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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA Terapan. Karakter siswa di kompetensi keahlian X Tata Boga 

SMKN 2 Penajam Paser Utara Tahun Pelajaran 2017/2018 untuk pembelajaran 

IPA Terapan cenderung monoton dan kurang kreatif, kurangnya ide/gagasan 

baru, hal ini disebabkan mungkin kurangnya variasi pada model pembelajaran, 

siswa cenderung kurang mendalami/memahami konsep dasar pada materi 

pembelajaran yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

kreativitas belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran Problem Based 

Learning. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri atas beberapa tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek dalam 

penelitian ini adalah siswa di kompetensi keahlian X Tata Boga Tahun pelajaran 

2017/2018 yang terdiri atas 25 siswa. Teknik utama dalam pengumpulan data 

dilakukan dengan cara observasi, cheklist dan dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pada siklus I rata-rata prosentase kreativitas belajar siswa 

adalah 73%. Pada siklus II prosentase kreativitas belajar siswa adalah 83%.  

Berdasarkan data prosentase tiap siklus ternyata terjadi kenaikan kreativitas 

belajar siswa. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa 

pada materi ekosistem di kompetensi keahlian X Tata Boga  SMK N 2 Penajam 

Paser Utara, Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

Kata Kunci : Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL), Kreativitas      

Belajar  Siswa, Ekosistem 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Lembaga pendidikan SMK sebagai tempat penyiapan sumber daya manusia 

harus berupaya keras dan diorientasikan menghasilkan lulusan sesuai dengan 

tuntutan dunia kerja masa mendatang.  

Menurut pengamatan peneliti, rendahnya kreativitas belajar pada kompetensi 

keahlian X Tata Boga SMK N 2 Penajam Paser Utara, Tahun Pelajaran 2017/2018 

disebabkan karena dalam praktek pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

yang kurang variatif sehingga monoton. Guru masih cenderung melatih siswa 
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untuk berfikir konvergen yang hanya berfikir satu arah, satu pemecahan dari suatu 

masalah. Sikap kreatif menuntut siswa untuk berfikir divergen, yaitu berfikir 

dalam arah yang berbeda–beda sehingga diperoleh jawaban yang beragam tetapi 

benar 

Sebagai fasilitator dan motivator, guru senantiasa diharapkan dapat 

mengemas pembelajaran sedemikian rupa sehingga mampu merangsang anak 

didiknya untuk kreatif dan inovatif dalam belajar. Guru harus mampu memberikan 

bekal konsep dasar keilmuan IPA secara mendalam, sehingga anak didik dapat 

memanfaatkan sebagai sarana berpikir kreatif dan inovatif. 

Kreatif adalah cara berpikir yang mengajak kita keluar dan melepaskan diri 

dari pola umum yang sudah tertanam dalam ingatan. Pembelajaran kreatif adalah 

pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk mampu mengeluarkan daya pikir 

dan daya karyanya untuk menciptakan sesuatu yang di luar pemikiran orang 

kebanyakan.  

Untuk dapat menciptakan pembelajaran kreatif diperlukan tiga sifat dasar 

yang harus dimiliki pendidik maupun peserta didik, yaitu peka, kritis, dan kreatif 

terhadap fenomena yang ada di sekitarnya. Peka artinya orang lain tidak dapat 

melihat keterkaitannya dengan konsep yang ada dalam otak, tetapi kita mampu 

menangkapnya sebagai fenomena yang dapat dijelaskan dengan konsep yang kita 

miliki. Kritis artinya fenomena yang tertangkap oleh mata kita mampu diolah 

dalam pikiran hingga memunculkan berbagai pertanyaan yang menggelitik kita 

untuk mencari jawabannya. Kreatif artinya dengan kepiawaian pola pikir kita 

didasari pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep yang komprehensif 

lalu kita berusaha menjelaskan atau bahkan menciptakan suatu aktivitas yang 

mampu menjelaskan fenomena tersebut kepada diri sendiri atau orang lain. 

Berdasarkan kondisi pembelajaran seperti di atas maka penulis mencoba 

melakukan penelitian untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk itu penulis 

melakukan penelitian yang berjudul : Peningkatan Kreativitas Belajar Siswa 

Melalui Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning pada Materi 

Ekosistem di kompetensi Keahlian X Tata Boga SMKN2 Penajam Paser Tahun 

Pelajaran 2017/2018 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Apakah Model 

Pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan Kreativitas  Belajar 

Siswa pada Materi Ekosistem di kompetensi Keahlian X Tata Boga SMKN2 

Penajam Paser Tahun Pelajaran 2017/2018 ?”. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mencari alternatif model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswa pada materi Ekosistem di 

kopetensi keahlian  X Tata Boga SMKN 2 Penajam Paser Utara 
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KAJIAN PUSTAKA 

Kreativitas Belajar 

Kreativitas adalah hasil interaksi antara individu dan lingkungannya, 

kemampuan untuk membuat kombinasi baru, berdasarkan data, informasi, atau 

unsur-unsur yang sudah ada atau dikenal sebelumnya, yaitu semua pengalaman 

dan pengetahuan yang telah diperoleh seseorang selama hidupnya baik itu di 

lingkungan sekolah, keluarga, maupun dari lingkungan masyarakat, Utami 

Munandar  (2009: 12). 

Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru, berdasarkan 

data, informasi, atau unsur-unsur yang ada. Kreativitas sesungguhnya tidak perlu 

menciptakan hal-hal yang baru, tetapi merupakan gabungan (kombinasi) dari hal-

hal yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan data, 

informasi, atau unsur-unsur yang ada, dalam arti sudah ada atau sudah dikenal 

sebelumnya, adalah semua pengalaman yang telah diperoleh seorang selama 

hidupnya termasuk segala pengetahuan yang pernah diperolehnya dan mencari 

alternatif pemecahannya melalui cara-cara berfikir yang divergent, Utami 

Munandar (2009: 29) 

Maslow (dalam Schultz, 1991) dikutip dari Kemendiknas (2011) 

menyatakan bahwa kreativitas disamakan dengan daya cipta dan daya khayal naif 

yang dimiliki anak-anak, suatu cara yang tidak berprasangka, dan langsung 

melihat kepada hal-hal atau bersikap asertif. Kreativitas merupakan suatu sifat 

yang akan diharapkan seseorang dari pengaktualisasian diri. 

Kreativitas adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh individu yang dimiliki oleh 

individu yang menandai adanya kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang 

sama sekali baru atau kombinasi dari karya-karya yang telah ada sebelumnya 

menjadi suatu karya baru yang dilakukan melalui interaksi dengan lingkungannya 

untuk menghadapi permasalahan,  Mustari(2011:63) 

Kreativitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu 

yang baru, Barron dalam Ngalimun dkk (2013: 44). Kreativitas   didefinisikan 

sebagai kemampuan untuk memproduksi komposisi dan gagasan-gagasan baru 

yang dapat berwujud kreativitas imajinatif atau sintesis yang mungkin melibatkan 

pembentukan pola-pola baru dan kombinasi dari pengalaman masa lalu yang 

dihubungkan dengan yang sudah ada pada situasi sekarang, Ngalimun 

dkk (2013: 45).   

Munandar menurut Syamsu Yusuf (2009), kreativitas dapat diartikan sebagai 

kemampuan untuk menciptakan suatu produk baru, atau kemampuan untuk 

memberikan gagasan baru dan menerapkannya dalam pemecahan masalah. 

Kreativitas meliputi ciri-ciri kognitif (aptitude), seperti kelancaran (fluence), 

keluwesan (flexibility), keaslian, elaborasi dan evaluation, maupun ciri-ciri afektif , 

seperti motivasi, sikap, rasa ingin tahu, pemaknaan kembali dalam pemikiran 

senang mengajukan pertanyaan, dan selalu ingin mencari pengalaman baru. 

Jadi pengertian kreativitas belajar adalah kemampuan seseorang untuk 

melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, baik 

dalam bentuk ciri-ciri berpikir kreatif maupun berpikir afektif, baik dalam karya 

baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada dalam belajar. 
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Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para ahli mengenai kreativitas 

belajar di atas, maka kreativitas belajar siswa dapat dilihat dan dinilai berdasarkan 

indikator penelitian. Pada penelitian ini penulis hanya mengamati kreativitas 

belajar siswa berdasarkan ciri kognitif. Indikator kreativitas belajar yang disusun 

oleh peneliti sebagai berikut : (1) Melakukan percobaan, (2) Melakukan diskusi 

kelompok (3) Mengumpulkan data, (4) Menyelesaikan laporan (5) Menyimpulkan 

materi  

 

Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

Delisle dalam Abidin (2014: 159) menyatakan bahwa model PBL 

merupakan model pembelajaran yang dikembangkan untuk membantu guru 

mengembangkan kemampuan berfikir dan keterampilan memecahkan masalah 

pada siswa selama mereka mempelajari materi pembelajaran. Model ini 

memfasilitasi siswa untuk berperan aktif di dalam kelas melalui aktivitas 

memikirkan masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehariharinya, 

menemukan prosedur yang diperlukan untuk menemmukan informasi yang 

dibutuhkan, memikirkan situasi konstektual, memecahkan masalah, dan 

menyajikan solusi masalah tersebut. 

Kemendikbud (2013b) dalam Abidin (2014: 159) memandang model PBL 

suatu model pembelajaran yang menantang peserta didik untuk “belajar bagaimana 

belajar”, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan 

dunia nyata. Masalah yang diberikan ini digunakan untuk mengikat peserta didik 

pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud. Masalah diberikan kepada 

peserta didik sebelum peserta didik sebelum mempelajari konsep atau materi yang 

berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sudarman (2007:69), model 

pembelajaran Problem Base Learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah 

pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi 

peserta didik untuk belajar tentang cara berfikir kritis dan ketrampilan pemecahan 

masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari 

materi belajar. 

Problem Based Learning merupakan suatu pendekatan dimana masalah 

mengendalikan proses pembelajaran. Masalah diajukan agar pembelajaran 

menyadari bahwa mereka harus mempelajari beberapa pengetahuan baru sebelum 

mereka memecahkan masalah tersebut. Problem Base Learning berfokus pada 

penyajian suatu permasalahan (nyata atau simulasi) kepada siswa, kemudian siswa 

diminta mencari pemecahannya melalui serangkaian penelitian dan investigasi  

berdasarkan teori, konsep prinsip yang dipelajari dari berbagai bidang ilmu. 

Permasalahan sebagai fokus, stimulus dan pemandu proses proses belajar. 

Sementara guru menjadi fasilitator dan pembimbing (Eveline & Hartini, 2011 : 

123) 

Arends (2008:43) menyatakan bahwa pembelajarn dengan Problem Based 

Learning membantu siswa mengembangkan ketrampilan berpikir dan ketrampilan 

mengatasi masalah, mempelajari peran-peran orang dewasa dan menjadi pelajar 

mandiri. Siswa memiliki kebebasan dalam menyelesaikan program pembelajaran. 
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Menurut Arends (2008:57), sintaks untuk model  Problem Based Learning 

(PBL) dapat disajikan seperti pada Tabel di bawah ini. 

Tabel 1 Model Problem Based Learning 
FASE PERILAKU GURU 

Fase 1 : Memberiksn orientasi tentang 

permasalahannya kepada peserta didik 

 

 

 

Fase 2 : Mengorganisasikan peserta 

didik 

 

 

Fase 3 : Membantu investigasi mandiri 

dan kelompok 

 

 

Fase 4 : Mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil karya dan 

memamerkannya 

 

 

Fase 5 : Menganalisis dan mengevaluasi 

proses mengatasi masalah 

Guru membahas tujuan pembelajaran, 

mendiskripsikan berbagai kebutuhan logistik 

penting, dan motivasi peserta didik untuk 

terlibat dalam kegiatan mengatasi masalah 

Guru membantu peserta didik untuk 

mendefinisikan dan mengorganisasikan 

tugas-tugas belajar yang terkait dengan 

permasalahannya. 

Guru mendorong peserta didik untuk 

mendapatkan informasi yang tepat 

melaksanakan eksperimen dan mencari 

penjelasan dan solusi. 

Guru membantu peserta didik dalam 

merencanakan dan menyiapkan hasil karya 

yang tepat, seperti laporan dan membantu 

mereka untuk menyampaikannya pada orang 

lain 

Guru membantu peserta didik untuk 

melakukan refleksi terhadap penyelidikannya 

dan proses-proses yang mereka gunakan 

Sumber : Arrends (2008) 

Jadi Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah 

adalah suatu strategi pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata 

sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis 

dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan 

konsep yang esensial dari materi pelajaran  

 

Ekosistem 

Ekosistem adalah sistem alam yang dibentuk dari interaksi antar mahluk 

hidup dengan lingkungannya. Ilmu yang mempelajari mengenai ekosistem adalah 

Ekologi.  

Komponen-komponen ekosistem yaitu Komponen biotik, Biotik adalah 

istilah yang digunakan untuk menyebut suatu organisme. Komponen biotik 

merupakan suatu komponen yang menyusun ekosistem selain komponen abiotik. 

Berdasarkan peran dan fungsinya, makhluk hidup sendiri dibedakan menjadi 2, 

yaitu heterotrof atau konsumen dan dekomposer atau pengurai yaitu Heterotrof / 

konsumen, Pengurai / dekomposer 

Tipe dekomposisi ada tiga, yaitu Aerobik dan aerobik. Aerobik adalah 

oksigen sebagai penerima elektron atau oksidan Anaerobik : oksigen tidak terlibat 

dan bahan organik sebagai penerima elektron atau oksidan. Fermentasi : anaerobik 

namun bahan organik yang sudah teroksidasi juga sebagai penerima elektron.  

Komponen biotik yang tersusun dari seluruh mahluk hidup. Setiap mahluk 

hidup memiliki habitat dan relung. fungsi atau peran suatu mahluk hidup dalam 

ekosistem. Adapun tingkatan organisasi kehidupan yaitu: Individu, merupakan 
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oranisme tunggal. Setiap individu berusaha mempertahankan hidupnya dengan 

beradaptasi melalui Adaptasi morfologi, Adaptasi fisiologi, Adaptasi prilaku. 

Populasi adalah sekumpulan organisme dari satu spesies yang menempati 

kawasan tertentu. Komunitas adalah kumpulan dari populasi-populasi yang 

menempati area dan wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu. Ekosistem, 

satuan fungsional antara mahluk hidup dengan lingkungannya yang dibedakan 

berdasarkan habitat dan fungsinya. Bioma adalah kesatuan ekosistem dalam sekala 

luas. Biosfer adalah seluruh ekosistem yang berada di seluruh permukaan bumi. 

Komponen abiotik, Abiotik atau komponen tak hidup merupakan komponen 

fisik dan kimia yang medium atau substrat sebagai tempat berlangsungnya 

kehidupan atau lingkungan tempat hidup. Komponen abiotik berupa bahan 

organik, senyawa anorganik, serta faktor yang memengaruhi distribusi organisme, 

antara lain: Suhu, air, garam, cahaya matahari, tanah dan baty, iklim, topografi, 

dan angin 

Dalam suatu ekosistem, komponen biotik dan abiotik saling berinteraksi dan 

berhubungan timbal balik. Macam-macam interaksi dalam ekosistem yaitu 

Interaksi antar komponen biotik yang terdiri dari Hubungan Netral dan Hubungan 

Simbiosis. Terdapat beberapa bentuk simbiosis yaitu : Mutualisme , 

Komensialisme , Parasitesme , Alelopati / Antibiosis,  Predasi danProtokooperasi 

Selanjutnya Tipe-tipe ekosistem a) Akuatik (air) : Ekosistem air tawar,  air 

laut, estuari,  pantai,  sungai,  terumbu karan,  laut dalam dan lamun. B) Terestrial 

(darat) : Hutan hujan tropis, Sabana, Padang rumput, Gurun, Hutan gugur, Taiga, 

Tundra dan Karst (batu gamping /gua). C) Buatan: Bendungan, Hutan tanaman 

produksi seperti jati serta pinus, Agroekosistem yang berupa sawah tadah hujan, 

Sawah irigasi dan Perkebunan sawit 

Terakhir yaitu Aliran Energi, terdiri atas A) Tingkat trofik, Aliran energi 

adalah jalur satu arah dari perubahan energi yang terjadi karena proses makan 

dimakan pada suatu ekosistem. Tingkat trofik adalah setiap kelompok organisme 

yang memiliki sumber makanan tertentu. Ada 4 tingkat trofik yaitu : produsen , 

konsumen , detritivora  dan dekomposer dan B) Rantai makanan dan jaring-jaring 

makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antara satu tingkat 

trofik dengan tingkat trofik lainnya membentuk urutan dengan arah tertentu. 

Jaring-jaring makanan adalah hubungan makan dan dimakan yang kompleks yang 

saling bercabang dan berkaitan. Mieke Miarsyah(2008: 145) 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Waktu, dan Tempat Penelitian 

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa kompetensi keahlian 

X Tata Boga, SMKN 2 penajam Paser Utara pada semester genap 2017/2018 pada 

materi Ekosistem yang dilaksanakan pada bulan Februari 2018. 

Prosedur Penelitian 

Pada dasarnya desain penelitian ini mengikuti urutan pelaksanaan kegiatan 

penelitian tindakan kelas dengan desain model siklus. Dengan alur sebagai berikut : 
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Gambar 1 Alur penelitian 

 
Membuat rencana tindakan untuk melakukan peningkatan kreativitas siswa. 

Hal-hal yang perlu disiapkan dalam prencanaan antara lain Menetapkan jadwal 

penelitian. Menyusun perangkat pembelajaran, yaitu Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran dengan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan 

Lembar kerja Siswa. Mempersiapkan alat/bahan yang digunakan untuk setiap 

pertemuan. Menyusun lembar pengamatan yaitu lembar Aktivitas siswa tiap 

pertemuan dan lembar pelaksanaan model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) dan Mempersiapkan dokumentasi 

Tahap   tindakan   dilaksanakan   oleh   guru   berdasarkan   isi   rancangan R

PP yang telah disusun. Tahap pelaksanaan tindakan berupa penerapan model 

Problem Based Learning (PBL) selama proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan 

tindakan peneliti sebagai guru di kelas dibantu oleh teman sejawat yang bertindak 

sebagai pengamat/observer. Proses belajar mengajar dalam pelaksanaan tindakan 

sebanyak empat kali pertemuan, yang setiap siklusnya terdiri atas dua pertemuan. 

Pada tahapan ini, peneliti dan observer mengambil data kreativitas belajar 

siswa selama pembelajaran. Pengambilan data dilakukan melalui pengamatan 

kreativitas siswa sesuai instrumen penelitian dan cheklis pengamatan pelaksanaan 

model pembelajaran PBL. Pengamatan kreativitas belajar dilakukan oleh penulis 

dibantu teman sejawat/observer, cheklis pengamatan pelaksanaan model 

pembelajaran PBL dilakukan oleh teman sejawat/observer. 

Tahap refleksi merupakan kegiatan mencermati dan menganalisis secara 

keseluruhan tindakan yang dilakukan. Analisis dilakukan berdasarkan data yang 

telah dikumpulkan selama observasi. Tahap ini juga mengevaluasi Kendala dan 

hambatan yang ada selama proses pembelajaran yang digunakan sebagai bahan 

pertimbanagan dalam merencanakan pelaksanaan siklus berikutnya. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data  yang sesuai 

dengan permasalahan yang akan dibahas, antara lain Observasi langsung, 

Wawancara, Dokumentasi dan Kuesioner 

 

Teknik Analisis Data  

Penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian data kualitatif. Analisis 

data hasil observasi kegiatan siswa dalam penelitian ini adalah merefleksikan hasil 

pengamatan berupa kreativitas siswa yang dianalisis dengan langkah-langkah 
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berikut 1) Berdasarkan  data hasil  observasi, nilai  kreativitas pada tiap-tiap 

indikator penelitian dijumlah. 2) Setelah diperoleh jumlah siswa tiap indikator 

penelitian, selanjutnya dibandingkan dengan total jumlah siswa dalam satu 

kompetensi keahlian. 3) Menghitung persentase kreativitas siswa dengan rumus : 

            
                                

                                           
 x 100% 

Dengan kriteria Persentase: 

81 – 100 = Sangat Baik 

61 – 80   = Baik 

41 – 60   = Cukup Baik 

21 – 40   = Kurang Baik  (Arikunto, Suharsimi 2010: 200). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Siklus I 

Siklus I dilakukan terdiri atas  dua kali pertemuan. Dalam setiap pertemuan 

siswa diberi tugas kelompok yang harus diselesaikan dalam pertemuan tersebut. 

Kreativitas belajar siswa diamati oleh seorang penulis dibantu oleh teman 

sejawat/observer dengan menggunakan instrumen pengamatan kreativitas belajar 

siswa. Penerapan model Problem Base Learning tepat atau tidak untuk tujuan 

meningkatkan kreativitas siswa diamati oleh seorang teman sejawat/observer 

dengan menggunakan instrumen pengamatan/observer pelaksanaan model 

pembelajaran base learning. Setelah dua kali pertemuan pembelajaran (siklus 1) 

maka penulis merefleksikannya, kemudian merencanakan siklus berikutnya. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus I kreativitas siswa ditunjukkan 

oleh data persentase pada pertemuan pertama dan kedua pembelajaran. Pada 

pertemuan pertama dan kedua diperoleh data persentase indikator penelitian 

aktivitas belajar siswa adalah sebagai berikut :  

Tabel 2 Data Hasil Pengamatan Prosentase Tiap Indikator Penelitian 

No Indikator penelitian 
Siklus 1 

Pertemuan 1 

Siklus 1 

Pertemuan 2 

1 Melakukan percobaan 80% 84% 

2 Melakukan diskusi kelompok 64% 72% 

3 Mengumpulkan data 68% 68% 

4 Menyelesaikan laporan 72% 76% 

5 Menyimpulkan percobaan 72% 72% 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Artinya siswa kreatif dalam proses pembelajaran. Keterlibatan siswa ini 

bisa dilihat dari rata-rata kreativitas belajar siswa adalah adalah 73% yang 

termasuk kategori baik. 

Hasil cheklis pelaksanaan model pembelajaran berbasis masalah (problem 

based learning) pada siklus 1 pertemuan pertama dan kedua sebagai berikut: 

Tabel 3 Tabel Pelaksanaan Model Problem Based Learning Siklus I 

No Aspek Yang Diamati Ya Tidak 

A PENDAHULUAN   

1 Guru mengucapkan salam dan memimpin do’a √  

2 Guru mempresensi kehadiran siswa √  
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Lanjutan Tabel 3 Tabel Pelaksanaan Model Problem Based Learning Siklus I 

No Aspek Yang Diamati Ya Tidak 

3 Guru memberikan apersepsi dan 

motivasi siswa terkait materi yang akan 

disampaikan 

√  

4 Guru membagi siswa ke dalam kelompok √  

5 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran √  

B KEGIATAN INTI   

 Mengorientasikan siswa pada masalah   

1 Guru memberikan LKPD kepada masing- 

masing kelompok 

√  

2 Siswa membaca LKPD √  

3 Guru melkakukan Tanya jawab berdasarkan 

pengalaman siswa 

√  

 Mengorganisasikan siswa untuk belajar   

4 Guru mengarahkan siswa untuk berdiskusi √  

5 Guru mengarahkan siswa untuk melaksanakan 

praktikum 

√  

6 Siswa melaksanakan praktikum dan berdiskusi dalam 

kelompok 

√  

 Membantu penyelidikankelompok   

7 Guru mengarahkan siswa untuk mencari informasi yang 

dibutuhkan untuk memecahkan masalah 

√  

8 Guru mengawasi jalannya diskusi √  

9 Guru member bimbingan pada siswa √  

10  Siswa membuat laporan √  

 Mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya   

11 Guru menyuruh siswa untuk melakukan presentasi √  

12 Siswa melakukan presentasi √  

13 Guru mengarahkan siswa yang tidak presentasi untuk 

bertanya/memberitanggapan 

√  

 Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah 

  

1 Guru mengajak siswa untuk merangkum materi √  

2 Guru melakukan evaluasi hasil belajar siswa √  

3 Guru memberikan tugas √  

4 Guru menutup kegiatan belajar mengajar dengan doa 

dan mengucapkan salam 

√  

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Berdasarkan hasil cheklis pelaksanaan model pembelajaran berbasis 

masalah (problem based learning) diatas, maka model pembelajaran berbasis 

masalah tepat digunakan untuk meningkatkan kreativitas belajar siswa 

 

Siklus II 

Siklus II dilakukan terdiri atas  dua kali pertemuan. Dalam setiap pertemuan 

siswa diberi tugas kelompok yang harus diselesaikan dalam pertemuan tersebut. 

Kreativitas siswa ditunjukkan oleh data persentase pada pertemuan pertama dan 
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kedua. Pada pertemuan pertama dan kedua diperoleh data persentase indikator 

penelitian aktivitas belajar siswa dalam belajar adalah sebagai berikut :  

Tabel 4 Data Hasil Pengamatan Prosentase Tiap Indikator Penelitian 

No Indikator Penelitian 
Siklus II 

Pertemuan 1 

Siklus II 

Pertemuan 2 

1 Melakukan percobaan 88% 96% 

2 Melakukan diskusi kelompok 80% 84% 

3 Mengumpulkan data 84% 84% 

4 Menyelesaikan laporan 76% 80% 

5 Menyimpulkan percobaan 80% 80% 

    Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Artinya siswa kreatif dalam proses pembelajaran. Kreativitas siswa ini bisa 

dilihat dari rata-rata data kreativitas belajar siswa adalah adalah 83% yang 

termasuk dalam kategori sangat baik, ternyata terjadi peningkatan kreativitas siwa 

dari siklus I ke siklus II bisa dilihat dari rata-rata persentase siklus I dan siklus II 

yaitu dari 73% menjadi 83%. 

Hasil cheklis pelaksanaan model pembelajaran berbasis masalah (problem 

base learning) pada siklus 1 pertemuan pertama dan kedua 

Tabel 5 Pelaksanaan Model Problem Based Learning Siklus II 

No Aspek Yang Diamati Ya Tidak 

A PENDAHULUAN   

1 Guru mengucapkan salam dan memimpin do’a √  

2 Guru mempresensi kehadiran siswa √  

3 Guru memberikan apersepsi dan 

motivasi siswa terkait materi yang akan 

disampaikan 

√  

4 Guru membagi siswa ke dalam kelompok √  

5 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran √  

B KEGIATAN INTI   

 Mengorientasikan siswa pada masalah   

1 Guru memberikan LKPD kepada masing- 

masing kelompok 

√  

2 Siswa membaca LKPD √  

3 Guru melkakukan Tanya jawab berdasarkan pengalaman 

siswa 

√  

 Mengorganisasikan siswa untuk belajar   

4 Guru mengarahkan siswa untuk berdiskusi √  

5 Guru mengarahkan siswa untuk melaksanakan praktikum √  

6 Siswa melaksanakan praktikum dan berdiskusi dalam 

kelompok 

√  

 Membantu penyelidikankelompok   

7 Guru mengarahkan siswa untuk mencari informasi yang 

dibutuhkan untuk memecahkan masalah 

√  

8 Guru mengawasi jalannya diskusi √  

9 Guru member bimbingan pada siswa √  

10  Siswa membuat laporan √  

 Mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya   

11 Guru menyuruh siswa untuk melakukan presentasi √  
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Lanjutan Tabel 5 Pelaksanaan Model Problem Based Learning Siklus II 

No Aspek Yang Diamati Ya Tidak 

12 Siswa melakukan presentasi √  

13 Guru mengarahkan siswa yang tidak presentasi untuk 

bertanya/memberitanggapan 

√  

 Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah   

14 Guru mengajak siswa untuk merangkum materi √  

15 Guru melakukan evaluasi hasil belajar siswa √  

16 Guru memberikan tugas √  

17 Guru menutup kegiatan belajar mengajar dengan doa dan 

mengucapkan salam 

√  

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Berdasarkan hasil cheklis pelaksanaan model pembelajaran berbasis 

masalah (problem based learning) diatas, maka model pembelajaran berbasis 

masalah tepat digunakan untuk meningkatkan kreativitas belajar siswa. 

 

Pembahasan 

Penelitian ini dikatakan berhasil dapat dilihat dari hasil pada siklus 1 dari ke 

5 indikator, 3 diantaranya mengalami kenaikan dari pertemuan 1 ke pertemuan 

kedua. Dengan Guru menerapkan model pembelajaran berbasis masalah (problem 

based learning). Pada siklus kedua dilakukan hal yang sama pula, pada siklus 

kedua terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Jika dibanding kan hasil 

persiklus terdapat rata-rata peningkatan hingga 13,6%  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

Kreativitas belajar siswa dalam pembelajaran termasuk kategori baik dengan rata-

rata pada siklus I 73% dan sangat baik  pada siklus II 83%. Terjadi peningkatan 

kreativitas belajar siswa dalam pembelajaran, yaitu dari 73% menjadi 83%. Model 

pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan kreativitas siswa di 

kompetensi keahlian X Tata Boga SMK Negeri 2 Penajam Paser Utara. 

 

Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti 

mempunyai beberapa saran sebagai berikut: 

1. Guru sebaiknya menerapkan metode pembelajaran PBL (Problem Based 

Learning) . Metode ini dapat diterapkan oleh guru IPS maupun guru bidang 

studi lain sebagai alternatif meningkatkan minat belajar siswa. 

2. Dalam penerapan metode pembelajaran PBL (Problem Based Learning) guru 

sebaiknya lebih kreatif dalam menyampaikan materi dan lebih memotivasikan 

siswa untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik, sehingga setiap siswa 

lebih siap dalam mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan metode 

PBL (Problem Based Learning). 

3. Guru hendaknya menindak siswa yang membuat keributan atau keramaian 

dalam proses pembelajaran di kelas secara tegas sehingga dalam penerapan 
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metode ataupun model pembelajaran aktif dapat berjalan lancar dan mencapai 

target yang di inginkan. 

4. Siswa hendaknya mempunyai minat belajar yang tinggi dalam setiap kegiatan 

pembelajaran karena manfaat dari minat belajar itu sangat banyak, salah 

satunya adalah dapat meningkatkan pemahaman terhadap materi pelajaran dan 

meningkatkan prestasi dan hasil belajar. 

5. Agar siswa lebih senang dalam mengikuti KBM, supaya terjalin komunikasi 

yang baik dengan sesama teman dalam memecahkan suatu masalah yang 

ditemui. Karena dengan rasa senang terhadap pelajaran dapat menumbuhkan 

minat belajar yang baik. 

6. Para peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan indikator minat belajar lebih 

luas lagi dari peneliti agar indikator-indikator yang ditampilkan siswa dapat 

diamati lebih detail. 
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