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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia tengah memasuki era revolusi industri 4.0 dimana teknologi telah 

menjadi basis dalam kehidupan manusia. Era ini telah mempengaruhi banyak 

aspek kehidupan baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, seni, dan bahkan 

sampai kedunia pendidikan. Menurut Tjandrawinata (dalam Yahya, 2018) salah 

satu karakteristik unik dari industri 4.0 adalah pengaplikasian kecerdasan buatan 

atau artificial intelligence. Mengacu pada hal diatas, yang harus diperhatikan 

bangsa Indonesia untuk menghadapi tantangan masa depan adalah memperbaiki 

kualitas generasi bangsa agar mampu menciptakan ide atau gagasan baru yang 

diperoleh dari keterampilan berpikir kreatif seorang individu.  

Bidang pendidikan merupakan salah satu wahana yang dapat menciptakan 

generasi bangsa yang berkualitas dan memiliki keterampilan berpikir tingkat 

tinggi, salah satunya berpikir kreatif. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan 

pendidikan di Indonesia yang tertuang pada pasal 3 UU No. 20 Sisdiknas Tahun 

2003 yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah “mengembangkan 

potensi peserta didik untuk cakap, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif”.  

Pentingnya perbaikan mutu pendidikan, pemerintahan telah beberapa kali 

merevisi kurikulum. Kurikulum yang diterapkan di Indonesia yang sesuai dengan 

tujuan pendidikan saat ini adalah kurikulum 2013 revisi 2017. Pembelajaran yang 

awalnya lebih menekankan pada materi atau isi sekarang pada proses, agar peserta 

didik lebih aktif, kritis dan kreatif dalam mencari pengetahuan baru, dan guru 

berperan sebagai fasilitator. 
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Implementasi kurikulum 2013 revisi 2017 diwujudkan dengan cara guru dituntut 

profesional dalam pembelajaran agar efektif dan bermakna (menyenangkan) dengan 

menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. 

Pencapaian kualitas hasil pendidikan yang memadai, bukan hanya menuntut guru 

untuk dapat mewujudkan seperangkat peran dan tugas yang diembannya, tetapi juga 

turut ditentukan oleh perwujudan gagasan dan perilaku kreatif dalam proses 

pembelajaran (Hosnan, 2016). 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap guru Kimia di kelas X 

MIPA SMA Adhyaksa 1 Jambi diperoleh informasi bahwa peserta didik masih 

kurang aktif dalam proses pembelajaran. Peserta didik kurang memiliki rasa ingin 

tahu dalam mencari informasi, kurang tanggap dalam menanggapi masalah, serta 

kurang aktif dalam bertanya ataupun menjawab pertanyaan yang menyebabkan 

keterampilan berpikir kreatif cenderung menjadi lemah. Dikatakan pula kendala yang 

muncul pada peserta didik dalam mempelajari materi kimia karena peserta didik di 

kelas X itu masih dalam masa peralihan dari SMP menuju SMA sehingga mereka 

masih dalam pengenalan pada pelajaran kimia. Usaha yang telah dilakukan guru 

untuk mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan model problem based 

learning, discovery learning dan direct instruction, namun belum menunjukkan hasil 

yang maksimal untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik.  

Melihat dari masalah yang terjadi, maka guru harus menggunakan model 

pembelajaran yang bervariasi, baik dan sesuai agar proses pembelajaran kimia bisa 

efektif, aktif dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan keterampilan berpikir 

kreatif peserta didik. Untuk menjawab kendala di atas dibutuhkan suatu model 
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pembelajaran lain yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif peserta 

didik. Salah satu model yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif 

adalah model creative problem solving dengan menggunakan soal tes dalam bentuk 

open-ended.  

Menurut Karen (dalam Swestyani, dkk 2014), model creative problem solving 

adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada keterampilan pemecahan 

masalah, yang diikuti dengan penguatan kreatifitas. Ketika dihadapkan dengan suatu 

permasalahan, peserta didik dapat melakukan keterampilan memecahkan masalah 

untuk memilih dan mengembangkan tanggapannya. Tidak hanya dengan cara 

menghafal tanpa dipikir, keterampilan memecahkan masalah dapat memperluas 

proses berpikir. 

Soal tes tradisional yang biasa diberikan pada peserta didik berisi pertanyaan 

yang jawabannya luas dan bersifat penjelasan. Tipe pertanyaan ini terkadang dijawab 

oleh peserta didik dengan mengingat penjelasan yang ada tanpa memiliki pemahaman 

yang mendasari prinsip kimia tersebut. Untuk mengoptimalkan model pembelajaran 

dalam bentuk pemecahan masalah tersebut maka diperlukan adanya pemberian soal 

dalam bentuk soal open-ended. Menurut Djahuno (2016) untuk menjaring manusia 

kreatif itu, sebaiknya menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka (divergen), 

pertanyaan yang memiliki penyelesaian benar lebih dari satu. Dalam pertanyaan 

open-ended peserta didik diharuskan untuk menggambarkan pemahamannya 

mengenai kunci dari prinsip dasar kimia untuk menyelesaikan masalah. 

Menurut Anjarsari (dalam Istiqomah, dkk 2016), keterampilan berpikir kreatif 

adalah keterampilan untuk menjawab permasalahan berdasarkan data/ informasi yang 
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ada dengan berbagai macam alternatif jawaban. Jawaban yang diberikan 

menunjukkan orisinality, fleksibility, fluency, dan elaboration. Berpikir kreatif akan 

mudah diwujudkan dalam lingkungan belajar yang secara langsung memberikan 

peluang bagi peserta didik untuk berpikir terbuka dan fleksibel tanpa adanya rasa 

takut atau malu. Berpikir kreatif dapat ditingkatkan dengan sering dilatih pada peserta 

didik untuk dipelajari dan dilaksanakan. Berpikir kreatif harus dimulai dari tingkat 

dasar pada suatu sekolah, dijenjang SMA yaitu pada kelas X. 

Salah satu materi kimia yang dipelajari di kelas X adalah larutan elektrolit dan 

nonelektrolit. Materi larutan elektrolit dan nonelektrolit ini memiliki karakteristik 

materi berupa konsep-konsep yang ada dalam fakta kehidupan sehari-hari yang 

bersifat makroskopis, mikroskopis dan simbolik. Materi tersebut juga sering kita 

temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti kegunaan minuman isotonik sebagai 

pengganti cairan tubuh. Minuman isotonik adalah minuman yang mengandung 

elektrolit dimana elektrolit tersebut dapat mengganti cairan tubuh yang keluar 

bersama keringat. Dalam cairan tubuh kita mengandung zat elektrolit. Untuk 

mengetahui fenomena tersebut tentu peserta didik akan mengemukakan banyak 

gagasan yang mereka ketahui, menjelaskan fenoma tersebut dari sudut pandang yang 

berbeda, mencetuskan alasan yang jarang dikemukan oleh peserta didik lainnya, dan 

mengaitkan fenomena tersebut dengan teori yang diketahui oleh peserta didik. 

Langkah yang dilakukan peserta didik untuk mengetahui fenomena tersebut 

merupakan suatu keterampilan dalam berpikir kreatif. 

Beberapa penelitian telah membuktikan keefektifan model pembelajaran 

Creative Problem Solving dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif peserta 
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didik diantaranya yang dilakukan oleh Puspita, dkk (2018) menunjukkan bahwa 

keterampilan berpikir kreatif peserta didik kelas eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelas kontrol. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Rolia, dkk (2017) yang menyatakan bahwa model pembelajaran creative 

problem solving dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik. 

Dibuktikan dengan nilai postes kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan 

kelas kontrol. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Yulindar, dkk (2017) yang 

menyebut bahwa penggunaan open-ended question layak digunakan di sekolah untuk 

pembelajaran fisika agar peserta didik lebih kreatif dalam mengembangkan wawasan 

yang dimiliki peserta didik. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Jumi, dkk 

(2018) membuktikan bahwa soal tes open-ended dapat diterapkan untuk mengukur 

tingkat berpikir kreatif peserta didik.  

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah menggunakan model creative 

problem solving  dan soal tes dalam bentuk open-ended dapat mempengaruhi 

keterampilan berpikir kreatif, sementara pelaksanaan model dengan menggunakan 

soal tes open ended akan ada kemungkinan lebih meningkat ketercapaian berpikir 

kreatif peserta didik. Maka perlu diadakan analisis pelaksanaan model pembelajaran 

creative problem solving dengan soal tes open-ended terhadap keterampilan berpikir 

kreatif peserta didik, sehingga nantinya akan terlihat apakah penerapan model 

tersebut dengan bentuk soal tes open-ended berpengaruh terhadap keterampilan 

berpikir kreatif peserta didik  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Pelaksanaan Model Creative Problem Solving dengan Soal 
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Tes Open-Ended pada Materi Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit dan 

Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kreatif Peserta Didik” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran model creative problem solving  pada 

proses pembelajaran materi larutan elektrolit dan nonelektrolit? 

2. Bagaimana keterampilan berpikir kreatif peserta didik? 

3. Bagaimana pengaruh pelaksanaan pembelajaran model creative problem 

solving dengan soal tes open-ended terhadap keterampilan berpikir kreatif 

peserta didik pada proses pembelajaran materi larutan elektrolit dan 

nonelektrolit? 

1.3 Batasan Penelitian 

1 Aspek berpikir kreatif yang diukur dalam penelitian ini ada 3, yaitu fluency 

(kelancaran), flexibility (keluwesan), dan originality (kebaruan) 

2 Penelitian dilakukan di kelas X SMA Adhyaksa 1 Jambi 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran model creative problem solving 

pada proses pembelajaran materi larutan elektrolit dan nonelektrolit. 

2. Untuk mengetahui keterampilan berpikir kreatif peserta didik.  

3. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan pembelajaran model creative 

problem solving dengan soal tes open-ended terhadap keterampilan berpikir 
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kreatif peserta didik pada proses pembelajaran materi larutan elektrolit dan 

nonelektrolit. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan setelah penelitian dengan model creative 

problem solving menggunakan soal tes open-ended dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi peserta didik, diharapkan dapat meningkatkan keterampilan berpikir 

kreatif terhadap pelajaran kimia materi larutan elektrolit dan nonelektrolit.  

2. Bagi guru, mendapatkan alternatif model untuk mengoptimalkan kualitas 

pembelajaran kimia dalam segi berpikir kreatif yang dapat memperbaiki 

suasana belajar yang pasif menjadi lebih aktif dan menyenangkan.  

3. Bagi sekolah, dapat membantu meningkatkan kualitas dan mutu sekolah 

melalui peningkatan kinerja guru dan prestasi peserta didik. 

4. Bagi peneliti, dapat menjadi bekal pengalaman setelah menjadi tenaga 

pengajar dan dapat menerapkannya dengan baik guna meningkatkan kualitas 

pembelajaran  

1.6 Definisi Penelitian 

1. Model pembelajaran creative problem solving adalah suatu model 

pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pembelajaran dan 

keterampilan pemecahan masalah, yang diikuti dengan penguatan 

keterampilan.  

2. Soal tes open-ended adalah soal yang mempunyai banyak solusi atau strategi 

penyelesaian dalam menjawabnya. 
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3. Berpikir kreatif adalah keterampilan untuk menyelesaikan permasalahan 

berdasarkan data informasi yang ada dengan berbagai macam alternatif 

jawaban. 

 


