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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian      

Abad XXI merupakan abad yang sangat dinamis, tercermin dari berbagai 

perubahan mendasar dalam segala tataran aspek kehidupan khususnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang terjadi pada abad XXI harus direspon 

dengan menyiapkan sumber daya manusia (selanjutnya disingkat SDM) yang 

berkualitas sebagai pelaku utama dari berbagai proses dan aktivitas kehidupan. 

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh SDM abad XXI seperti yang 

tercantum dalam  21
st
 century partnership learning framework adalah kreativitas 

(Badan Standar Nasional Pendidikan, 2010).  

Kreativitas merupakan kemampuan menyelesaikan permasalahan dengan 

menciptakan sesuatu atau memodifikasi sesuatu yang sudah ada sehingga 

mempunyai manfaat yang lebih bernilai dibandingkan dengan sebelumnya 

(Munandar, 2012). Diharapkan dengan adanya pembekalan kreativitas, seseorang 

dapat memecahkan masalah yang dihadapi dengan baik. Lebih lanjut, dengan 

memiliki kreativitas dalam diri, seseorang dapat menghadapi AFTA (ASEAN Free 

Trade Area) serta bersaing dalam pasar kerja global. 

Penekanan pentingnya kreativitas juga direspon oleh masyarakat pendidikan 

dengan mencantumkan kreativitas sebagai tujuan dari kurikulum nasional, 

khususnya kurikulum 2013. Kurikulum 2013 disusun untuk mencetak generasi 

kreatif yang siap dalam menghadapi segala tantangan dan permasalahan di masa 

depan. Titik berat penekanan tujuan kurikulum 2013 adalah mengembangkan 

kreativitas siswa dengan mendorong siswa agar mampu lebih baik dalam 

melakukan aktivitas 5M, yaitu: mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan 

mengkomunikasikan materi pembelajaran (Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2013). 

Salah satu metode pembelajaran yang memberikan banyak kesempatan kepada 

siswa untuk mengembangkan kreativitas melalui aktivitas 5M adalah metode 

praktikum (Hosnan, 2014; Septiany, 2014). Namun, berdasarkan hasil observasi 
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terhadap pelaksanaan praktikum pada 6 SMA di Kota dan Kabupaten Bandung 

menunjukkan bahwa praktikum yang dilaksanakan cenderung belum mampu 

mengembangkan kreativitas siswa. Hal tersebut terjadi karena praktikum dipandu 

dengan menggunakan lembar kerja cookbook sehingga siswa melakukan 

praktikum sesuai dengan instruksi tanpa memikirkan alasan pengerjaan tahap 

demi tahap yang dilakukan (data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran A.3 

halaman 116 dan A.4 halaman 117). Menurut Heuvelen (2001) dan Mc.Dermott, 

dkk.(2000) pelaksanaan praktikum dengan menggunakan lembar kerja seperti 

demikian kurang mengembangkan kreativitas siswa, khususnya dalam aspek 

keterampilan berpikir kreatif. 

Menurut Wenning, dkk. (2004), lembar kerja yang digunakan dalam kegiatan 

praktikum dapat berupa lembar kerja cookbook (dituntun dengan menggunakan 

instruksi langsung) dan lembar kerja berbasis inkuiri (dituntun dengan 

menggunakan pertanyaan). Ditinjau dari segi karakteristik, lembar kerja berbasis 

inkuiri merupakan lembar kerja yang dapat mengembangkan kreativitas siswa. 

Adanya dominasi lembar kerja cookbook dibandingkan dengan lembar kerja 

inkuiri dalam pelaksanaan praktikum di lapangan disebabkan oleh keterbatasan 

kreativitas guru dalam mendesain praktikum berbasis inkuiri (Van Hook, dkk., 

2009). Keterbatasan kreativitas tersebut muncul dilandasi oleh pengalaman 

praktikum yang diperoleh guru selama menempuh pendidikan di lembaga 

pendidikan tenaga keguruan atau disingkat LPTK (Utari, 2010). Adapun terkait 

kendala pengalaman praktikum, dibenarkan oleh para guru yang menyatakan 

bahwa pengalaman praktikum yang dialami mereka lebih dominan dengan 

menggunakan lembar kerja cookbook (data dapat dilihat di Lampiran A.5 halaman 

120). Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan, dapat diketahui bahwa akar 

permasalahan berasal dari pola pembelajaran praktikum di LPTK.  

Pola pembelajaran praktikum di LPTK sebagai awal mula munculnya 

berbagai kendala yang terjadi di lapangan, kemudian dikonfirmasi melalui 

kegiatan observasi pelaksanaan praktikum serta tes kreativitas awal terhadap 5 

mahasiswa semester 8 yang sedang mengikuti kegiatan program pengalaman 

lapangan (PPL). Observasi dilakukan di suatu LPTK yang merupakan tempat 
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menempuh pendidikan salah satu guru responden. Hasil observasi menunjukkan 

hal sama dengan hasil wawancara terhadap guru, yaitu pola pembelajaran 

praktikum yang dilaksanakan masih memberikan pengalaman pada mahasiswa 

calon guru untuk bekerja dengan menggunakan lembar kerja cookbook. Perolehan 

pengalaman tersebut berdasarkan analisis hasil tes kreativitas berpengaruh 

terhadap kreativitas mahasiswa calon guru dalam mendesain LKS praktikum 

berbasis inkuiri. Adapun gambaran hasil tes dapat dilihat pada Tabel 1.1 dan 

selengkapnya di Lampiran A.6 halaman 122). 

Tabel 1.1. Gambaran hasil tes kreativitas awal mahasiswa dalam mendesain 

praktikum berbasis inkuiri pada tema banjir 

Indikator Soal Jumlah 

Mahasiswa 

dengan 

Perolehan 

Skor 

Maksimal 

Persentase 

Skor (%) 

Tafsiran 

Membedakan LKS 

praktikum cookbook 

dengan LKS 

praktikum berbasis 

inkuiri 

4 80 Secara teori hampir 

seluruh mahasiswa telah 

mampu membedakan 

antara LKS praktikum 

cookbook  dengan LKS 

praktikum berbasis inkuiri 

Mengajukan banyak 

cara penyelesaian 

permasalahan banjir 

melalui kegiatan 

praktikum 

berdasarkan 

referensi penyebab 

air banjir di 

lingkungan sekitar 

rumah 

- 0 Tidak ada mahasiswa yang 

memperoleh skor 

maksimal, artinya 

mahasiswa belum mampu 

mengajukan 3 praktikum 

atau lebih berdasarkan 

referensi penyebab air 

banjir di lingkungan 

sekitar rumah 

Mengajukan banyak 

cara penyelesaian 

permasalahan banjir 

melalui kegiatan 

praktikum 

berdasarkan 

referensi dampak air 

banjir di lingkungan 

sekitar rumah 

- 0 Tidak ada mahasiswa yang 

memperoleh skor 

maksimal, artinya 

mahasiswa belum mampu 

mengajukan 3 praktikum 

atau lebih berdasarkan 

referensi penyebab 

dampak banjir di 

lingkungan sekitar rumah 
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Indikator Soal Jumlah 

Mahasiswa 

dengan 

Perolehan 

Skor 

Maksimal 

Persentase 

Skor (%) 

Tafsiran 

Merancang LKS 

praktikum berbasis 

inkuiri pada tema 

banjir 

2 40 Hampir setengahnya 

mahasiswa dapat 

merancang LKS praktikum 

berbasis inkuiri pada tema 

banjir 

 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa mahasiswa belum menunjukkan kreativitas 

dalam mengajukan cara penyelesaian permasalahan banjir melalui kegiatan 

praktikum serta merancang LKS praktikum berbasis inkuiri pada tema banjir. 

Berdasarkan hasil tersebut maka LPTK seyogianya membekali banyak 

pengalaman kepada calon guru untuk melakukan praktikum berbasis inkuiri, 

sehingga diharapkan saat menjadi seorang profesional dapat melaksanakan dan 

mendesain praktikum yang dapat mengembangkan kreativitas siswa. Agar 

permasalahan  tidak terus berulang, maka target utama yang harus terlebih dahulu 

dibekali dengan pengalaman berinkuiri adalah mahasiswa calon guru yang berada 

di LPTK. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membekali pengalaman 

praktikum berbasis inkuiri adalah dengan menyelenggarakan kegiatan pemodelan 

praktikum berbasis inkuiri kepada mahasiswa calon guru (Wiyanto, 2006). 

Rasional penyelenggaran kegiatan berlandaskan pada teori pemodelan tingkah 

laku menurut Bandura (Schunk, 2012). Adanya kegiatan pemodelan tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta keterampilan mahasiswa calon 

guru dalam melaksanakan praktikum berbasis inkuiri. Pengalaman langsung yang 

dialami oleh mahasiswa calon guru juga akan mempengaruhi kreativitas 

mahasiswa dalam berlatih mendesain praktikum berbasis inkuiri (khususnya 

lembar kerja) yang berguna di masa mendatang, seperti pada saat PPL (program 

pengalaman lapangan), pembuatan skripsi, dan lebih jauh lagi saat menjadi guru 

profesional. 
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Pengembangan kreativitas mahasiswa calon guru pada penelitian ini selain 

difasilitasi dengan kegiatan pemodelan praktikum berbasis inkuiri juga difasilitasi 

dengan permasalahan konteksktual berupa banjir. Masalah banjir yang banyak 

terjadi pada berbagai kota di Indonesia merupakan masalah yang menuntut untuk 

segera diselesaikan karena merugikan hajat hidup manusia pada semua aspek 

(pertanian, transportasi, energi, industri pengolahan makanan dan minuman, 

keberlangsungan pembelajaran di sekolah dan kegiatan rumah tangga). 

Permasalahan seperti banjir masih sangat jarang dijadikan sebagai tema dalam 

menyampaikan konsep kimia. Banjir berpotensi untuk dijadikan sebagai tema 

karena melalui masalah ini banyak materi kimia yang dapat dikembangkan. 

Diharapkan dengan tema banjir pembelajaran kimia akan lebih relevan dan 

berguna bagi kehidupan sehari-hari. Adapun hubungan antara banjir dengan 

pengembangan kreativitas mahasiswa calon guru yaitu melalui tema banjir 

mahasiswa dituntut untuk mengajukan berbagai cara penyelesaian permasalahan 

banjir melalui kegiatan praktikum. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti bermaksud 

melakukan penelitian “Pengembangan kreativitas mahasiswa calon guru kimia 

dalam mendesain praktikum berbasis inkuiri pada tema banjir melalui kegiatan 

pemodelan”. 

 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, teridentifikasi fakta di 

lapangan yang menunjukkan bahwa praktikum yang dilaksanakan oleh guru 

cenderung dipandu menggunakan lembar kerja cookbook. Kecenderungan tersebut 

setelah dianalisis lebih lanjut bermula dari keterbatasan kreativitas dalam 

mendesain praktikum berbasis inkuiri yang dimiliki saat menjadi mahasiswa calon 

guru, sebagai dampak dari pengalaman praktikum berbasis inkuiri yang kurang 

dibekali oleh LPTK. 
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C. Rumusan Masalah Penelitian 

Rumusan masalah untuk penelitian ini adalah “Bagaimana pengembangan 

kreativitas mahasiswa calon guru kimia dalam mendesain praktikum berbasis 

inkuiri pada tema banjir melalui kegiatan pemodelan?”. Adapun pertanyaan 

penelitian yang merupakan penjabaran dari rumusan masalah terdiri atas: 

1. Bagaimana rancangan kegiatan pemodelan praktikum berbasis inkuiri pada 

tema banjir? 

2. Bagaimana hasil kreativitas mahasiswa calon guru kimia dalam mendesain 

praktikum berbasis inkuiri pada tema banjir?   

3. Bagaimana kualitas LKS praktikum berbasis inkuiri pada tema banjir yang 

dihasilkan oleh mahasiswa calon guru kimia? 

4. Bagaimana tanggapan mahasiswa calon guru kimia terhadap kegiatan 

pemodelan praktikum berbasis inkuiri pada tema banjir? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1) Memperoleh rancangan kegiatan pemodelan yang efektif mengembangkan 

kreativitas mahasiswa calon guru kimia dalam mendesain praktikum berbasis 

inkuiri pada tema banjir. 

2) Menganalisis hasil kreativitas mahasiswa dalam mendesain praktikum 

berbasis inkuiri pada tema banjir. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa calon guru 

Sebagai bekal pengalaman dalam mendesain LKS praktikum yang dapat 

mengembangkan kreativitas mahasiswa. 

2. Bagi guru 

LKS praktikum berbasis inkuiri hasil validasi yang dirancang oleh 

mahasiswa dapat dijadikan sebagai panduan dalam kegiatan praktikum, 
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sehingga membantu mengatasi permasalahan di lapangan terkait 

pelaksanaan praktikum  oleh guru yang didominasi LKS cookbook. 

3. Bagi dosen  

Kegiatan pemodelan praktikum berbasis inkuiri serta instrumen yang 

dirancang dapat dijadikan salah satu alternatif pembelajaran untuk 

menyiapkan calon guru kimia yang kreatif, sebagai sumber daya manusia 

utama yang berpotensi untuk mewujudkan kompetensi kreativitas siswa 

seperti amanat dalam tujuan kurikulum 2013. 

4. Bagi pengambil kebijakan 

Menambah informasi mengenai kegiatan pembelajaran tematik dengan 

metode praktikum berbasis inkuiri sebagai dasar pengembangan kurikulum 

di LPTK, dalam upaya menyiapkan calon guru kimia yang kreatif 

menghadapi segala tantangan dan permasalahan di masa depan. 

 

F. Penjelasan Istilah 

Berikut adalah penjelasan dari beberapa istilah yang digunakan dalam 

penelitian ini:   

1) Kreativitas dalam mendesain praktikum berbasis inkuiri dievaluasi dalam tiga 

ranah, meliputi: ranah kognitif (keterampilan berpikir kreatif dengan indikator 

merancang percobaan serta penguasaan konsep dengan indikator menjelaskan 

proses kimia yang terjadi pada percobaan), ranah afektif (sikap kreatif 

ditunjukkan dengan kegiatan bertanya), serta psikomotor (tindakan kreatif  

ditunjukkan dengan aktivitas mahasiswa dalam kegiatan do-modify-do).  

2) Mendesain praktikum berbasis inkuiri pada tema banjir adalah membuat LKS 

praktikum berbasis inkuiri berdasarkan referensi penyebab dan dampak air 

banjir. 


