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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang  

Pendidikan sangat berperan dalam menumbuhkembangkan budi pekerti, 

pikiran, dan pemahaman anak. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam 

membangun karakter anak, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa bagian-bagian 

itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-

anak kita. Salah satu bagian penting dalam proses pendidikan adalah kegiatan 

pembelajaran di kelas. Kegiatan pembelajaran di kelas sangat besar pengaruhnya 

terhadap cara berpikir siswa. (Heriyanto, 2011, hlm. 1). 

Pada saat ini, secara umum sistem pembelajaran di Indonesia membuat 

siswa tidak diajarkan bagaimana untuk belajar melainkan diajarkan apa yang 

harus dipelajari. Hal ini menyebabkan kemampuan berpikir siswa tidak 

berkembang. Pada akhirnya siswa yang paling banyak menghafal adalah siswa 

yang terpintar. Fenomena ini terjadi disetiap jenjang pendidikan termasuk jenjang 

pendidikan tingkat menengah, padahal salah satu standar kompetensi lulusan 

untuk satuan pendidikan menengah adalah siswa mampu menunjukkan 

kemampuan berpikir logis, inovatif dalam pengambilan keputusan, mampu 

menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah yang 

kompleks dan kreatif dalam berpikir (Depdiknas, 2006, Hlm. 4). 

Tantangan masa depan yang selalu berubah sekaligus persaingan yang 

semakin ketat menuntut siswa terampil tidak hanya dalam suatu bidang tetapi juga 

kreatif dalam mengembangkan bidang tersebut. Hal tersebut perlu 

dimanifestasikan dalam setiap mata pelajaran di sekolah. Oleh karenanya, 

dibutuhkan cara mengajar seorang pendidik yang mampu membuat siswa kreatif 

(Siswono, 2009, Hlm 33). 

Sebagai respon untuk menghadapi permasalahan yang ada, maka 

pemerintah melakukan usaha preventif. salah satu usaha yang dilakukan oleh 

pemerintah adalah dengan mewajibkan pembelajaran berbasis karakter disemua 

tingkatan sekolah melalui Kementrian Pendidikan Nasional (KEMENDIKNAS). 
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Hal tersebut dilakukan untuk menunjang keberhasilan program pendidikan 

karakter ada dua langkah besar pemerintah. langkah pertama dengan mewajibkan 

tiap guru mencantumkan indikator pendidikan karakter dalam Rancangan Proses 

Pembelajaran (RPP), dan langkah kedua adalah mengubah Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP).  (Idris, 2013, hlm. 2).  

Tujuan dari kedua langkah tersebut  adalah untuk membentuk karakter 

bangsa yang sesuai dengan semangat pancasila. Hakekat pendidikan karakter 

memiliki irisan dengan kemampuan berpikir. Indikator dari kemampuan berpikir 

seperti regulasi diri, berpikir kritis, dan berpikir kreatif memiliki indikator yang 

sama pada pendidikan karakter. Jadi dengan pembentukan dan pengembangan 

kemampuan berpikir pada siswa berarti mendidik siswa menjadi pribadi yang 

memiliki karakter unggul, peduli, tekun, kritis dan kreatif. (Idris, 2013, hlm. 2).  

Kemampuan berpikir yang dikembangkan oleh Marzano dkk (1993, hlm. 

135) sebagai salah satu hasil dari pembelajaran meliputi : dimensi 1) sikap dan 

persepsi terhadap belajar, dimensi 2) memperoleh dan mengintegrasikan 

pengetahuan, dimensi 3) memperluas dan memperhalus pengetahuan, dimensi 4) 

menggunakan pengetahuan secara bermakna dan dimensi 5) memanfaatkan 

kebiasaan berpikir secara produktif (habits of mind) . Dimensi pertama dan kelima 

merupakan bagian yang paling menentukan keberhasilan dari dimensi yang lain. 

dimensi kelima (kemampuan berpikir) merupakan landasan bagi semua dimensi, 

yang diantara nya adalah regulasi diri, berpikir kritis dan berpikir kreatif. 

Berpikir kreatif adalah sebuah kebiasaan mental untuk memperbaiki 

pengetahuan, meregulasi diri,  kritis, dan kreatif yang berpengaruh terhadap 

seberapa baik siswa memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan, 

memperbaiki pengetahuan, dan seberapa baik siswa memperluas pengetahuan 

mereka. Sejauh ini kebiasaan berpikir adalah sikap dan persepsi (dimensi 1) : 

ketika mereka dalam keadaan yang negatif atau lemah, kemampuan mereka dalam 

belajar akan terhambat, ketika mereka positif, maka kemampuan belajar 

merekapun akan meningkat. Inilah sebabnya mengapa dimensi 1 dan dimensi 5 

digambarkan sebagai latar belakang untuk dimensi 2, dimensi 3, dan dimensi 4. 

Tanpa memperhatikan dimensi 1 dan 5, maka kegiatan belajar pada dalam 
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dimensi 2, dimensi 3, dan dimensi 4 akan menjadi kurang efektif (Marzano, 1993, 

hlm. 135). 

Cara berpikir kreatif adalah cara berpikir yang dipenuhi dengan ide atau 

gagasan dalam mengembangkan daya imajinasi. Berpikir kreatif adalah 

kemampuan mendayagunakan potensi yang dimiliki yang muncul dari berbagai 

keadaan. Mengajar dengan kreatif dapat mengembangkan kualitas pendidikan, 

membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan membuka cara-cara yang 

lebih menyenangkan pada saat belajar ( Florence, 2012, Hlm. 2 ).  

Materi yang dipilih dalam penelitian ini adalah pencemaran lingkungan. 

Pengambilan materi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa materi tentang 

pencemaran lingkungan memerlukan pemahaman yang cukup mendalam. Untuk 

membantu membangun pemahaman terhadap materi tersebut siswa dihadapkan 

pada suatu kasus mengenai pencemaran lingkungan yang menuntut pemecahan 

masalah, sehingga siswa dirangsang untuk lebih aktif berpikir. Tingkat kreatifitas 

siswa dapat dilihat dari bagaimana cara siswa dalam memecahkan masalah. 

Adapun aspek berpikir kreatif yang akan diukur adalah keragaman solusi dan 

alasan atau pengetahuan terhadap solusi yang siswa berikan dalam memecahkan 

masalah pencemaran lingkungan, ketepatan solusi dimana siswa harus memilih 

solusi atau jawaban yang paling benar diantara jawaban yang ada, dan ketepatan 

strategi yaitu ketika siswa memiliki strategi sebelum memberikan sebuah solusi 

untuk memecahkan masalah mengenai pencemaran lingkungan. Aspek tersebut 

merupakan turunan dari aspek berpikir kreatif menurut Marzano dalam bukunya 

yang berjudul Assesing Student Outcome ( Performance Assessment Using The 

Dimensions Of Learning Model ) yaitu mendorong batas-batas pengetahuan dan 

kemampuan, menghasilkan kepercayaan dan menjaga standar evaluasi diri sendiri 

serta menghasilkan cara-cara baru dalam memandang situasi yang berada diluar 

batas-batas konvensi standar. 

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, berpikir kreatif menjadi hal 

yang cukup menarik untuk dipelajari, karena itu penulis ingin melakukan 
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penelitian mengenai keterampilan berpikir kreatif siswa. Adapun pembelajaran 

yang akan dilakukan menggunakan dimensi-simensi belajar Marzano, dimana 

salah satu aspeknya adalah berpikir kreatif. Sehingga peneliti memilih judul 

“Kemampuan Berpikir Kreatis Siswa SMA Pada Pembelajaran Materi 

Pencemaran Lingkungan Berbasis Dimensi Belajar”   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

Bagaimanakah kemampuan berpikir kreatif siswa SMA 3 Pandeglang  sebelum, 

selama dan setelah pembelajaran pada materi pencemaran lingkungan berbasis 

dimensi belajar? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini menjadi lebih terarah, ruang lingkup masalah yang 

diteliti dibatasi pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Kemampuan berpikir kreatif dalam penelitian ini adalah sikap siswa yang 

dapat melibatkan diri dalam tugas meskipun jawabannya belum tentu benar, 

melakukan usaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan dan pengetahuan 

serta menghasilkan cara baru dan mampu melihat peristiwa yang berbeda 

dari cara yang biasa berlaku pada umumnya. 

2. Penelitian ini menggunakan dimensi belajar Marzano (1993) dalam 3 

kategori habits of mind yaitu : self regulation, critical thinking dan creative 

thinking. Tetapi yang akan diteliti hanya 1 kategori habits of mind saja yaitu 

creative thinking. 

 

D. Tujuan Penelitian  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir 

kreatif siswa SMA 3 Pandeglang sebelum, selama dan  setelah pembelajaran pada  

materi pencemaran lingkungan berbasis dimensi belajar Marzano. 
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E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat bagi siswa, guru, maupun bagi 

peneliti. Manfaat tersebut di antaranya : 

1. Manfaat Bagi Siswa 

a. Meningkatkan kesadaran siswa terhadap masalah-masalah lingkungan dan 

meningkatkan motivasi siswa dalam mencari solusi masalah-masalah 

tersebut secara kreatif 

b. Pembelajaran berbasis dimensi belajar ini diharapkan dapat membuat 

mereka lebih banyak mengeksplorasi pengetahuan yang mereka miliki. 

c. Siswa mendapat suasana belajar yang berbeda dari pembelajaran di kelas 

yang biasa mereka lakukan, sehingga diharapkan mereka akan memiliki 

motivasi yang lebih tinggi dalam melakukan pembelajaran. 

2. Manfaat Bagi Guru 

a. Mendorong guru untuk mulai mengembangkan kesadaran lingkungan siswa 

b. Selain bagi siswa, penelitian ini pun diharapkan dapat menjadi alternatif 

model pembelajaran yang dapat dipilih guru sebagai upaya untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam belajar. 

3. Manfaat Bagi Peneliti 

a. Penelitian ini dapat menambah informasi mengenai pengaruh pembelajaran 

yang menggunakan pendekatan inkuiri berbasis kerangka intraksional 

Marzano terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. 

 

F. Struktur Organisasi Skripsi 

Sistematika pada penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Bab I Pendahuluan 

Bab 1 Pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, 

rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan struktur organisasi 

penelitian. 

2. Bab II Kajian Pustaka Atau Landasan Teori 
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Bab II Kajian Pustaka Atau Landasan Teori menjelaskan mengenai definisi 

berpikir, definisi kreatif, kemampuan berpikir kreatif, dimensi belajar 

Marzano dan penjelasan mengenai konsep pencemaran lingkungan. 

3. Bab III Metode Penelitian 

Bab III Metode Penelitian menjelaskan mengenai desain penelitian, 

partisipan dan tempat penelitian, instrumen yang digunakan untuk 

penelitian, pengumpulan data, analisis data dan prosedur yang digunakan 

pada penelitian. 

4. Bab IV Temuan dan Pembahasan  

Bab IV Temuan dan Pembahasan menjelaskan mengenai hasil temuan 

setelah penelitian dilakukan, dan pembahasan hasil temuan tersebut 

5. Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi 

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi menjelaskan kesimpulan yang 

diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi atau saran terhadap 

penelitian 

 

 

 

 

 

 


