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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan generasi yang dapat 

menghadapi tantangan global pada abad ke-21. Menurut Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP, 2011), ciri khas abad ke-21 adalah semakin bertautnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi sehingga sinergi diantaranya menjadi semakin cepat. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut individu untuk siap 

bersaing dalam segala bidang. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas kehidupan 

manusia dan menyebabkan perubahan dalam segala aspek kehidupan manusia. 

Perubahan jaman pada abad ke-21 memberikan dampak positif dan negatif. 

Banyak sekali dampak positif, namun juga tidak sedikit dampak negatif yang 

dirasakan manusia terutama berkaitan dengan isu lingkungan dan bencana alam. 

Isu lingkungan seperti peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca dan bencana 

alam seperti gempa bumi yang menjadi salah satu bencana yang sering terjadi di 

Indonesia karena wilayah di Indonesia merupakan wilayah rawan bencana yang 

disebabkan oleh faktor alam dan non alam. Faktor alam yang dimaksud adalah 

negeri kita ini berdiri di atas pertemuan lempeng-lempeng tektonik, memiliki 

banyak gunung berapi sekitar 140 gunung yang aktif, iklim tropis dengan curah 

hujan yang cukup tinggi menyebabkan tanah tidak stabil. Faktor non alam yang 

dimaksud adalah negeri kita ini berpenduduk padat, terutama di Pulau Jawa dan 

Sumatera. Insfrastruktur yang dibangun tidak didesain dengan kondisi alam. 

Bangunan rumah, juga bangunan besar seperti gedung belum banyak disesuaikan 

dengan kondisi alam. Tata ruang juga belum dikelola dengan ramah bencana 

(Voa-Indonesia, 2016). Rentetan bencana tersebut membuat masyarakat Indonesia 

mulai menyadari pentingnya mengupayakan pencegahan resiko bencana. 

Pemerintah telah merealisasikan upaya mitigasi bencana gempa bumi seperti yang 

diterapkan di Yogyakarta 2004 dengan membangun Desa Tahan Gempa (Desa 

Teletubies) dengan menggunakan teknologi dan teknik konstruksi bangunan yang 

disesuaikan dengan peraturan Kementerian Pekerjaan Umum. Dunia pendidikan 

di Indonesia, salah satunya melalui Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan 
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berperan serta dalam memberikan bekal pengetahuan dan pelatihan dalam 

mengkonstruksi bangunan tahan gempa untuk siswa SMK.  

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan sumber 

daya manusia yang berkualitas yaitu manusia yang mampu memahami dan 

mengaplikasikan pengetahuan yang relevan. Salah satu upaya untuk menghasilkan 

sumber daya manusia yang berkualitas yaitu melalui pendidikan (Oktavia, 2015). 

Meningkatnya jumlah pekerjaan di berbagai sektor ekonomi, sains dan teknik 

menyebabkan kebutuhan latar belakang pendidikan dalam bidang STEM 

(Carnevale, dkk., 2011). Perusahaan dan pengusaha juga membutuhkan tenaga 

kerja yang fleksibel yang dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilannya 

untuk memecaahkan masalah. 

Melalui pendidikan, siswa memiliki kesempatan yang lebih luas untuk 

memperoleh pengetahuan, pengalaman, serta mengembangkan potensi diri mereka 

untuk dapat hidup lebih baik lagi di masyarakat. Pada penelitian ini, permasalahan 

yang diangkat merupakan permasalahan kompleks yang tidak dapat diselesaikan 

hanya dengan menggunakan satu bidang ilmu saja, melainkan mengintegrasikan 

berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Siswa diharapkan memiliki kemampuan 

mengidentifikasi, menerapkan, dan mengintegrasikan konsep dan pendekatan 

STEM untuk menyelesaikan permasalahan kompleks dan membuat pemecahan 

masalah yang kreatif dan inovatif.  

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia juga berupaya 

untuk mengembangkan kurikulum pendidikan yang berpegang pada tiga konsep 

pendidikan abad ke-21, diantaranya 21st century skills, scientific approach dan 

authentic assessment. Trillling & Fadel (2009) menyatakan bahwa keterampilan 

abad ke-21 meliputi (1) Life and career skills, (2) Learning and innovation skills, 

dan (3) Information media and technology skills. Salah satu aspek yang termasuk 

kedalam keterampilan belajar dan berinteraksi (learning and innovation skills) 

adalah komunikasi dan kolaborasi, serta kreativitas dan inovasi. Aspek tersebut 

menjadi suatu keterampilan yang penting dimliki siswa agar mereka dapat bekerja 

sama dengan orang lain, menerima dan terbuka dengan pendapat, saling berbagi 

pengetahuan serta dapat membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 

Pendidikan yang diselenggarakan semestinya dapat menanamkan dan melatih 
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keterampilan-keterampilan tersebut sejak awal pada siswa. Proses pembelajaran 

IPA selalu dikaitkan dengan fenomena dalam kehidupan sehari-hari serta 

memungkinkan pengembangan kompetensi pada diri siswa, seperti penguasaan 

prinsip-prinsip alam, keterampilan proses sains, keterampilan berpikir tingkat 

dasar dan tinggi seperti berpikir kritis dan kreatif serta kemampuan memecahkan 

masalah. 

Peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan guru IPA dan beberapa 

siswa di salah satu SMP Negeri di Bandung terkait dengan proses belajar 

mengajar terkini yang diimplementasikan di sekolah. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru IPA, pembelajaran IPA sering dilakukan dengan kegiatan 

percobaan agar siswa dapat memahami materi pembelajaran dan dari materi 

tersebut diharapkan siswa dapat menyelesaikan soal-soal latihan, kemudian dalam 

pelaksanaan percobaan ataupun merancang sebuah alat, siswa masih canggung 

dan malu-malu untuk bertanya, takut mengemukakan pendapat, sedangkan untuk 

penilaiannya sendiri lebih sering dilakukan untuk menilai penguasaan konsep saja 

melalui tes pilihan ganda atau esai. Selain itu, menurut penuturan beberapa siswa, 

pembelajaran IPA dilakukan terlalu cepat, lebih berorientasi pada kejar materi, 

membahas soal yang akan masuk dalam ujian semester, dan tugas kelompok 

membuat makalah tentang materi yang sedang dipelajari. Berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kegiatan 

percobaan yang dilakukan lebih kepada agar siswa dapat menguasai materi 

pembelajaran untuk menyelesaikan soal latihan, sehingga tujuan pembelajaran 

yang dicapai hanya dari aspek kognitif yang diukur melalui tes pilihan ganda, 

sedangkan tujuan pembelajaran untuk aspek keterampilan dan sikap sendiri belum 

terukur. 

Menurut Maslow (dalam Munandar, 2009), tiap individu memiliki potensi 

menjadi manusia kreatif. Kreativitas merupakan suatu kebutuhan akan 

perwujudan diri dan merupakan kebutuhan paling tinggi manusia. Kreativitas 

dapat diidentifikasi dan dipupuk melalui pendidikan yang tepat. Melalui 

kreativitas, dimungkinkan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu dan 

teknologi, serta dalam semua bidang usaha manusia lainnya (Munandar, 2009). 

Direktur jendral konferensi UNESCO pada tahun 2006 dengan tema Building 
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Creative Competences for the 21st Century menyatakan bahwa kreativitas 

menjadi jalan untuk dapat memberikan solusi pada permasalahan global 

(UNESCO, 2006). Hasil penelitian Dyers (2011) yang menyebutkan bahwa 2/3 

dari kemampuan kreativitas seseorang diperoleh melalui pendidikan, 1/3 siswanya 

berasal dari genetik. Temuan ini mengukuhkan peran penting pendidikan dalam 

mengembangkan kreativitas. Guilford (dalam Munandar, 2009) dalam pidatonya 

tahun 1990 menyatakan bahwa ‘pengembangan kreativitas diterlantarkan dalam 

pendidikan formal, padahal amat bermakna bagi pengembangan potensi anak 

secara utuh dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi’. Kreativitas 

mempersiapkan mereka dengan keterampilan yang fleksibel yang dibutuhkan 

untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti (Wang, 2011). Csikszentmihalyi 

(dalam Hadzigeorgiou,  2012) menyatakan bahwa “our future is now closely tied 

to human creativity”, yang berarti bahwa masa depan kita bergantung dengan 

kreativitas manusia. Menurut Career Center Maine Departement of Labor (dalam 

Mahmudi, 2008), kreativitas atau berpikir kreatif merupakan kemampuan yang 

dituntut oleh dunia kerja saat ini. Peningkatan kebutuhan akan kreativitas ini 

diakui dalam semua bidang kegiatan, baik di sekolah, pekerjaan, pengembangan 

IPTEK, hingga kegiatan sehari-hari, akan tetapi disadari bahwa belum banyak 

yang dilakukan untuk merealisasikan kebutuhan ini. Kemampuan kreativitas 

merupakan sesuatu yang tidak boleh dikesampingkan dalam pembelajaran guna 

mengembangkan potensi siswa. Menumbuhkan kreativitas siswa dalam 

pembelajaran merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas 

SDM di masa mendatang (Hong, Hartzell & Greence, 2009). 

Kreativitas dapat dibangun dengan banyak cara, salah satunya adalah 

memberikan suatu pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk menyalurkan ide, 

gagasan, desain atau rancangan, keterampilan dan pengetahuannya dalam 

memenuhi tantangan dan menyelesaikan masalah (Oktavia, 2015). Ketika guru 

mampu menghadirkan pengalaman pembelajaran yang kritis serta relevan dengan 

kehidupan sehari-hari, mencontohkan hal kreatif pada siswa, dan memanfaatkan 

segala hal kreatif, maka akan terwujud pembelajaran yang kreatif (Hong & Kang, 

2009). Sejalan dengan pernyataan tersebut, model pembelajaran berbasis proyek 

merupakan salah satu model yang dapat dijadikan alternatif bagi guru dalam 
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mengelola pembelajaran yang baik karena prosesnya banyak melibatkan siswa 

secara aktif dalam mengembangkan berbagai keterampilan dasarnya. Dalam hal 

ini siswa dikondisikan sedemikian rupa agar mampu berpikir kritis, kreatif dan 

ilmiah dari mulai merencanakan, mengembangkan, memproses hingga 

menghasilkan sebuah produk. Selain itu, cara lain untuk melatih kreativitas siswa 

adalah dengan mengintegrasikan STEM dalam pembelajaran. Reeve (2015) 

mengadopsi definisi STEM sebagai pendekatan interdisiplin pada pembelajaran, 

yang di dalamnya siswa menggunakan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika 

dalam konteks nyata yang mengkoneksikan antara sekolah, dunia kerja, dan dunia 

global. STEM memberikan peluang kepada guru untuk memperlihatkan kepada 

siswa betapa konsep, prinsip, dari sains, teknologi, rekayasa, dan matematika 

digunakan secara terintegrasi dalam pengembangan produk, proses, dan sistem 

yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran terintegrasi STEM bertujuan untuk menyiapkan siswa agar 

dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata dan dalam pelaksanaannya 

dilakukan dengan memotivasi dan mendukung siswa untuk menciptakan proyek 

yang kreatif dan inovatif sebagai solusi dari permasalahan. Pada pembelajaran 

terintegrasi STEM, siswa akan melakukan proses merekayasa. Menurut Suwarma 

(2015), proses merekayasa memiliki beberapa tahapan yang dapat dilakukan 

secara berulang sebagai suatu siklus diantaranya: proses bertukar pikiran, desain, 

construct (membangun), test/evaluasi dan berbagi solusi. Pada awalnya ide para 

engineer bukanlah menyelesaikan masalah, tetapi mereka mencoba beberapa ide 

kemudian belajar dari kesalahan mereka dan mencoba lagi. Melalui proses 

rekayasa, siswa terlatih untuk menggunakan keterampilan berpikir kritis dan 

kreatif dalam membuat sebuah proyek sebagai solusi atas permasalahan yang 

ditemukannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Sejalan dengan tujuan pendidikan STEM, salah satu ketentuan umum sistem 

pendidikan nasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 

menyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 
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psikologis siswa. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa Kurikulum 2013 baik dari 

segi pembelajaran dan penilaiannya lebih menekankan pada assessment 

alternative memberikan ruang bagi pengembangan dan implementasi STEM 

dalam konteks implementasi Kurikulum 2013. 

Sejauh ini, pembelajaran berbasis proyek telah digunakan oleh guru di 

Indonesia namun belum mulai mengintegrasikan STEM. Implementasi 

pembelajaran berbasis proyek yang mengintegrasikan STEM telah dilakukan oleh 

Lou (2011) yang mengkaji tentang model perilaku belajar siswa dalam 

pembelajaran berbasis proyek dalam konteks STEM, dimana siswa diberikan 

tugas sebuah proyek yang bertemakan “Audio Speaker” yang mewajibkan siswa 

untuk mengintegrasikan pengetahuan STEM dalam pembelajaran proyek. 

Penelitian lain dilakukan oleh Lou (2014) yang menyatakan bahwa pembelajaran 

proyek dengan mengintegrasikan STEM mampu membangun sikap siswa dan 

meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian lain dilakukan oleh Baran & Maskan 

(2010) bertujuan untuk mengetahui pengaruh PjBL terhadap hasil belajar 

elektrostatis mahasiswa calon guru fisika, ditemukan bahwa mahasiswa lebih aktif 

bila diajar menggunakan PjBL dan memiliki waktu pembelajaran yang lebih 

menyenangkan. 

Hasil penelitian tersebut, dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan 

untuk mulainya mengimplementasikan keintegrasian STEM dalam proses 

pembelajaran, khususnya pada pembelajaran sains. Penelitian lain yang dilakukan 

oleh Mayasari, Kadarohman & Rusdiana (2013) untuk mengetahui seberapa besar 

kreativitas siswa yang dalam pembelajarannya tidak diberikan stimulus untuk 

mengembangkan kreativitas (menggunakan metode konvensional). Hasil 

kreativitas (4P) siswa menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara product 

kreatif yang dihasilkan dengan dimensi person, process dan press, dengan nilai 

korelasi dari urutan tertinggi person (r = 0.78), press (r = 0,61), dan process (r = 

0,54). Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa dimensi process memberikan 

sumbangsih terendah dalam dimensi product. Hal ini menggambarkan bahwa 

proses berpikir kreatif siswa (dimensi process) perlu ditingkatkan melalui proses 

pembelajaran yang dapat merangsang siswa untuk berikir kreatif. Untuk 

mendukung data hasil penelitian tersebut, dilakukan wawancara dengan beberapa 
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siswa guna menggali informasi penyebab rendahnya korelasi dimensi process 

dalam membuat produk. Proses berpikir kreatif siswa berhubungan erat dengan 

masalah yang akan dipecahkan. Siswa diminta untuk mendesain solusi 

permasalahan tentang bangunan tahan gempa. Berdasarkan hasil wawancara, 

diketahui bahwa siswa belum terbiasa untuk mengerjakan tugas yang melatih 

kreativitas siswa. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk dapat mengatasi 

rendahnya kreativitas siswa antara lain dengan merancang pembelajaran yang 

mampu menstimulus siswa mengggunakan pengetahuan untuk menghasilkan ide-

ide kreatif. Selain itu, siswa perlu dilatihkan untuk terbiasa memecahkan 

permasalahan konteks secara kreatif, seperti permasalahan tentang mendesain 

bangunan tahan gempa untuk masyarakat yang tinggal di daerah rawan gempa di 

Indonesia agar mengurangi resiko korban jiwa dan kerugian materiil.   

Berdasarkan uraian di atas, telah dilakukan penelitian untuk mendapatkan 

gambaran profil kreativitas siswa SMP dalam pembelajaran berbasis proyek 

terintegrasi STEM menggunakan asesmen autentik pada tema mitigasi bencana 

gempa bumi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana profil kreativitas 

siswa SMP dalam pembelajaran berbasis proyek terintegrasi STEM menggunakan 

asesmen autentik pada tema mitigasi bencana gempa bumi?”. 

Untuk memperjelas rumusan masalah di atas, maka difokuskan pada beberapa 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana profil kreativitas siswa SMP dalam pembelajaran berbasis proyek 

terintegrasi STEM menggunakan asesmen autentik pada tema mitigasi 

bencana gempa bumi? 

2. Bagaimana karakteristik asesmen autentik yang digunakan dalam 

pembelajaran berbasis proyek terintegrasi STEM untuk mengukur kreativitas 

siswa SMP pada tema mitigasi bencana gempa bumi? 

3. Bagaimana keterlaksanaan model pembelajaran berbasis proyek terintegrasi 

STEM menggunakan asesmen autentik pada tema mitigasi bencana gempa 

bumi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian, tujuan dari penelitian dapat 

dirinci sebagai berikut: 

1. Mendapatkan gambaran tentang profil kreativitas (proses) siswa SMP dalam 

kegiatan pembelajaran berbasis proyek terintegrasi STEM menggunakan 

asesmen autentik pada tema mitigasi bencana gempa bumi.  

2. Mendapatkan gambaran tentang karakteristik asesmen autentik yang 

digunakan untuk mengukur kreativitas siswa SMP pada tema mitigasi bencana 

gempa bumi. 

3. Mendapatkan gambaran tentang keterlaksanaan model pembelajaran berbasis 

proyek terintegrasi STEM menggunakan asesmen autentik pada tema mitigasi 

bencana gempa bumi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teori maupun 

secara praktis. Manfaat secara teori, penelitian ini memberikan kontribusi dalam 

menambah kajian tentang kreativitas dalam pembelajaran berbasis proyek 

terintegrasi STEM yang dinilai dengan asesmen autentik untuk mata pelajaran 

IPA dan kajian tentang analisis statistik menggunakan Item Respon Theory. 

Manfaat secara praktis, bagi penulis adalah seluruh tahapan penelitian dan hasil 

yang diperoleh dapat memperluas wawasan; serta berharap manfaat penelitian 

dapat diterima sebagai salah satu kontribusi dalam rangka mengembangkan 

kemampuan kreativitas siswa SMP menggunakan asesmen autentik melalui PjBL-

STEM. 

 

1.5 Struktur Organisasi Tesis 

Laporan penelitian untuk tesis ini disajikan dalam lima bab. Bab I 

Pendahuluan, menyajikan konteks dan latar belakang penelitian, menetapkan 

alasan mengapa penelitian ini dilakukan dan menjelaskan fokus atau tujuan 

penelitian. Bab II Kajian Pustaka, menyajikan tinjauan pustaka terhadap topik 

yang diangkat dalam penelitian. Bagian ini disajikan tinjauan pustaka tentang 

pembelajaran berbasis proyek dari beberapa sumber, STEM, Perbedaan PjBL 
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dengan STEM, Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran denagn Pendekatan 

STEM, Asesmen Autentik, Kreativitas, Deskripsi Materi Mitigasi Bencana 

Gempa Bumi, Item Response Theory (IRT) dan penelitian yang relevan. Bab III 

Metode Penelitian, menyajikan informasi metode penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik penumpulan data, 

teknik analisis data, prosedur penelitian, dan alur penelitian. Bab IV Temuan dan 

Pembahasan, menyajikan hasil penelitian meliputi data kreativitas (proses dan 

produk), karakteristik asesmen autentik yang digunakan untuk mengukur 

kreativitas, dan keterlaksanaan pembelajaran PjBL-STEM. Data hasil penelitian 

disajikan berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis data sesuai urutan 

rumusan permasalahan penelitian, selanjutnya dilakukan pembahasan temuan 

penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Bab V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi, menyajikan 

penafsiran dan pemaknaan hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan 

hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. 

 


