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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan kimia sebagai salah satu aspek pendidikan memiliki peranan 

penting dalam peningkatan mutu pendidikan, khususnya di dalam menghasilkan 

sumber daya manusia yang mampu berpikir kreatif, mampu mengambil keputusan 

serta memecahkan masalah dan mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam 

kehidupan. Pada abad ke 21 ini, diperlukan sumber daya manusia dengan kualitas 

tinggi yang memiliki keahlian diantaranya mampu bekerja sama, berpikir tingkat 

tinggi, memiliki kreativitas, terampil, memahami berbagai budaya, mampu 

berkomunikasi, dan mampu belajar sepanjang hayat (life long learning) (Trilling 

and Hood, 2001, hlm. 13). Sejalan dengan hal tersebut, Ogunleye (dalam 

Setyawan, 2006) mengatakan bahwa solusi untuk meningkatkan prestasi belajar 

terletak dalam pengembangan kreativitas pada proses pembelajaran melalui 

kurikulum, pengajaran dan teknik instruktisional yang kreatif. 

Guru dan sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan 

dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa ke dalam kurikulum 2013. Salah 

satu budaya dan karakter bangsa adalah belajar dengan menerapkan kreativitas. 

Belajar dengan menerapkan kreativitas telah menjadi bagian penting dalam 

wacana peningkatan mutu pembelajaran. Menurut Munandar (1992, hlm. 47) 

kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru, berdasarkan data, 

informasi, atau unsur-unsur yang ada. Sejalan dengan hal tersebut Baer (1993) 

mengemukakan bahwa kreativitas seseorang ditunjukkan dalam berbagai hal, 

seperti kebiasaan berpikir, sikap, pembawaan atau kepribadian, atau kecakapan 

dalam memecahkan masalah. 

Pada tahun 2015, Indonesia menempati posisi 115 dari 139 negara menurut 

Global Creativity Index (Florida, 2015). Hal ini menggambarkan bahwa 

kreativitas masyarakat Indonesia masih tergolong sangat rendah. Penelitian-

penelitian mengenai kreativitas sudah dilakukan oleh beberapa peneliti untuk 

memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas 
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seseorang. Penelitian yang dilakukan oleh Contastino (2015) dalam upaya 

peningkatan kreativitas siswa dilakukan dengan cara mengadopsi model 

pembelajaran sains untuk diterapkan pada pelajaran pendidikan seni dan desain, 

dalam penelitian yang dilakukannya tersebut bukan hanya melibatkan guru 

sebagai pendidik, namun siswa juga dituntut untuk beradaptasi dengan model 

pembelajaran tersebut sehingga kreativitas siswa dapat berkembang.  

Di Indonesia berbagai penelitian mengenai kreativitas sudah dilakukan seperti 

penelitian yang telah dilakukan oleh Siswono (2005) diperoleh hasil yaitu tidak 

semua aspek kemampuan berpikir kreatif meningkat terutama fleksibilitas dalam 

memecahkan masalah. Penelitian oleh Tarida (2014) diperoleh hasil bahwa 

kemampuan berpikir kreatif siswa dan sikap kreatif siswa dalam pelajaran 

matematika tergolong masih rendah. Berdasarkan penelitian Edi (2004) (dalam 

Silaban) membuktikan bahwa siswa yang mempunyai kreativitas tinggi 

memperoleh hasil belajar kimia yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa 

yang mempunyai kreativitas rendah. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, 

ternyata kreativitas siswa sangat dibutuhkan dan masih dikategorikan kurang, 

sehingga perlu alternatif lain untuk mengembangkan kreativitas siswa. 

Tuntutan kurikulum 2013 yang mengharuskan tercapainya kompetensi dasar 

keterampilan (KD 4), maka kreativitas sangat dibutuhkan untuk mencapai KD 

tersebut. Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik mengembangkan 

keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial serta kemampuan 

intelektual dan psikomotorik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia No. 81A Tahun 2013 tentang implementasi 

Kurikulum 2013. Salah satu implementasinya adalah mengembangkan 

kemampuan berpikir kreatif dengan mempertimbangkan nilai dan moral Pancasila 

agar mampu hidup dalam masyarakat (Kemendikbud, 2013). Dengan demikian, 

dengan adanya penerapan kurikulum 2013 diharapkan mampu mengembangkan 

sikap kreativitas pada diri siswa. 

Pembelajaran saat ini lebih berfokus kepada pengembangan kecerdasan/ 

kognitif daripada pengembangan kreativitas siswa. Hal ini juga diutarakan oleh 

Munandar (1992, hlm. 13) yang menyatakan bahwa di dalam dunia pendidikan 
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menekankan hafalan dan satu jawaban benar sedangkan proses pemikiran 

kreativitas untuk mencari alternatif jawaban lain jarang dilatih. Oleh karena itu, 

dibutuhkan suatu strategi dan media pembelajaran yang dapat mengarahkan pada 

pengembangan kreativitas. Salah satu alternatif yang dipandang mampu 

meningkatkan kreativitas siswa adalah dengan menggunakan Lembar Kerja Siswa 

(LKS). Menurut Widjajanti (2008), LKS merupakan salah satu sumber belajar 

yang dapat dikembangkan oleh guru sebagai fasilitator dalam kegiatan 

pembelajaran. Dengan demikian, LKS dapat digunakan sebagai sumber belajar 

untuk meningkatkan kreativitas siswa. 

LKS yang dapat digunakan adalah LKS berbasis kreativitas dengan 

pendekatan saintifik, menggunakan pendekatan saintifik karena kurikulum saat ini 

adalah kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan saintifik. Kegiatan 

pendekatan saintifik terdiri dari mengamati, menanya, mengumpulkan data, 

mengasosiasi dan mengkomunikasikan dengan diberikan nilai-nilai yang ingin 

dikembangkan oleh guru. Strategi pembelajaran ini telah dirancang untuk 

memfasilitasi pencapaian kompetensi yang terdapat pada dokumen kurikulum, 

yang salah satunya adalah untuk mengembangkan kreativitas (Kemendikbud, 

2013). Oleh karena itu, LKS dengan berbasis kreativitas ini dapat digunakan 

sebagai strategi untuk mengembangkan kreativitas siswa. 

Perbedaaan LKS berbasis kreativitas dengan LKS pada umumnya adalah 

LKS berbasis kreativitas ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas siswa 

sedangkan LKS pada umumnya digunakan tujuannya untuk mengembangkan nilai 

kognitif siwa. LKS berbasis kreativitas ini dibuat dengan mengacu pada indikator 

kreativitas, indikator kreativitas diadaptasi dari indikator kreatif menurut Williams 

(1968) yang disusun secara sistematika sesuai dengan pembelajaran saintifik pada 

kurikulum 2013, sehingga dapat digunakan sebagai sumber dalam meningkatkan 

kreativitas yang ada pada siswa. 

Meskipun penelitian mengenai LKS berbasis kreativitas sudah dilakukan 

pada beberapa topik kimia, namun penelitian pada topik kimia isomer hidrokarbon 

belum ada yang membahasnya. Berdasarkan hal tersebut maka pada LKS berbasis 

kreativitas ini akan membangkitkan kreativitas siswa dalam menyajikan model 
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struktur isomer hidrokarbon. Digunakannya Kompetensi Dasar 4.1 tentang 

“Membuat model visual berbagai struktur molekul hidrokarbon yang memiliki 

rumus molekul yang sama” yang secara langsung menuntut siswa untuk 

mengembangkan kreativitasnya dan menghasilkan produk dari hasil 

kreativitasnya. Kebanyakan siswa cenderung berpatok pada panduan praktikum 

yang terdapat pada buku, menurut Susiwi (2009), panduan yang cenderung 

mengikuti prosedur yang ada tidak akan memberikan kesempatan siswa untuk 

mengembangkan kreativitasnya.  

Berdasarkan uraian tersebut, dilakukan penelitian tentang Lembar Kerja 

Siswa (LKS) berbasis kreativitas bagi siswa SMA kelas XI dalam membuat model 

struktur isomer hidrokarbon. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini secara 

umum akan mengkaji masalah berupa “Bagaimana kesesuaian LKS berbasis 

kreativitas dalam membuat model struktur isomer hidrokarbon dengan kriteria 

pembuatan LKS yang telah ditentukan?”. Secara khusus rumusan masalah terdiri 

dari: 

1. Bagaimana kesesuaian LKS berbasis kreativitas bagi siswa SMA kelas XI 

dalam membuat model struktur isomer hidrokarbon dengan indikator 

kreativitas Williams? 

2. Bagaimana kesesuaian LKS berbasis kreativitas bagi siswa SMA kelas XI 

dalam membuat model struktur isomer hidrokarbon dengan syarat konstruk 

dan teknis LKS? 

3. Bagaimana respon siswa terhadap LKS berbasis kreativitas dalam membuat 

model struktur isomer hidrokarbon? 

C. Pembatasan Penelitian 

Untuk lebih memfokuskan arah penelitian, maka permasalahan dibatasi yaitu 

bahan kajian yang dijadikan penelitian adalah isomer posisi dan isomer kerangka 

pada hidrokarbon. 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan kesesuaian LKS berbasis kreativitas bagi siswa SMA kelas 

XI dalam membuat model struktur isomer hidrokarbon dengan indikator 

kreativitas menurut Williams. 

2. Menjabarkan kesesuaian LKS berbasis kreativitas bagi siswa SMA kelas XI 

dalam membuat model struktur isomer hidrokarbon dengan syarat konstruk 

dan teknis LKS. 

3. Mengeksplorasi respon siswa terhadap LKS berbasis kreativitas dalam 

membuat model struktur isomer hidrokarbon. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi guru 

  Manfaat yang diperoleh guru dari penelitian ini adalah dapat dijadikan 

sebagai sumber belajar untuk mengajar di sekolah dalam mengembangkan 

kreativitas siswa pada materi hidrokarbon. 

2. Bagi peneliti lain 

Manfaat yang diperoleh peneliti lain adalah hasil penelitian dapat dijadikan 

sebagai acuan penelitian lebih lanjut dalam mengembangkan LKS ataupun 

penelitian tentang pengaruh LKS berbasis kreativitas bagi siswa pada materi 

kimia lain. 

F. Struktur Organisasi 

Skripsi ini terdiri dari lima bab beserta daftar pustaka dan lampiran- lampiran. 

Setiap bab terdiri dari bagian bab yang disusun secara sistematis sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan. 

Bab I yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang dilakukannya 

penelitian, rumusan masalah, pembatasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi penelitian. 

Bab II yaitu tinjauan pustaka yang berisikan teori-teori yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Teori- teori tersebut adalah Lembar Kerja Siswa (LKS), pendekatan 
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saintifik, kreativitas, dan deskripsi materi kimia yaitu pokok bahasan hidrokarbon 

tentang isomer. 

Bab III yaitu metode penelitian yang berisikan metode penelitian yang 

digunakan, partisipan dan tempat penelitian, alur penelitian, prosedur penelitian, 

definisi operasional, instrumen penelitian yang digunakan, dan analisis 

pengumpulan data. 

Bab IV yaitu temuan dan pembahasan yang berisikan hasil- hasil selama 

melakukan penelitian hingga dihasilkannya suatu produk berupa LKS berbasis 

kreativitas dalam membuat model struktur isomer hidrokarbon dan hasil uji coba 

terbatas. 

Bab V yaitu simpulan, implikasi, dan rekomendasi. Pada bagian simpulan 

berisi temuan selama penelitian yang mencakup keseluruhan. Bagian implikasi 

menerangkan implementasi hasil penelitian untuk ke depannya. Sedangkan bagian 

rekomendasi berisikan saran untuk penelitian lebih lanjut. 

Daftar pustaka berisikan rujukan yang digunakan pada penelitian ini. 

Kemudian lampiran berisikan pengolahan data hasil penelitian. 


