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MOTTO 

 

Sebaik-baik manusia adalah 

yang paling bermanfaat buat manusialainnya 

 

 

 

“Sesungguhnya Alloh tidak akan mengubah keadaan  

suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya  

yang ada pada diri mereka sendiri” Q.S ; Ar Ra’ad : 11 

 

 

“Alloh tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya 

dan ia mendapat sisksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka 

berdo’a): “Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau 

kami bersalah. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami 

beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum 

kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak 

sangup kami memikulnya. Beri ma’aflah kami; ampunilah kami; dan 

rahmatilah kami. Engkau penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap 

kaum yang kafir.” (Q.S. Al- Baqoroh : 284-286) 

 

 

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk  

mamah Emay Mariah, anak-anaku Dea Qonita dan  

Akmal Kamil Miswanto serta segenap keluarga tercinta.  
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PERNYATAAN 

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Peningkatan 

Kemampuan Berpikir Kreatif dan Pemecahan Masalah Siswa SMA melalui 

Pembelajaran Berbasis Proyek (Pengolahan Limbah Organik)” besrta seluruh 

isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan 

penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika 

keilmuan yang berlaku. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi 

yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya 

pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari 

pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 

 

Bandung, 10 Agustus 2016 

Yang membuat pernyataan 

 

 

                                                                          Tuti Ismawati 
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KATA PENGANTAR 

 

 

“Assalamu „Alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh” 

Alhamdulillahirobbil’alamiin. Segala puji hanya milik Alloh SWT yang 

telah menganugerahkan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis 

yang berjudul “Pengaruh Pembelajaran Berbasis Proyek terhadap 

Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif dan Pemecahan Masalah Siswa 

SMA tentang Pencemaran”. 

Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada nabi kita, manusia 

pilihan pembawa cahaya dalam kegelapan, penunjuk jalan kebenaran, dan 

pembuka pintu keberkahan yakni Nabi Muhammad SAW, juga kepada para 

keluarganya, para sahabatnya sebanyak karunia Alloh yang tiada terkira. Tesis ini 

disusun sebagai syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program 

Studi Pendidikan Biologi Sekolah Pascasarjana UPI. Pada penelitian ini ditelaah 

Pengaruh Pembelajaran Berbasis Proyek terhadap Peningkatan Kemampuan 

Berpikir Kreatif dan Pemecahan Masalah Siswa SMA. Penelitian ini dilator 

belakangi oleh kemampuan berpikir kreatif dan pemecahan masalah siswa yang 

masih perlu ditingkatkan. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini laksana setetes air yang 

jatuh dalam luasnya samudra, permasalahan pendidikan di Indonesia khususnya 

pendidikan menengah yaitu masih diperlukannya format dan desain yang sesuai 

dengan yang diamanatkan tujuan pendidikan nasional yang sangat ideal. Penulis 

berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para praktisi 

pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang kajian 

pendidikan biologi serta dapat dijadikan salah satu rujukan bagi guru dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan siswa siswinya. Akhir kata penulis berbesar 
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hati apabila para pembaca sudi memberikan kritik, saran dan masukan dalam 

rangka proses penulisan dan penelitian berikutnya. 

 Penyusunan tesis ini mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai 

pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Dr. H. Taufik Rahman, M.Pd., sebagai pembimbing I yang telah memberikan 

pertimbangan, tanggapan, motivasi dan saran selama membimbing penulis 

untuk menyelesaikan tesis ini. 

2. Dr. Mimin Nurjhani Kusumastuti, M.Pd., sebagai pembimbing II yang telah 

memberikan pengarahan, saran, motivasi, dan  membimbing penulis mulai 

dari penyusunan proposal sampai  penyelesaian tesis ini. 

3. Dr. Bambang Supriatno, M.Si., sebagai Ketua Program Studi Pendidikan 

Biologi Sekolah Pascasarjana UPI. 

4. Prof. Dr. Suroso Adi Yudianto, sebagai pembimbing akademik. 

5. Prof. Dr. H. Achmad Munandar, M.Pd., Dr. Widi Purwianingsih, M.Si., dan 

Dr. Wahyu Surakusumah, M. T.,  yang telah meluangkan waktunya untuk 

melakukan judgement instrument yang dibuat oleh penulis. 

6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Biologi Sekolah 

Pascasarjana UPI yang telah mencurahkan ilmu kepada kami para mahasiswa. 

7. Seluruh staf akademik dan tata usaha Program Studi Pendidikan Biologi dan 

Sekolah Pascasarjana UPI 

8. H. Adang Rukmana, S.Ag. sebagai Kepala  Madrasah Aliyah Al Irfan 

Tanjungsari Sumedang,  serta segenap tenaga pengajar atas segala bantuan 

dan kerjasamanya selama penelitian ini berlangsung. 

9. Mamah, Bapak  (alm), paman dan bibi terimakasih atas do’a dan 

dukungannya. 
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10. Ibu mertua, dan kakak ipar  yang dengan penuh kesabaran bersedia dititipi 

anak-anak selama penulis menyelesaikan studi di SPs UPI. 

11. Suamiku Asep Kuniawan, S.Pd., yang telah mengijinkan penulis meneruskan 

studi di Sps UPI juga  anak-anak Dea Qonita dan Akmal Kamil, M. yang 

telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan studi ini. 

12. Kakaku Dr. Yanto Permana, M.Pd, teteh Deti Hendarti, S.T., adik-adiku Dodi 

Supriatna, S.T., Hani Handayani, M.Pd. dan Tri Hastuti, S.Pd. terimakasih 

atas segala dukungannya.  

13. Sahabat seperjuangan (Teh Nani Rina, Teh Usi, Nur Wulan, Serly, Yeni, Ilin, 

Iffa, Lukita) yang telah memberikan motivasi dan berbagi pikiran.  

14. Rekan-rekan mahasiswa S2 Program Pendidikan Biologi angkatan 2013 dan 

2014 yang juga telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini. 

15. Pihak-pihak lain yang tidak sempat disebutkan satu-persatu  yang telah 

banyak membantu dalam menyelesaikan tesis ini. 

Akhir kata, terimakasih atas semua yang telah diberikan, semoga Alloh SWT 

membalas dengan balasan yang lebih baik, Aamiin. 

 

Bandung, 14 Juli 2016 

 

                                                                                                      Tuti Ismawati 

 


