitian ini variabel terikatnya yaitu keterampilan berpikir kreatif dan self
regulation peserta didik.
B.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

1.

Populasi
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas

X semester genap SMA N 8 Bandar Lampung sebanyak 68 peserta didik.
2.

Sampel
Berdasarkan teknik pengambilan sampel di atas diperoleh sampel yaitu :

a.

KelasX.5 yang berjumlah 36 sebagai kelas eksperimen. Pembelajaran pada
kelas ini menggunakan model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS).

b.

Kelas X.9 yang berjumlah 32 sebagai kelas kontrol. Pembelajaran pada kelas
ini menggunakan pembelajaran konvensional (ceramah).

3.

Teknik Pengambilan Sampel

a.

Tes
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik acak kelas (simple random

sampling), dikarenakan siswa dianggap memiliki karakteristik yang sama (homogen).
Pengambilan sampel secara acak atau random dapat dilakukan dengan menggunakan
bilangan random, komputer, maupun dengan undian. Bila pengambilan dengan
2

Ibid., h. 60
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undian, maka setiap anggota populasi diberi nomor terlebih dahulu, sesuai dengan
jumlah anggota populasi. Setiap anggota populasi memiliki peluang sama untuk
menjadi anggota sampel.3
b.

Angket
Metode ini digunakan untuk mengetahuirespon peserta didik setelah selesai

menempuh pembelajaran materi pencemaran lingkungan dengan menggunakan model
pembelajaran Creative Problem Solving (CPS). Angket yang digunakan penulis
adalah angket tertutup dimana pertanyaan dan jawaban sudah disediakan yaitu “ya
atau tidak” dan tidak ada jawaban tambahan.
Metode angket ini juga digunakan untuk memperoleh data self regulation
peserta didik. Self regulation yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejumlah
skor dari pertanyaan yang mencerminkan kreatif, kebebasan, keyakinan, dan
tanggung jawab yang ditandai dengan berbagai inisiatif belajar, ingin mendapatkan
pengalaman baru dan berusaha mengatasi masalah.
c.

Dokumentasi
Teknik dokumentasi yaitu teknik yang digunakan peneliti untuk mendapatkan

data-data tentang keadaan sekolah peserta didik dan lain-lainnya sebelum diadakan
tes yang berhubungan dengan penelitian ini.

1

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D
(Bandung: Alfabeta,2012), h. 91.
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C.

Prosedur Penelitian
Gambar 3.1
Prosedur Penelitian
Persiapan
Gambar 3.1
a. Mengadakan prasurvey ke sekolah tempat diadakannya penelitian, untuk
mendapatkan informasi
b. Menetapkan sampel penelitian

Pelaksanaan Penelitian
1) Melaksanakan kegiatan pembelajaran materi fotosintesis menggunakan
model inkuiri terbimbing.
2) Melaksanakan postest materi fotosintesis.
3) Mengumpulkan data melalui angket untuk mengetahui respon peserta didik

Pasca Pelaksanaan
a. Mengolah data yang didapat selama proses pembelajaran pada tahapan
pelaksanaan penelitian.
b. Melakukan analisis terhadap hasil data penelitian yang diperoleh.
c. Menyimpulkan hasil analisis data.
d. Menyusun laporan hasil penelitian (Skripsi).
D.

Instrumen Penelitian
Instrumen pada penelitian ini digunakan untuk mengukur dan mengumpulkan

data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik sehingga lebih mudah
diolah. Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes (tes
kemampuan berpikir kreatif). Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan
penting, yaitu valid dan reliabel.
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NO

1

2

3

Tabel 3.2
Instrumen Penelitian dan Tujuan Penggunaan Instrumen
Tujuan
Jenis Instrumen
Sumber Data
Waktu
Instrumen
Mendeskripsikan
aktivitas peserta
Selama
didik pada saat
Dokumentasi
Peserta didik pembelajaran
kegiatan
berlangsung
pembelajaran
berlangsung
Mendeskripsikan
dan menganalisis
Self Regulation
peserta didik dan
respon
Pada awal
Angket
Peserta didik
penerapan model
pembelajaran
pembelajaran
Creatif Problem
Solving (CPS)
peserta didik
Mendeskripsikan
dan menganalisis
kemampuan
peserta didik
Pada akhir
Tes (Posttest)
sesudah
Peserta didik
pembelajaran
penerapan model
pembelajaran
Creatif Problem
Solving (CPS)

Nilai kemampuan berpikir kreatif peserta didik diperoleh dari penskoran
terhadap jawaban peserta didik disetiap butir soal. Kriteria penskoran yang digunakan
dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

58

Tabel 3.3
Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Berpikir Kreatif
Variabel
Indikator
Skor
Respon Peserta Didik Terhadap Soal
Memberikan jawaban, alasan dapat
4
dipahami dan benar
Berpikir
Memberikan jawaban disertai alasan
3
lancar
tetapi alasan tidak dapat dipahami
(fluence)
Memberikan jawaban tidak disertai
2
alasan
1
Jika tidak ada jawaban/jawaban salah
Memberikan jawaban berdasarkan teori
4
dan hasilnya besar
Berpikir
Memberikan jawaban sesuai dengan teori
3
luwes
tetapi tidak selesai
(fleksibility)
Memberikan jawaban tetapi tidak dapat
2
dipahami
1
Jika tidak ada jawaban/jawaban salah
Kemampuan
Memberikan jawaban dengan jelas
Berpikir
4
berdasarkan fakta serta kesimpulan
Kreatif
dengan benar
Berpikir
Memberikan jawaban dan mampu
orisinil
3
menghubungkan dengan fakta-fakta
(originality)
tetapi tidak memberikan kesimpulan
Memberikan jawaban tidak berdasarkan
2
hubungan data pada soal
1
Jika tidak ada jawaban/jawaban salah
Memberikan jawaban berdasarkan data
4
pada soal dengan benar
Memberikan jawaban berdasarkan data
Berpikir
3
pada soal tetapi kurang jelas
elaborasi
(elaboration)
Memberikan jawaban tidak berdasarkan
2
hubungan data pada soal
1
Jika tidak ada jawaban/jawaban salah
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Nilai yang diperoleh dapat dihitung dengan menggunakan rumus:
R

NP = SM x 100.4
Keterangan:
NP

: nilai persen yang dicari atau diharapkan

R

: skor mentah yang diperoleh peserta didik

SM

: skor maksimum ideal dari tes kemampuan yang bersangkutan

100

: bilangan tetap

Untuk menentukan kategori berpikir kritis baik, cukup, kurang, ataupun tidak
baik maka skor diubah ke dalam bentuk persentase, dengan rumus berikut:5
Tabel 3.4
Kategori Berpikir Kreatif

E.

Nilai

Kategori

85 - 100
75 - 84
56 - 74
40 - 55
0 - 39

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Tidak Baik

Teknik Analisis Uji Coba Instrumen
Peneliti akan mengadakan uji instrumen sebelum pengambilan data dari kelas

yang akan diteliti. Instrumen akan terlebih dahulu dilakukan judgementoleh ahli
(dosen). Kemudian instrumen akan diuji cobakan kepada peserta didik yang pernah
4

Ngalim Purwanto, “Prinsip-prinsip dan teknik Evaluasi Pengajaran”, (Bandung: Rosdakarya,
1992), h. 102.
5
Nurani Hadnistia Darmawan, “Analisis kemampuan Berpikir Kreatif Dalam Pembelajaran
Berbasis Masalah Pada Konsep Pencemaran Lingkungan”, (Skripsi Program Pendidikan Biologi,
Universitas Pendidikan Indonesia, 2012), h. 39-40.
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melaksanakan pembelajaran fotosintesis. Hasil uji coba tersebut akan dianalisis
dengan menggunakan program Microsoft Excel yang di dalamnya terdapat daya beda,
tingkat kesukaran, reliabilitas, dan validitas butir soal.
1.

Validitas Tes
Uji validitas isi dilakukan melalui validasi oleh dosen yang memiliki keahlian

dibidang materi biologi, untuk melihat kesesuaian standar isi materi yang ada di
dalam instrumen tes. sedangkan uji validitas kriteria dihitung dengan bantuan
program Microsoft Excel, dengan kriteria bila rxy di bawah 0,30, maka dapat
disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut tidak valid, sehingga harus diperbaiki
atau dibuang.6
Tabel 3.5
Interprestasi Indeks Korelasi “r” Product Moment
Besarnya “r” ProductMoment (rxy)
Interpretasi
rxy< 0,30
rxy≥ 0,30

Tidak valid
Valid

Sumber : Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D, 2012.

2.

Uji Reliabilitas
Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali

untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.7 Semakin
reliabel suatu tes, semakin yakin kita dapat menyatakan bahwa dalam hasil suatu tes
mempunyai hasil yang sama dan bisa dipakai disuatu tempat sekolah ketika dilakukan
6

Sugiyono, OpCit, h. 179.
Ibid, h.173

7
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tes kembali. Penelitian ini menggunakan program Microsoft Excel untuk menentukan
reliabilitas tes instrumen, dengan kriteria sebagai berikut:
Tabel 3.6
Interprestasi Uji Reliabilitas8
Besarnya “r” hitung(rhitung)
Interpretasi
Rhitiung ≥ 0,70
Rhitung < 0,70

Reliabel
Tidak Reliabel

Sumber : Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D, 2012.

3.

Uji Daya Pembeda
Uji daya pembeda soal dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tiap butir soal

mampu membedakan kemampuan antara peserta didik kelompok atas dengan peserta
didik kelompok bawah. Perhitungan daya pembeda dilakukan menggunakan program
Microsoft Excel.
Tabel 3.7
Klasifikasi Daya Pembeda
DP
Klasifikasi
0,00
Sangat jelek
Jelek
0,00 < 𝐷𝑃 ≤ 0,20
Cukup
0,20 < 𝐷𝑃 ≤ 0,40
Baik
0,40 < 𝐷𝑃 ≤ 0,70
Sangat baik
𝐷𝑃 > 0,70
Sumber : Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D, 2012.

4.

Uji Tingkat Kesukaran
8

Ibid,h. 209.
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Butir-butir item tes hasil belajar dapat dinyatakan sebagai butir-butir item yang
baik, jika butir-butir item tersebut tidak terlalu sukar dan tidak pula terlalu mudah.
Menghitung tingkat kesukaran butir tes menggunakan program Microsoft Excel.
Penafsiran

atas

tingkat

kesukaran

butir

tes

digunakan

kriteria

menurutThorndike dan Hagen dalam Sudijono sebagai berikut:
Tabel 3.8
Interprestasi Tingkat Kesukaran Butir Tes9
Besar P
Interprestasi
P < 0,30
Terlalu Sukar
0,30≤ P ≤ 0,70
Cukup (Sedang)
P > 0,70
Terlalu Mudah
Sumber: Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, 2011.
Lebih lanjut Sudijono menyatakan butir-butir item tes hasil belajar dapat
dinyatakan sebagai butir-butir item yang baik, apabila butir-butir item tersebut tidak
terlalu sukar dan tidak pula terlalu mudah dengan kata lain derajat kesukaran item itu
adalah sedang atau cukup.10Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya ingin
mengetahui tingkat kesukaran soal, dipakai atau dibuangnya item soal hanya
berpedoman pada kevalidan item soal tersebut.

9

Anas Sudijono, OpCit,h 372.
Ibid, h 370.

10
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F.

Teknik Analisis Data

1.

Uji prasyarat
Teknik analisis data tes kemampuan berpikir kreatif ini diuji dengan

menggunakan uji statistik. Sebelum menguji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji
prasyarat yaitu:
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 langkah-langkah sebagai berikut:
1)

Hipotesis
Ho : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal
H1 : Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal

2)

Taraf Signifikansi

3)

Statistik Uji
L = max F ( zi )  S ( zi )

( )  0,05

zi 

X

i

X
s



Dengan:
F(zi) = P(Z  zi); Z ~ N(0,1)
S(zi) = proporsi cacah z ≤ zi terhadap seluruh cacah zi
Xi
4)

= skor responden

Daerah Kritik (DK) ={ L

L > L  ; n } ; n adalah ukuran sampel
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5)

Keputusan Uji

Ho ditolak jika Lhitung terletak di daerah kritik 11
6)

Kesimpulan
Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika tidak tolak
Ho. Sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal jika
tolak Ho.

b.

Uji Homogenitas
Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah variansi-variansi dari

sejumlah populasi sama atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji Bartlett dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
a)

Hipotesis
𝐻0 = 𝜎1 2 = 𝜎2 2 = ⋯ = 𝜎𝑘 𝑟 ( populasi yang homogen)
𝐻1 = ada dua variansi yang tidak sama ( populasi yang tidak sama)

b)

Tingkat segnifikasi , 𝑎 = 5 %

c)

Statistik uji
𝑥2 =

2.203
𝑐

𝑓 log 𝑅𝐾𝐺 −

𝑓𝑗 𝑙𝑜𝑔 𝑠𝑗 2

Dengan:
𝑥 2 ~ 𝑥 2 (𝑘 − 𝑖)
K = banyaknya populsi = banyaknya sampel
N = banyaknya seluruh nilai
𝑛𝑗 = banyaknya nilai (ukuran) sampai ke-j = ukuran sampai ke-j
𝑓𝑗 = 𝑛𝑗 − 1 = derajat kebebasan untuk 𝑠𝑗 2 ; j = 1, 2, 3, … ,k:
11

170-171.

Budiyono, “Statistik Untuk Penelitian”, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2004), h.
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F=N–k=
C =1+3

1
𝑘−1

𝑘
𝑗 −1 𝑓𝑗

(

1
𝑓𝑗

= derajat kebebasan untuk RKG
1

− 𝑓)

RKG = Rataan kuadrat galat =
𝑠𝑠𝑗 =
d)

𝑥𝑗2 −

(𝑥 𝑗 )2
𝑛𝑗

𝑠𝑠𝑗
𝑓𝑗

= (𝑛𝑗 − 1) 𝑠𝑗 2

Daerah kritis
DK = 𝑥 2 │ 𝑥 2 > 𝑥 2 𝑎,𝑘−1 jumlah beberapa 𝑎 dan ( k- 1 ) nilai 𝑥 2 𝑎,𝑘−1 data
dilihat pada table chi kuadrat denag derajat kebebasan (k-1)

e)

Keputusan uji
0 = ditolak jika harga statistik 𝑥 2 , yakni

𝑥 2 𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑥 2 𝑎,𝑘−1 , berarti

variansi dari populasi tidak homogen .12
A.

Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis ini akan menggunakan Uji t (parsial) untuk mengetahui

apakah dalam pembelajaran berbasis masalah berpengaruh terhadap kemampuan
berfikir kritis peserta didik. Uji ini dilakukan untuk melihat signifikansi dan pengaruh
variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Tingkat yang akan
digunakan adalah 0,05 dengan kriteria pengujian H0 akan diterima jika t tabel < t
hitung < t tabel dan H0 akan ditolak jika t hitung < t tabel atau t hitung > t tabel.
Langkah-langkah:
1) Merumuskan Hipotesis
𝐻0 : 𝜇1 ≤ 𝜇2

12

Ibid, h. 176-177.
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(Tidak terdapat pengaruh model pembelajaran Creative Problem Solving
terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada materi pencemaran
lingkungan)
𝐻1 : 𝜇1 > 𝜇2
(Terdapat pengaruh model pembelajaran Creative Problem Solving
terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada materi pencemaran
lingkungan)
Keterangan :
𝜇1 : Rata-rata hitung kemampuan berpikir kreatif peserta didik yang
menggunakan pembelajaran Creative Problem Solving.
𝜇2 : Rata-rata

hitung kemampuan berpikir kreatif peserta didik yang

menggunakan metode knvensional.
2) Menentukan uji statistik

X1  X 2
thitung =
1 1
S

n1 n2

2
dengan : S 

(n1  1) S12  (n2  1) S 22
n1  n2  2

Keterangan :
͞ X1

:

Nilai rata-rata hitung kemampuan berpikir kritis peserta didik

yang menggunakan pembelajaran Creative Problem Solving.
͞ X2

:

Nilai rata-rata hitung kemampuan berpikir kritis peserta didik

yang menggunakan metode konvensional.
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n1 :

Banyaknya peserta didik yang menggunakan pembelajaran Creative
Problem Solving.

n2 :

Banyaknya peserta didik yang menggunakan metode diskusi.

S²₁ :

Varians data peserta didik pembelajaran Creative Problem Solving.

S²₂ :

Varians data peserta didik menggunakan metode diskusi.

S :

Simpangan baku kedua kelompok

3) Menentukan taraf signifikasi, taraf signifikasi yang digunakan pada penelitian
ini adalah α = 0,05 atau 5%
4) Menentukan ttabel dengan pengujian dua pihak dimana dk = n₁ + n₂ - 2 dan
dengan menggunakan tabel t didapat nilai ttabel.
5) Menentukan kriteria pengujian
Jika – ttabel ≤ thitung ≤ + ttabel, maka H0 diterima.
6) Menarik kesimpulan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1.

Analisis Data Uji Coba Instrumen
a.

Validitas Tes
Uji validitas data uji instrumen dengan menggunakan rumus korelasi

Product Moment. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:
Tabel 4.1
Validitas Tes Kemampuan Berpikir Kreatif
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

r Hitung
0,727
0,594
0,337
0,492
0,409
0,799
0,625
0,551
0,239
0,338
0,735
0,417
0,187
0,442
0,356

r Tabel
0,339
0,339
0,339
0,339
0,339
0,339
0,339
0,339
0,339
0,339
0,339
0,339
0,339
0,339
0,339

Kesimpulan
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa 11 butir soal dari 15 butir soal memiliki
rhitung lebih besar dari rtabel , yaitu 0,339, maka berdasarkan interpretasi yang
digunakan penulis pada tabel 3.4, maka 11 butir soal tersebut dinyatakan valid.
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Namun, ada 4 butir soal dari 15 butir soal memiliki rhitung lebih kecil dari
rtabel , yaitu 0,399 maka 4 butir soal tersebut dinyatakan tidak valid.
a.

Uji Reliabilitas
Hasil perhitungan uji reliabilitas data uji instrumen dapat dilihat pada

tabel 4.2 berikut:
Tabel 4.2
Reliabilitas Tes Kemampuan Berpikir Kreatif
r Hitung

𝐫𝐓𝐚𝐛𝐞𝐥

Kesimpulan

0,776

≥ 0,70

Reliabel

Berdasarkan interpretasi yang digunakan penulis pada tabel 3.5, suatu tes
dikatakan reliabel jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 0,70. Berdasarkan hasil perhitungan uji
reliabilitas instrumen tes kemampuan berpikir kreatif dan diperoleh koefisien
reliabilitasnya (𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ) 0,776 ≥ 0,70, sehingga hasil uji coba tes kemampuan
berpikir kreatif dinyatakan reliabel dan layak digunakan sebagai instrumen
penelitian.
b.

Uji Tingkat Kesukaran
Berdasarkan hasil perhitungan Instrumen tes kemampuan berpikir kreatif

yang telah dinyatakan valid dan reliabel, dianalisis kembali tingkat
kesukarannya. Hasil analisis tingkat kesukaran dapat dilihat pada tabel 4.3
berikut:
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Tabel 4.3
Uji Tingkat Kesukaran Tes Kemampuan Berpikir Kreatif
No

Tingkat
Kesukaran (TK)

Besar P

Keterangan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

0,576
0,583
0,694
0,694
0,597
0,646
0,674
0,688
0,639
0,694
0,667
0,576
0,646
0,681
0,667

0,30≤ P ≤ 0,70
0,30≤ P ≤ 0,70
0,30≤ P ≤ 0,70
0,30≤ P ≤ 0,70
0,30≤ P ≤ 0,70
0,30≤ P ≤ 0,70
0,30≤ P ≤ 0,70
0,30≤ P ≤ 0,70
0,30≤ P ≤ 0,70
0,30≤ P ≤ 0,70
0,30≤ P ≤ 0,70
0,30≤ P ≤ 0,70
0,30≤ P ≤ 0,70
0,30≤ P ≤ 0,70
0,30≤ P ≤ 0,70

Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang

Berdasarkan hasil analisis tingkat kesukaran uji coba instrumen tes pada
tabel di atas diperoleh 15 butir soal tersebut memiliki derajat kesukaran antara
0,30 dan 0,70 sehingga berdasarkan interpretasi sesuai dengan tabel 3.8, maka
dari 15 butir soal dikategorikan sedang dan layak digunakan sebagai
instrumen penelitian.
c.

Uji Daya Pembeda
Uji daya pembeda pada penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 10.

Adapun hasil analisis perbutir soal dirangkum pada tabel 4.4 berikut:
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Tabel 4.4
Uji Daya Pembeda Tes Kemampuan Berpikir Kreatif

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Daya
Pembeda
(DP)
0,525
0,325
0,125
0,300
0,200
0,650
0,325
0,325
0,100
0,175
0,550
0,275
0,050
0,250
0,225

Interpretasi Daya
Pembeda (DP)

Keterangan

≤ 0,70
≤ 0,40
≤ 0,20
≤ 0,40
≤ 0,20
≤ 0,70
≤ 0,40
≤ 0,40
≤ 0,20
≤ 0,20
≤ 0,70
≤ 0,40
≤ 0,20
≤ 0,40
≤ 0,40

Baik
Cukup
Jelek
Cukup
Jelek
Baik
Cukup
Cukup
Jelek
Jelek
Baik
Cukup
Jelek
Cukup
Cukup

Berdasarkan tabel di atas, dari 15 butir soal yang telah diuji cobakan
diperoleh 2 butir soal memiliki klasifikasi daya pembeda yang baik dengan
daya pembeda berkisar 0,525, 0,550, dan 0,650. 7 Butir soal memiliki
klasifikasi daya pembeda cukup dengan daya pembeda berkisar antara 0,250
sampai dengan 0,325 dan 5 butir soal memiliki klasifikasi daya pembeda jelek,
dengan daya pembeda kurang dari sama dengan 0,050 sampai dengan 0,200,
sehingga berdasarkan interpretasi yang digunakan penulis pada tabel 3.7 butir
soal yang layak digunakan sebagai instrumen penelitian adalah yang
berinterpretasi baik dan berinterpretasi cukup.
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Berdasarkan hasil perhitungan validitas, uji tingkat kesukaran, daya
pembeda, dan reliabilitas maka dapat dibuat tabel kesimpulan pada tabel 4.5
berikut:
Tabel 4.5
Kesimpulan Hasil Uji Coba Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis
No.
Butir
Soal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Validitas

Tingkat
Kesukaran

Daya
Pembeda

Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid

Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang

Baik
Cukup
Jelek
Cukup
Jelek
Baik
Cukup
Cukup
Jelek
Jelek
Baik
Cukup
Jelek
Cukup
Cukup

Reliabilitas Keterangan

Reliabel

Dipakai
Dipakai
Dibuang
Dipakai
Dibuang
Dipakai
Dipakai
Dipakai
Dibuang
Dibuang
Dipakai
Dipakai
Dibuang
Dipakai
Dipakai

Sumber:Pengolahan data

Dari 15 soal yang diujikan terdapat 10 soal yang valid, memiliki tingkat
kesukaran sedang, dan memiliki daya pembeda yang cukup dan baik yaitu
nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, dan 15. Soal tersebut sudah layak diuji
cobakan kedalam kelas eksperimen dan kontrol untuk pengambilan data
kemampuan berpikir kreatif. Sepuluh soal tersebut sudah mencakup semua
indikator kemampuan berpikir kreatif.
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Adapun butir soal yang layak digunakan dalam uji coba instrumen tes berpikir
kreatif berdasarkan analisis uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat keskaran dan uji
daya pembeda dari 15 butir soal yang dapat digunakan untuk pengujian tahap kelas
eksperimen dan kelas kontrol hanya 10 butir soal.
1.

Analisis Data Tes Kemampuan Berpikir Kreatif
Data tes kemampuan berpikir kreatif dianalisis untuk menjawab hipotesis

penelitian. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji t, sebelum melakukan uji t data tes
kemampuan berpikir kreatif harus memenuhi dua uji prasyarat, yaitu data harus
normal dan harus homogen. Uji prasyarat uji t pada data tes kemampuan berpikir
kreatif dipaparkan sebagai berikut:
a.

Uji Normalitas
Uji normalitas hipotesis penelitian menggunakan uji Kolmogorov Smirnov

dengan bantuan program Microsoft Exel. Hasil uji normalitas terhadap data nilai tes
kemampuan berpikir kreatif diketahui bahwa nilai akhir tes kemampuan berpikir
kreatif pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol pada materi pencemaran
lingkungan berdistribusi normal. Rekapitulasi hasil uji normalitas dapat dilihat pada
Tabel 4.6 berikut ini:
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Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas Nilai Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Pada
Materi Pencemaran Lingkungan
Jenis tes

Lhitung

Kriteria nilai
Ltabel

Kesimpulan
(berdistribusi
normal)

Tes KBK
0,107
0,148
Berdistribusi
Eksperimen
normal
Tes KBK Kontrol
0,119
0,157
Sumber: Hasil Perhitungan Uji Normalitas Tes Kemampuan Berpikir Kreatif
Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa data tes kemampuan berpikir kreatif
pada kelas eksperimen berdistribusi normal. Pernyataan tersebut didasari oleh
Lhitung bernilai 0,107 dan Ltabel 0,148 sehingga Lhitung < Ltabel menjadikan H0
diterima. Sedangkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa data tes kemampuan
berpikir kreatif pada kelas kontrol berdistribusi normal. Pernyataan tersebut didasari
oleh Lhitung bernilai 0,119 dan Ltabel 0,157 sehingga Lhitung < Ltabel

menjadikan

H0 diterima.1
b.

Uji Homogenitas
Uji homogenitas yang digunakan adalah uji Levene’stest untuk mengetahui

kedua varian memiliki karakteristik yang sama atau tidak. Hasil uji homogenitas
tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut:

1

170-171

Budiyono, “Statistik Untuk Penelitian”, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2004), h.
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Tabel 4.7
Hasil Uji Homogenitas Tes Kemampuan Berpikir Kreatif
Jenis tes
Kesimpulan
𝒳²hitung
𝒳²tabel
Postest KBK
Eksperimen dan
0,494
3,481
Homogen
Kontrol
Sumber: Hasil Perhitungan Uji Homogenitas Tes Kemampuan Berpikir Kreatif
Uji homogenitas yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah uji
homogenitas kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil perhitungan uji homogenitas
dengan taraf signifikasi 0,05 dengan derajat kebebasan 1 diperoleh 𝒳² tabel 3,481 dan
𝒳² hitung 0,494. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa 𝒳² hitung <
𝒳² tabel, sehingga H0 diterima, artinya kedua sampel berasal dari populasi yang sama
(homogen).2 Setelah uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas terpenuhi
analisis dapat dilanjutkan pada pengujian hipotesis penelitian menggunakan uji t
independent.
c.

Uji Hipotesis (Uji t Independent)
Setelah uji normalitas didapatkan berdistribusi normal dan uji homogenitas

memiliki varians yang homogen, maka dilanjutkan dengan pengujian hipotesis yaitu
menggunakan rumus uji-t. Hipotesis penelitian yang diuji dengan uji t adalah
hipotesis untuk melihat pengaruh model pembelajaran Creativ Problem Solving
terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada materi pencemaran
lingkungan. Rangkuman hasil perhitungan uji t disajikan pada tabel 4.8 berikut:

2

Ibid, h. 170-171.
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Kelompok
Eksperimen

Tabel 4.8
Rangkuman Uji t
Rata-rata
Varians
82,569

60,531

ttabel

1,997
Kontrol
72,188
46,673
Sumber: Hasil Perhitungan Uji t Kemampuan Berpikir Kreatif

thitung
4,119

Berdasarkan dari perhitungan Uji-t tes kemampuan berpikir kreatif pada tabel
di atas, untuk materi pencemaran lingkungan dapat dilihat bahwa nilai dari t hitung >
t tabel yaitu 4,119 > 1,997, ini berarti H0 ditolak, dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran Creative Problem Solving terhadap
kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada materi pencemaran lingkungan.
2.

Analisis Hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif
Setelah hasil tes kemampuan berpikir kreatif peserta didik dianalisis pada kelas

eksperimen dan kelas kontrol yang disesuaikan dengan KKM mata pelajaran IPA
Biologi kelas X di SMA Negeri 8 Bandar Lampung yaitu 75 diperoleh data tabel 4.9
sebagai berikut:
Tabel 4.9
Analisis Hasil Test Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta Didik Kelas
Eksperimen
Jumlah
Nilai
Kriteria
Persentase
Peserta Didik
85 - 100
Sangat Baik
16
44,44%
75 - 84
Baik
16
44,44%
56 - 74
Cukup
4
11,11%
40 - 55
Kurang
0
0%
0 - 39
Tidak Baik
0
0%
Jumlah
36
100%
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Berdasarkan analisis tabel di atas, dapat dikatakan bahwa peserta didik kelas
eksperimen yang telah mencapai KKM sebanyak 88,88% dengan kategori sangat
baik, sedangkan peserta didik yang belum mencapai KKM sebanyak 11,11% dengan
kategor cukup.
Tabel 4.10
Analisis Hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta Didik Kelas Kontrol
Jumlah
Nilai
Kriteria
Persentase
Peserta Didik
85 - 100
Sangat Baik
1
3,125%
75 - 84
Baik
13
40,625%
56 - 74
Cukup
18
56,250%
40 - 55
Kurang
0
0%
0 - 39
Tidak Baik
0
0%
Jumlah
32
100%

Berdasarkan analisis tabel di atas, dapat dikatakan bahwa peserta didik kelas
kontrol yang telah mencapai KKM yang telah ditetapkan yaitu 75 sebanyak 40,625%
dengan kategori sangat baik sedangkan peserta didik yang belum mencapai KKM
sebanyak 56,25% dengan kategori cukup.
3.

Persentase Ketercapaian Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif
Dari hasil tes kemampuan berpikir kreatif peserta didik diperoleh ketercapaian

indikator kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada materi pencemaran
lingkungan yaitu sebagai berikut:
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100
90
80
70
60
50
40

Kelas Eksperimen

30

Kelas Kontrol

20
10
0
Berpikir
Lancar
(Fluency)

Berpikir Luwes
(Fleksibility)

Berpikir
Orisinil
(Originality)

Berpikir
Elaboratif
(Elaboration)

Sumber: Persentase Ketercapaian KBK Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol
Gambar 4.1
Persentase Ketercapaian Indikator KBK Kelas Eksperimen dan Kontrol
Berdasarkan dari analisis ketercapaian indikator kemampuan berpikir kreatif
kelas eksperimen dan kelas kontrol di atas, dapat dilihat pada kelas eksperimen
diperoleh hasil rata-rata ketercapaian dari semua indikator kemampuan berpikir
kreatif yaitu 81,86% dengan kategori baik, dimana ketercapaian indikator tertinggi
adalah indikator berpikir luwes (fleksibility) yaitu 86,83% dengan kategori sangat
baik, dari pada hasil rata-rata ketercapaian indikator kemampuan berpikir kreatif
pada kelas kontrol, yaitu 72,66% dengan kategori cukup, dimana ketercapaian
indikator tertinggi adalah indikator berpikir lancer (fluency) yaitu 76,95% dengan
kategori baik.
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4.

Angket Self Regulation
Untuk memperoleh data hasil uji coba instrumen angket self regulation peserta

didik, dilakukan uji coba. Analisis angket meliputi validitas dan uji reliabilitas yang
dipaparkan sebagi berikut:

a.

Validitas Angket Self Regulation
Validitas angket self regulation meliputi validasi isi berdasarkan para ahli dan

analisis uji validitas korelasi Product Moment. Validasi isi berdasarkan ahli ini
digunakan untuk penilaian kesesuaian butir pertanyaan angket dengan kisi-kisi angket
dan kesesuaian bahasa yang digunakan dalam angket dengan kemampuan bahasa
peserta didik. Validasi dilakukan dengan menggunakan daftar checklist oleh dua
validaor. Selanjutnya, data uji coba angket dianalisis kevalidan dengan rumus
Product Moment dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.11
Validitas Butir Angket Self Regulation
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

rhitung
0,353
0,442
0,395
0,348
0,365
0,504
0,572
0,379
0,372
0,428

rtabel
0,339
0,339
0,339
0,339
0,339
0,339
0,339
0,339
0,339
0,339

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
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11
0,504
0,339
Valid
12
0,368
0,339
Valid
13
0,619
0,339
Valid
Sumber: Hasil Perhitungan Uji Validitas Angket Self Regulation
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa 13 butir soal memiliki 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih
besar dari 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , yaitu 0,339, maka berdasarkan interpretasi yang digunakan penulis
pada tabel 3.5 bahwa perhitungan validitas butir angket dinyatakan valid jika
𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka 13 butir soal tersebut dinyatakan valid.
b.

Reliabilitas Angket Self Regulation
Hasil perhitungan uji reliabilitas data angket self regulation dapat dilihat pada

tabel 4.12 berikut:
Tabel 4.12
Reliabilitas Butir Angket Self Regulation
r Hitung

𝐫𝐓𝐚𝐛𝐞𝐥

Kesimpulan

0,728
≥ 0,70
Reliabel
Sumber: Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Angket Self Regulation
Berdasarkan interpretasi yang digunakan penulis pada tabel 3.5, suatu tes
dikatakan reliabel jika rhitung lebih besar dari rtabel

0,70. Berdasarkan hasil

perhitungan uji reliabilitas instrumen angket self regulation diperoleh koefisien
reliabilitasnya (rhitung ) 0, 728 ≥ 0,70, Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas
instrumen uji coba self regulation diperoleh koefisien reliabilitasnya 0,728, sehingga
hasil uji coba angket self regulation dinyatakan reliabel dan layak digunakan sebagai
instrumen penelitian.
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5.

Analisis Data Tes Angket Self Regulation
Data tes angket self regulation dianalisis untuk menjawab hipotesis penelitian.

Uji hipotesis yang digunakan adalah uji t, sebelum melakukan uji t data tes Angket
Self Regulation harus memenuhi dua uji prasyarat, yaitu data harus normal dan harus
homogen. Uji prasyarat uji t pada data angket self regulation dipaparkan berikut:
a.

Uji Normalitas Angket Self Regulation Kelas Eksperimen dan Kontrol
Uji normalitas hipotesis penelitian menggunakan uji Kolmogorov Smirnov

dengan bantuan program Microsoft Exel. Hasil uji normalitas terhadap data nilai
angket self regulation diketahui bahwa nilai akhir angket self regulation pada kelas
eksperimen maupun kelas kontrol pada materi pencemaran lingkungan berdistribusi
normal. Rekapitulasi hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut ini:
Tabel 4.13
Hasil Uji Normalitas Angket Self Regulation
Jenis tes

Lhitung

Kriteria nilai
Ltabel

Kesimpulan
(berdistribusi
normal)

Angket Self
Regulation
0,129
0,148
Berdistribusi
Eksperimen
normal
Angket Self
0,110
0,157
Regulation Kontrol
Sumber: Hasil Perhitungan Uji Normalitas Angket Self Regulation
Uji normalitas angket self regulation pada kelas eksperimen hasil yang
diperoleh menunjukkan bahwa data angket self regulation pada kelas eksperimen
berdistribusi normal. Pernyataan tersebut didasari oleh Lhitung bernilai 0,129 dan
Ltabel

0,148 sehingga Lhitung < Ltabel menjadikan H0 diterima. Sedangkan Uji
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normalitas angket self regulation pada kelas kontrol hasil yang diperoleh
menunjukkan bahwa data angket self regulation pada kelas kontrol berdistribusi
normal. Pernyataan tersebut didasari oleh Lhitung bernilai 0,110 dan Ltabel

0,157

sehingga Lhitung < Ltabel menjadikan H0 diterima.
b.

Uji Homogenitas Angket Self Regulation Kelas Eksperimen dan Kontrol
Hasil uji homogenitas terhadap data nilai angket self regulation diketahui

bahwa nilai akhir angket self regulation pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol
pada materi pencemaran lingkungan berdistribusi homogen. Rekapitulasi hasil uji
homogenitas dapat dilihat pada Tabel 4.14 berikut ini:
Tabel 4.14
Hasil Uji Homogenitas Angket Self Regulation
Jenis tes
Kesimpulan
𝒳²hitung
𝒳²tabel
Angket Self Regulation
2,169
3,481
Homogen
Eksperimen dan Kontrol
Sumber: Hasil Perhitungan Uji Homogenitas Angket Self Regulation
Uji homogenitas yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah uji
homogenitas kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil perhitungan uji homogenitas
dengan taraf signifikasi 0,05 dengan derajat kebebasan 1 diperoleh 𝒳² tabel 3,481 dan
𝒳² hitung 2,169. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa 𝒳² hitung <
𝒳² tabel, sehingga H0 diterima, artinya kedua sampel berasal dari populasi yang sama
(homogen).
c.

Uji Hipotesis (Uji t Independent)
Setelah uji normalitas didapatkan berdistribusi normal dan uji homogenitas

memiliki varians yang homogen, maka dilanjutkan dengan pengujian hipotesis yaitu
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menggunakan rumus uji-t. Hipotesis penelitian yang diuji dengan uji t adalah
hipotesis untuk melihat pengaruh model pembelajaran Creativ Problem Solving
terhadap self regulation peserta didik pada materi pencemaran lingkungan.
Rangkuman hasil perhitungan uji t disajikan pada tabel 4.15 berikut:

Kelompok

Tabel 4.15
Rangkuman Uji t
Rata-rata
Varians

𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍

Eksperimen

83,889
60,531
1,997
Kontrol
72,656
46,673
Sumber: Hasil Perhitungan Uji t Angket Self Regulation

𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈
4,456

Berdasarkan dari perhitungan Uji-t angket self regulationpada tabel di atas,
untuk materi pencemaran lingkungan dapat dilihat bahwa nilai dari 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
yaitu 4,456 ≥ 1,997 , ini berarti H0 ditolak, dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran Creative Problem Solving terhadap
Self Regulation peserta didik pada materi pencemaran lingkungan di SMA Negeri 8
Bandar Lampung.
A.

Pembahasan
Penelitian ini mempunyai tiga variabel yang menjadi objek penelitian, yaitu

variabel bebas berupa model pembelajaran Creative Problem Solving dan variabel
terikat berupa Kemampuan Berpikir Kreatif dan Self Regulation.
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 8 Bandar Lampung pada peserta
didik kelas X5 sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 36 peserta didik dan diberi
perlakuan menggunakan model pembelajaran Creative Problem Solving dalam proses
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pembelajarannya sedangkan kelas X9 sebagai kelas kontrol yang berjumlah 32 peserta
didik dan tidak diberi perlakuan hanya menggunakan model pembelajaran
konvensional dalam proses pembelajarannya dengan materi pencemaran lingkungan.
Peserta didik yang terlibat sebagai sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 68
peserta didik. Pada setiap kelas baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen
diberikan tes dengan butir soal yang sama. Kemudian, peneliti juga memberikan
angket Self Regulation pada peserta didik untuk mengetahui kemandirian diri yang
dimiliki kedua kelas tersebut. Materi yang diajarkan adalah pencemaran lingkungan,
untuk mengumpulkan data-data pengujian hipotesis, peneliti mengajarkan materi
pencemaran lingkungan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen masing- masing
sebanyak 3 kali pertemuan, yaitu 2 kali pertemuan dilaksanakan untuk proses belajar
mengajar dan 1 kali pertemuan dilaksanakan untuk evaluasi atau tes akhir peserta
didik sebagai data penelitian dengan bentuk tes essay.
Soal tes akhir adalah instrumen yang sesuai dengan kriteria soal kemampuan
berpikir kreatif, penulis membuat soal sebanyak 20 butir soal kemudian soal tersebut
di validasi isi oleh validator dari jurusan pendidikan biologi yaitu Ibu Aulia
Novitasari, M.Pd, dan Ibu Fatimatuzzahra, S.Pd, M.Sc, setelah divalidasi oleh kedua
validator dari jurusan pendidikan biologi, soal yang terpakai sebanyak 15 butir soal
dari 20 butir soal, setelah selesai divalidasi ke 15 butir soal tersebut diuji cobakan di
kelas X1 IPA 1 SMA N 8 Bandar Lampung yang telah mempelajari materi
pencemaran lingkungan.
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Berdasarkan hasil tes uji coba pada kelas XI IPA 1 dari 15 butir soal setelah
diuji validitas yang dapat dinyatakan valid terdapat 11 butir soal, setelah diuji
reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda soal yang layak digunakan dalam
penelitian ini adalah 10 butir soal. Hal ini karena pada uji daya pembeda soal yang
dinyatakan tidak dapat dipakai (Jelek) berjumlah 5 butir soal, sehingga peneliti
menyimpulkan bahwa soal yang digunakan untuk penelitian ini adalah 10 butir soal.
Berdasarkan analisis persentase ketercapaian indikator kemampuan berpikir
kreatif pada kelas eksperimen yang diberi perlakuan menggunakan model
pembelajaran Creatif Problem Solving diperoleh hasil rata-rata ketercapaian indikator
kemampuan berpikir kreatif pada kelas eksperimen yaitu 81,86% sedangkan hasil
rata-rata ketercapaian indikator kemampuan berpikir kreatif pada kelas kontrol, yaitu
72,66%.
Setelah dilakukan analisis, ada beberapa hal yang menyebabkan kemampuan
berfikir kreatif peserta didik kelas eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol.
Salah satu faktor penyebabnya adalah proses pembelajaran di dalam kelas, kenyataan
ini disebabkan oleh proses pembelajaran, karena pada proses pembelajarannya
metode konvensional lebih terpusat kepada pendidik. Pendidik memberikan proses
pembelajaran yang prosedural seperti pemberian materi secara rinci, sedangkan
peserta didik hanya mengerjakan latihan soal dan tidak belajar berpendapat untuk
menjelaskan sebuah konsep, sehingga kemampuan berfikir kreatif peserta didik
kurang terlatih. Berbeda dengan proses pembelajaran yang diterapkan pada kelas
eksperimen yang menggunakan model pembelajaran Creative Problem Solving yang
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menuntut peserta didik untuk aktif mencari dan mengumpulkan informasi tentang
materi pembelajaran di dalam kelas, sedangkan pendidik sebagai fasilitator,
motivator, dan dinamisator.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif peserta didik
yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran creative problem solving
lebih tinggi dari pada yang diajarkan dengan menggukan model pembelajaran
konvensional. Hal ini sesuai pada hasil pengujian hipotesis yang dilakukan oleh
peneliti dan mendapatkan hasil dari t hitung > t 𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 yaitu 4,119 > 1,997, ini berarti H1
diterima dan

H0

ditolak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada kelas

eksperimen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kemampuan Berpikir
Kreatif peserta didik pada materi pencemaran lingkungan.
Pada indikator berpikir lancar (fluency) yang terdapat pada soal nomer 1, 2, 3,
4, dan 5, dimana yang diukur dalam penelitian ini adalah kemampuan peserta didik
untuk mengemukakan banyak ide atau gagasan berdasarkan pengetahuan yang
dimiliki dalam menyelesaikan masalah. Pada soal indikator berfikir lancar yaitu
mencetuskan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian masalah atau jawaban. Peserta
didik yang mampu mencapai indikator berpikir lancar pada kelas eksperimen sebesar
80,9 % dari seluruh peserta didik, sedangkan kelas kontrol lebih sedikit yaitu 76,95%,
hal ini menunjukkan bahwa kelas eksperimen yang menggunakan model
pembelajaran Creative Problem Solving dan kelas kontrol yang menggunakan metode
konvensional telah memberikan ide atau gagasan dalam menyelesaikan masalah.
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Pada indikator berpikir luwes (fleksibility) yang terdapat pada soal nomer 6, dan
7, dimana yang diukur dalam penelitian ini adalah kemampuan peserta didik untuk
melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Pada soal indikator berfikir lancar yaitu
mampu memberikan penafsiran terhadap gambaran atau masalah. Berdasarkan
kerangka konseptual, presentase kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen pada
indikator berpikir luwes (fleksibelity) memiliki presentase terbesar yaitu sebesar
86,83%. Sedangkan pada kelas kontrol ketercapaian pada indikator berpikir luwes
(fleksibelity) hanya mencapai 72,29%. Hal tersebut menunjukkan kemampuan peserta
didik kelas eksperimen dalam memberikan penafsiran yang berbeda dalam
menyelesaikan masalah lebih baik dari pada kelas kontrol.
Pada indikator berpikir orisinil (originality) yang terdapat pada soal nomer 8,
dimana yang diukur dalam penelitian ini adalah kemampuan peserta didik mampu
melahirkan ungkapan yang baru dan unik. Kemampuan peserta didik pada indikator
berfikir orisinil memiliki rata-rata skor nilai yaitu kelas eksperimen sebesar 79,86%
dan kelas kontrol sebesar 71,10 %, hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah
peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol belum bisa membuat strategi
jawaban yang tidak biasa atau unik dalam memecahkan masalah.
Pada indikator berpikir elaborasi (elaboration) yang terdapat pada soal nomer 9
dan 10, dimana yang diukur dalam penelitian ini adalah kemampuan peserta didik
untuk menambahkan atau memperinci detail-detail dari suatu objek, gagasan atau
situasi sehingga menjadi lebih menarik.. Berdasarkan Kemampuan peserta didik pada
indikator berfikir orisinil memiliki rata-rata skor nilai yaitu kelas eksperimen sebesar
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79,86% dan kelas kontrol sebesar 70,31 %. Hal tersebut menunjukkan kemampuan
peserta didik kelas eksperimen dalam mengembangkan suatu gagasan atau produk
berdasarkan informasi yang ada dalam menyelesaikan masalah lebih baik dari pada
kelas kontrol.
Sehingga dapat dibuktikan bahwa model pembelajaran Creative Problem
Solving pada kelas eksperimen lebih efektif berpengaruh pada kemampuan berpikir
kreatif peserta didik pada materi pencemaran lingkungan dibandingkan dengan kelas
kontrol yang tidak menggunakan model pembelajaran Creative Problem Solving. Hal
tersebut sesuai dengan persentase angket respon mengenai model pembelajaran
Creative Problem Solving yaitu mencapai 84,37% peserta didik menyatakan bahwa
model pembelajaran Creative Problem Solving memberikan pengalaman belajar
tersendiri, sehingga peserta didik lebih tertarik dan setuju jika model pembelajaran
Creative Problem Solving diterapkan pada kegiatan pembelajaran Biologi dan IPA
lainnya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik.
Sebagai pengaruh dari penggunaan model pembelajaran Creative Problem
Solving yang dikemukakan Osborn, hasil temuan ini serupa dengan penelitian ini
menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan berfikir kreatif yang pembelajarannya
menggunakan model pembelajaran Osborn lebih baik dari pada peserta didik yang
pembelajarannya menggunakan model trasional. Berdasarkan keterkaitan penelitian
yang relevan yang telah dijelaskan, model pembelajaran creative problem solving
memberikan pengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif terutama pada indikator
berfikir lancar dan berfikir luwes.
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Selanjutnya selain menggunakan tes kemampuan berpikir kreatif peneliti juga
menggunakan angket self regulation yaitu untuk mengetahui kemandirian belajar
peserta didik dengan menggunakan beberapa tahapan observasi diri (selfobservation), keputusan diri (self-judgement), dan reaksi diri (self-reaction). Angket
self regulation ini sebelumnya di uji validasi isi oleh validator dari jurusan
pendidikan biologi yaitu Ibu Aulia Novitasari, M.Pd, dan Ibu Fatimatuzzahra, S.Pd,
M.Sc dan selanjutnya di uji cobakan kepada 34 orang peserta didik kelas XI IPA 1
SMA N 8 Bandar Lampung yang telah mempelajari materi pencemaran lingkungan
dengan memberikan 13 butir pertanyaan angket. Pertanyaan yang telah diuji cobakan
kemudian dilakukan uji validitas dan reliabelitas, dan ke 13 pertanyaan tersebut
dikategorikan valid karena memiliki rhitung > rtabel dimana rtabel nya adalah 0,339
dan dikatakan reliabel karena ke 13 pertanyaan tersebut memiliki rhitung yang lebih
besar dari rtabel yaitu 0,70. Setelah dinyatakan valid dan reliabel kemudian dilakukan
pengujian selanjutnya yaitu uji normalitas, homogenitas, dan analisis uji t untuk
menjawab hipotesis yang ada. Pada uji normalitas angket self regulation di kelas
eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal, karena Lhitung < Ltabel , dimana
hasil uji normalitas pada kelas eksperimen yaitu Lhitung < Ltabel (0,129 < 0,148) dan
hasil uji normalitas pada kelas kontrol yaitu Lhitung < Ltabel (0,110 < 0,157) sehingga
dari kedua kelas tersebut menunjukan bahwa data angket self regulation dinyatakan
berdistribusi normal.
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Setelah dinyatakan normal kemudian dilanjutkan dengan uji homogenitas, pada
uji homogenitas angket self regulation didapatkan hasil 𝒳² tabel 3,481 dan 𝒳² hitung
2,169, angket self regulation dikatakan homogen karena memiliki 𝒳² tabel > 𝒳²
hitung, yaitu 3,481 > 2,169. Setelah angket self regulation dikatakan homogen
kemudian dilanjutkan dengan melakukan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Self Regulation peserta didik yang diajarkan dengan menggunakan model
pembelajaran creative problem solving memiliki pengaruh sedangkan peserta didik
yang diajarkan dengan menggukan model pembelajaran konvensional tidak terdapat
pengaruh. Hal ini sesuai pada hasil pengujian hipotesis yang mendapatkan hasil dari
t hitung > t tabel yaitu 4,456 ≥ 1,997, ini berarti 𝐻1 diterima dan 𝐻0 ditolak, dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa pada kelas eksperimen memberikan pengaruh
yang signifikan.
Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara peserta didik yang diajar
dengan menggunakan model pembelajaran creative problem solving dengan peserta
didik yang diajar dengan konvensional. Keuntungan dalam lingkungan model
pembelajaran creative problem solving yaitu dengan adanya materi yang interaktif
mengandung video instruksional, gambar, maupun penugasan yang merupakan faktor
lebih efektif dalam menuju kesuksesan. Inilah alasan mengapa model creative
problem solving lebih berpengaruh dari pada pembelajaran konvensional baik untuk
kemampuan akademik maupun sikap.
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Berdasarkan hasil uji hipotesis, disimpulkan bahwa terdapat pengaruh self
regulation terhadap hasil belajar peserta didik. Penelitian ini didukung oleh penelitian
Gianau bahwa terdapat hubungan antara self regulation dengan hasil belajar terdapat
hubungan yang positif antara self regulation terhadap hasil belajar self regulation
dapat menyebabkan peningkatan motivasi dan prestasi belajar. Tujuan akhir dari
proses pembelajaran yaitu berupa hasil belajar. Hasil belajar sesuai dengan hasil
penelitian dipengaruhi oleh self regulation. Peserta didik yang mempunyai self
regulation tinggi akan menetapkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, mencari
strategi pembelajaran yang paling efektif, mengatur waktu dan mengevaluasi dirinya
sendiri. Sehingga apa yang direncanakan akan mendapatkan hasil belajar yang
optimal. Oleh karena itu yang membedakan hanyalah efektivitas dari self regulation
itu sendiri. Pada waktu seseorang mampu mengembangkan kemampuan self
regulation secara optimal, maka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dapat
dicapai

secara

optimal.

Sebaliknya

pada

saat

seseorang

kurang

mampu

mengembangkan kemampuan self regulation dalam dirinya, maka pencapaian tujuan
yang telah ditetapkannya tidak dapat dicapai secara optimal. Interaksi antara model
pembelajaran creative problem solving dan self regulation secara bersama-sama dapat
memengaruhi hasil belajar kognitif peserta didik.
Hal ini dapat dilihat bahwa peserta didik yang diajar dengan menggunakan
model pembelajaran creative problem solving memiliki rata-rata self regulation yang
lebih tinggi dari pada peserta didik yang diajar dengan menggunakan metode
konvensional. Self regulation yang dimiliki peserta didik akan memengaruhi hasil
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belajar kognitif peserta didik. peserta didik yang mempunyai self regulation tinggi
akan mempunyai hasil belajar kognitif yang tinggi pula.
Pada penerapan model pembelajaran creative problem solving, peserta didik
memerlukan perencanaan tujuan, pengaturan belajar, menetapkan waktu dalam
menyelesaikan tugas serta dapat mengevaluasi belajarnya sendiri. Hal ini
menumbuhkan self regulation pada diri peserta didik sehingga pada akhirnya
berpengaruh terhadap hasil belajar kognitif peserta didik. Model pembelajaran
creative problem solving merupakan pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan
pengalaman pendidikan yang lebih efektif dengan menggabungkan fitur dan fungsi
dari terkenal belajar dan teknik mengajar.
Pembelajaran konvensional biasanya didominasi oleh peserta didik yang
mempunyai prestasi akademik yang tinggi atau peserta didik yang suka
mengemukakan pendapat sedangkan peserta didik yang pemalu jarang sekali
mengemukakan pendapatnya dalam kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran
semua peserta didik memiliki suatu kebebasan untuk mengemukakan pendapat karena
tanpa adanya pengawasan dari teman temannya dalam kelas. Penelitian ini didukung
oleh penelitian Lynch & Dembo bahwa model pembelajaran creative problem solving
merupakan strategi efektif yang dapat mendukung adanya peningkatan terhadap self
regulation peserta didik. Self regulation mengacu pada sejauh mana individu menjadi
metakognitif, motivasional, dan perilaku peserta aktif dalam proses belajar mereka
sendiri. Penelitian lain yang sejalan Orhan menyimpulkan bahwa penggunaan model
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pembelajaran creative problem solving merupakan strategi yang efektif dalam
mencoba meningkatkan self regulation.
Model pembelajaran Creative Problem Solving mengharuskan peserta didik
untuk bekerja baik itu secara mandiri ataupun secara berkelompok. Hal ini
menyebabkan peserta didik harus memiliki kesadaran kapan harus bekerja secara
mandiri, kapan harus berdiskusi dalam kelompok dan dapat mengeluarkan pendapat.
Model pembelajaran Creative Problem Solving juga mengharuskan peserta didik
mengeluarkan pendapat secara bergiliran tanpa adanya interupsi berupa pertanyaan
atau tanggapan dari anggota kelompok lain. Dalam sesi ini, peserta didik harus sadar
akan kesempatan setiap orang untuk mengeluarkan pendapatnya. Selain itu, peserta
didik menjadi sadar akan kebutuhannya terhadap pembelajaran IPA. Seperti yang
dikemukakan Clowes bahwa ketika peserta didik berinteraksi dengan orang lain,
mereka belajar keterampilan sosial, kerakter dan kecerdasan emosional. Salah satu
aspek dari kecerdasan emosional adalah self regulation. Oleh karena itu, tahapantahapan yang dilakukan dalam Model pembelajaran Creative Problem Solving
melatih self regulation peserta didik.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A.

Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1.

Terdapat pengaruh model pembelajaran Creative Problem Solving terhadap
keterampilan berpikir kreatif peserta didik kelas X di SMA N 8 Bandar
Lampung pada materi pencemaran lingkungan.

2.

Terdapat pengaruh model pembelajaran Creative Problem Solving terhadap Self
Regulation peserta didik kelas X di SMA N 8 Bandar Lampung.

B.

Saran
Berdasarkan pelaksanaan dan kesimpulan dari hasil penelitian, ada beberapa hal

yang perlu peneliti sarankan yaitu sebagai berikut:
1.

Dalam menerapkan model Creative Problem Solving hendaknya dilakukan
persiapan yang lebih matang agar diperoleh hasil yang optimal sesuai dengan
apa yang diharapkan.

2.

Para pendidik, khususnya pendidik pada mata pelajaran biologi dapat memilih
model Pembelajaran Creative Problem Solving dalam pembelajarannya untuk
meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik terhadap mata
pelajaran biologi.

3.

Para pendidik, khususnya pendidik pada mata pelajaran biologi dapat memilih
self regulation untuk peserta didik dalam penyesuaian diri dan pemeliharaan
stabilitas mental, kemampuan untuk mengatur diri, mengarahkan diri,
mengontrol kognisi, motivasi, dan perilaku yang diorientasikan atau diarahkan
pada tujuan belajar.
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