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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perkembangan pengetahuan dan teknologi yang pesat di era globalisasi 

sekarang ini, membuat individu dihadapkan pada beberapa tuntutan untuk 

menghadapi kemajuan  zaman. Tuntutan-tuntutan tersebut berupa kemampuan 

penyesuaian diri, bergerak dengan cepat serta mampu untuk mencari aternatif 

dalam memecahkan masalah. Mengantisipasi perkembangan tersebut, individu 

harus memiliki kemampuan dan kreativitas untuk menghadapi tantangan yang 

akan datang. Upaya dalam menghasilkan manusia yang berpotensi dan 

berkualitas, diperlukan pendidikan berkualitas yang mendukung untuk mencapai 

tujuan tersebut. Diketahui bahwa pendidikan memiliki ukuran yang sangat 

sentral dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Pendidikan yang 

bermutu hanya dapat dilahirkan oleh para pendidik yang berkualitas, profesional 

dan berdedikasi tinggi.  

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional 

tahun 2000 (Mulyasa, 2006) mengungkapkan bahwa salah satu kelemahan 

sistem pendidikan nasional yang dikembangkan di tanah air adalah kurangnya 

perhatian pada output. Standarisasi kurikulum, buku, alat, pelatihan guru, sarana 

dan fasilitas sekolah merupakan wujud kendali pemerintah terhadap input. 

Standar kompetensi yang harus dikuasai oleh pendidik semestinya harus sesuai 

dengan zaman era globalisasi dan modern. Disamping itu, usia guru merupakan 

salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam proses perubahan serta pendidik 

harus dapat meregenerasi secara cepat dan tepat, agar terciptanya kualitas guru 

yang memadai. Hal ini sesuai dengan pendapat Kustono (2007) menyatakan 

bahwa kualitas guru di Indonesia masih tergolong relatif rendah. Hal ini antara 

lain disebabkan oleh tidak terpenuhinya kualifikasi pendidikan minimal terutama 

bila mengacu pada amanat UU. RI. No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

(UUGD), dan PP RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

(SNP). Data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas pada tahun 
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2005 menunjukkan terdapat 1.646.050 (69,45%) guru SD, SMP, SMA, SMK, 

dan SLB yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D4. 

Mengingat begitu pentingnya peran pendidikan bagi masyarakat, maka 

pemerintah dewasa ini sangat memperhatikan segala aspek pendidikan yang ada 

untuk ditingkatkan, termasuk peningkatan mutu produktivitas guru. Harapannya 

adalah agar pendidikan di Indonesia bangkit dari keterpurukan dan menjadi 

garda terdepan dalam pembangunan bangsa. Bentuk perhatian ini, secara khusus 

tercermin dalam kebijakan pemerintah, antara lain: berupa pemenuhan sarana 

perundang-undangan, peningkatan anggaran pendidikan, upaya penyempurnaan 

berbagai regulasi yang berlaku untuk memajukan pendidikan nasional 

(Subandowo, 2009). Sistem pengajaran di Indonesia masih menekankan pada 

hasil dan tidak menitikberatkan pada proses, sebagian besar proses pembelajaran 

siswa hanya menghafalkan materi saja dan jarang adanya pengaplikasian. Proses 

pembelajaran tersebut dapat berpotensi lemahnya kemampuaan berpikir kreatif, 

karena siswa hanya sebatas diberi informasi tanpa pengembangan pola berpikir 

siswa. 

Kemampuan berpikir kreatif sangat diperlukan siswa melalui pembelajaran 

sains khususnya biologi sebagai bekal siswa untuk menghadapi tantangan di 

masa mendatang. Kemampuan berpikir kreatif akan menghasilkan kreativitas 

siswa yang memungkinkan dapat menjawab segala tantangan atau permasalahan 

yang ada. Kreativitas merupakan salah satu modal dasar yang harus dimiliki 

siswa untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. Menurut Tri dan 

Rochmad (2012), kreativitas di dunia pekerjaan sangat dibutuhkan. Dunia 

pekerjaan dan  masyarakat membutuhkan orang yang kreatif guna menemukan 

inovasi-inovasi baru untuk kehidupan manusia. Kenyataan yang terjadi 

sekarang, semakin sedikit ditemukan orang-orang yang kreatif. Hal ini ditandai 

dengan semakin rendahnya inovasi dan kreasi baru oleh masyarakat secara 

umum. Berpikir kreatif sangat diperlukan oleh siswa sebagai bekal masa depan. 

Kemampuan berpikir kreatif merupakan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi yang sangat penting bagi perkembangan mental dan perubahan pola pikir 

siswa, selain itu sangat diperlukan agar nantinya siswa dapat menyelesaikan 
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masalah yang akan dihadapi di kehidupan nyata. Menurut Wulandari (2011), 

berpikir kreatif dituntut dalam setiap perkembangan dunia pendidikan, karena 

pada abad ke-21 terjadi perubahan struktur tenaga kerja dan karakter tenaga 

kerja sehingga menuntut untuk lebih kreatif dalam menciptakan solusi baru, 

menemukan prinsip yang baru, menciptakan cara baru dalam menyampaikan 

gagasan baru, mampu kerjasama dalam kelompok untuk memecahkan masalah 

menghasilkan jasa, dan produk-produk. Pengetahuan sains ini menjadi lebih 

bermakna bagi siswa apabila mereka dibimbing dengan menghubungkan fakta 

dan konsep, mengaitkan pembelajaran dengan ilmu yang diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa adalah menggunakan model pembelajaran 

Problem Solving (pemecahan masalah). Problem Solving merupakan inti dari 

pembelajaran berbasis masalah yang melatih siswa memecahkan masalah untuk 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Suherman (2003) menyatakan bahwa 

Problem Solving adalah suatu proses pembelajaran dimana siswa dimungkinkan 

memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan juga keterampilan yang 

sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak 

rutin. Dalam pembelajaran Problem Solving ini, siswa dituntut aktif selama 

proses pembelajaran sehingga siswa mampu menunjukkan kemampuan-

kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah yang belum mereka 

ditemui. Problem Solving  merupakan model pembelajaran yang memusatkan 

permasalahan untuk melatih keterampilan pemecahan masalah yang diikuti 

dengan penguatan keterampilan. 

Model pembelajaran lain yang dapat dijadikan alternatif untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif ialah Creative Problem Solving. 

Model pembelajaran CPS merupakan salah satu model pembelajaran yang 

menekankan untuk siswa berperan penuh atau terlibat langsung pada 

menyelesaikan masalahnya sendiri sehingga dapat memupuk kemampuan 

kemandirian dalam memecahkan masalah dengan mengembangkan kemampuan 

berpikir secara rasional. Menurut Khanifah (2011), model pembelajaran CPS 
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merupakan variasi dari pembelajaran dengan pemecahan masalah melalui teknik 

sistematik dalam mengorganisasikan gagasan kreatif untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran CPS merupakan suatu model pembelajaran 

memecahkan masalah dengan cara imajinatif dan menekankan pada 

keterampilan dan kreativitas untuk menyelesaikan suatu permasalahan. 

Keberhasilan suatu pembelajaran berpengaruh dari pemilihan model 

pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran, untuk mengetahui 

apakah model pembelajaran PS dan CPS memberikan pengaruh atau tidak 

terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa, dilihat dari berbagai referensi 

penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Widana (2013) menyatakan bahwa penerapan Problem Solving melalui 

model pembelajaran search, solve, create and share (SSCS) dapat meningkatkan 

keterampilan berpikir kreatif siswa dalam mendiskripsikan proses belajar 

mengajar. Hasil penelitian Wahyuni (2015) juga menyatakan bahwa Problem 

Solving memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hartantia dkk (2013) menyatakan 

bahwa penerapan model pembelajaran CPS dapat meningkatkan minat belajar 

dan hasil belajar siswa. Selain itu, Purwati (2015) juga mengungkapkan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dengan pendekatan Creative 

Problem Solving lebih baik daripada kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa dengan pembelajaran konvensional. Jadi, hasil dari beberapa 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran PS dan CPS dapat 

menjadi alternatif solusi dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif 

siswa. 

Berdasarkan uraian di atas terdapat kemiripan antara model pembelajaran 

PS dan CPS, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut 

guna mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kreatif siswa menggunakan 

kedua model pembelajaran tersebut dengan judul “Perbedaan Kemampuan 

Berpikir Kreatif Siswa Kelas VIII Semester II SMP Muhammadiyah 4 Sambi 
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Boyolali Tahun Ajaran 2015/2016 Menggunakan Model Pembelajaran Problem 

Solving dan Creative Problem Solving”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Kemampuan berpikir kreatif merupakan bekal yang harus dimiliki siswa 

untuk menghasilkan kreativitas, kreativitas diperlukan nantinya akan 

memungkinkan siswa dalam menjawab segala tantangan atau permasalahan 

yang ada. 

 

C. Pembatasan Masalah 

1. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 4 Sambi 

Boyolali Tahun Ajaran 2015/2016. 

2. Obyek penelitian ini adalah kemampuan berpikir kreatif siswa. 

3. Parameter penilaiannya adalah hasil pretes dan postes siswa dengan 

menggunakan indikator berpikir kreatif. 

 

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah 

perbedaan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas VIII semester II SMP 

Muhammadiyah 4 Sambi Boyolali menggunakan model pembelajaran Problem 

Solving dan Creative Problem Solving? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kemampuan 

berpikir kreatif siswa kelas VIII semester II SMP Muhammadiyah 4 Sambi 

Boyolali menggunakan model pembelajaran Problem Solving dan Creative 

Problem Solving. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu 

pengetahuan tentang kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran 

biologi melalui model pembelajaran Problem Solving dan Creative Problem 

Solving, penelitian ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengetahui 

perbedaan penggunaan dua model pembelajaran terhadap kemampuan 

berpikir kreatif siswa.   

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa dapat melatih dan mengembangkan kemampuan siswa untuk 

berpikir kreatif dalam pemecahan masalah. 

b. Bagi guru dapat memberikan wawasan tentang keterampilan mengajar 

dengan menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi untuk 

mengembangkan kemampuan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran 

c. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

dalam rangka perbaikan strategi pembelajaran biologi yang tepat dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

d. Bagi peneliti, dapat mengembangkan kemampuan peneliti dalam 

menggunakan model pembelajaran. 

 


