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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Keberhasilan dalam pendidikan tidak lepas dari peranan-peranan penting 

lingkungan sekitar. Adapun faktor-faktor yang mendukung dalam bidang 

pendidikan antara lain: kurikulum, siswa, tenaga kependidikan, biaya, sarana dan 

prasarana, serta faktor lingkungan dari siswa, guru, maupun lingkungan sekolah 

(Pohan, 2014). Pendidikan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan 

teknologi dan sumber daya manusia yang ada, yaitu dari segi peserta didik 

maupun dari segi pendidik (Tusila, 2015). Beberapa jenis metode mengajar di 

antaranya adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, pemecahan masalah (problem 

solving), dan sebagainya (Mulyasa, 2008 dalam Fitari et al, 2013). 

Tujuan pendidikan yang paling tinggi adalah menciptakan, namun 

membutuhkan kemampuan berpikir kreatif untuk mencapainya. Menurut 

Mahmudi (2010) kemampuan berpikir kreatif memang perlu dikembangkan 

karena merupakan salah satu kemampuan yang dikehendaki dunia kerja Career 

Center Maine Department of Labor USA, sehingga tidak diragukan lagi bahwa 

kemampuan berpikir kreatif juga menjadi penentu keunggulan suatu bangsa. 

Kreativitas sumber daya manusia menjadi penentu daya kompetitif suatu bangsa. 

Memunculkan kreativitas diperlukan kebebasan berpikir tidak dibawah 

kontrol dan tekanan. Kemampuan berpikir kreatif meliputi kemampuan: 1) 

memahami informasi masalah, yaitu menunjukan apa yang diketahui dan apa 
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yang ditanyakan 2) menyelesaikan masalah dengan bermacam-macam jawaban 

(kefasihan) 3) menyelesaikan masalah dengan satu cara kemudian dengan cara 

lain dan siswa memberika penjelasan tentang berbagai metode penyelesaian itu 

(keluwesan) 4) memeriksa jawaban dengan berbagai metode penyelesaian dan 

kemudian membuat metode baru yang berbeda (kebaruan) (Putra, 2012).   

Kondisi pembelajaran yang tidak menarik berpengaruh kepada 

kemampuan berpikir kreatif, siswa kurang diberikan pertanyaan atau persoalan-

persoalan berhubungan dengan fenomena sekitar, sehingga kemampuan berpikir 

kreatif siswa kurang terlatih untuk mengeksplor berbagai informasi yang dapat 

siswa temukan melalui kegiatan diskusi. Selama ini, aktivitas pembelajaran di 

sekolah masih menekankan pada perubahan kemampuan berpikir pada tingkat 

dasar, belum memaksimalkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa 

(Suparman, 2015). 

Pengembangan aktivitas kreatif adalah dengan melibatkan imajinasi, 

intuisi dan penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orisinal, rasa 

ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan serta mencoba-coba (Nurmasari, dkk., 

2014).  Mengetahui kemampuan dan proses berpikir kreatif siswa, guru akan 

memperolah wawasan yang luas tentang potensi dan bakat yang dimiliki siswa-

siswinya.  

Berbagai tuntutan untuk terus memperbaiki kualitas, kompetensi, serta 

membangun citra terbaik bagi guru mendorong peningkatan mutu pendidikan di 

Indonesia juga harus segera dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan masih 

rendahnya kualitas pendidikan Indonesia dibanding dengan negara lain, sehingga 
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mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud) giat memacu kinerjanya untuk meningkatan citra terbaik bagi 

mutu guru di Indonesia. Sosialisasi kepada guru untuk meningkatkan kinerja 

melalui pelatihan-pelatihan dan salah satunya adalah kegiatan lesson study yakni 

program pembinaan profesi guru (Rusman, 2010). 

Peningkatan kualitas mutu pendidikan harus didukung oleh berbagai 

macam pihak, yaitu dari pendidik, peserta didik, serta kementrian pendidikan. 

Kondisi tersebut mendorong berbagai macam usaha para aktivis pendidikan, 

seperti guru, kepala sekolah, dosen, maupun tim MGMP khususnya Kota Malang 

untuk menggiatkan pembelajaran berbasis Lesson Study.  

Sesuai latar belakang masalah dalam dunia pendidikan yang telah 

dipaparkan, maka peneliti sebagai mahasiswa Pendidikan Biologi ingin turut andil 

di dalam usaha peningkatan mutu pendidikan di Indonesia khususnya di Kota 

Malang, sehingga dalam observasinya peneliti ingin mengetahui serta 

menganalisis bagaimana cara berpikir kreatif siswa saat sebelum dan sesudah 

dilaksanakannya pembelajaran berbasis Lesson Study di MTs Muhaamadiyah 1 

Malang pada Kelas VIII B, dengan alasan bahwa siswa VIII B di MTs 

Muhammadiyah 1 Malang ini tidak sampai 50% dari total siswa yang memiliki 

kemampuan berpikir kreatif sehingga di dalam pelaksanaan pembelajaran, kelas 

tersebut cenderung pasif. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai Ujian Semester ganjil 

siswa berdasarkan analisis Guru pengajar IPA saat diwawancara perihal observasi 

awal.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya 

maka rumusan masalah dapat disusun sebagai berikut:  

1. Bagaimana proses berpikir kreatif siswa kelas VIII pada materi sistem 

ekskresi melalui pembelajaran berbasis Lesson Study di MTs 

Muhammadiyah 1 Malang? 

2. Bagaimana tingkat berpikir kreatif siswa kelas VIII pada materi sistem 

ekskresi melalui pembelajaran berbasis Lesson Study di MTs 

Muhammadiyah 1 Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan proses berpikir kreatif siswa kelas VIII pada materi 

sistem ekskresi melalui pembelajaran berbasis Lesson Study di MTs 

Muhammadiyah 1 Malang. 

2. Mendeskripsikan tingkat berpikir kreatif siswa kelas VIII pada materi 

sistem ekskresi melalui pembelajaran berbasis Lesson Study di MTs 

Muhammadiyah 1 Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

a) Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi untuk para pendidik  
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mengenai tingkat berpikir kreatif siswa dalam pembeajaran berbasis Lesson 

Study   

b) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan bahan  

pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis  

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini memberikan 

manfaat untuk berbagai pihak, yakni sebagai berikut:  

a) Bagi Siswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suasana baru dalam 

kegiatan belajar mengajar, serta harapannya dapat meningkatkan pola pikir kreatif 

siswa sehingga dapat lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran.  

b) Bagi Guru, penelitian ini diharapkan dapat mempermudah proses penyampaian 

materi baik secara teori maupun praktik melalui perencanaan kolaboratif bersama 

tim observer yang tersusun secara terstruktur dalam berbagai tahapan 

pembelajaran berbasis Lesson Study, sehingga di dalam pembelajaran siswa dapat 

terstimulus untuk berfikir kreatif berdasarkan fenomena secara langsung melalui 

diskusi kelompok maupun mandiri.  

c) Bagi MTs Muhammadiyah 1 Malang, penelitian ini diharapkan dapat 

menambah variasi kegiatan pembelajaran, meningkatkan pola pikir kreatif siswa 

di dalam proses belajar mengajar, dan mewujudkan program sekolah berbasis 

Lesson Study di Kota Malang. 

d) Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

keterampilan peneliti sebagai calon pendidik mengenai pembelajaran berbasis 

Lesson Study. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Malang pada sekolah MTs 

Muhammadiyah 1 yaitu pada siswa kelas VIII. Penelitian dilaksanakan pada 

semester genap (bulan April sampai bulan Mei) tahun ajaran 2017/2018. Subjek 

dalam penelitian adalah siswa kelas VIII B MTs Muhammadiyah 1 Malang tahun 

ajaran 2017-2018. Pemilihan subjek penelitian ini didasari oleh pertimbangan 

bahwa dalam proses pembelajaran, siswa kelas VIII B kurang mampu berperan 

aktif sehingga tidak muncul proses berpikir kreatif di dalam pembelajaran IPA, 

serta belum pernah menjalankan proses pembelajaran berbasis Lesson Study, 

sehingga diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut yang 

diterapkan pada pokok bahasan Sistem Eksresi. 

 

F. Definisi Operasional 

Penelitian Sukmadinata (2004) membahas bahwa berpikir kreatif 

merupakan suatu kegiatan mental untuk meningkatkan kemurnian (originality) 

dan ketajaman pemahaman (insight) dalam mengembangkan sesuatu 

(generating)”. Kemampuan berpikir kreatif berkenaan dengan kemampuan 

menghasilkan atau mengembangkan sesuatu yang baru, yaitu sesuatu yang tidak 

biasa yang berbeda dari ide-ide yang dihasilkan kebanyakan orang.   

Terdapat empat tahap dalam berpikir kreatif, yaitu; (1) Exploring, 

mengidentifikasi hal-hal apa saja yang ingin dilakukan dalam kondisi yang ada 

pada saat ini; (2) Inventing, melihat atau mereview berbagai alat, teknik, dan 

metode yang telah dimiliki yang mungkin dapat membantu dalam menghilangkan 
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cara berpikir yang tradisional; (3) Choosing, mengidentifikasi dan memilih ide-ide 

yang paling mungkin untuk dilaksanakan; (4) Implementing, bagaimana membuat 

suatu ide dapat diimplementasikan (Istianah, 2013).  

 Lesson Study diartikan sebagai suatu pembinaan profesi pendidik melalui 

pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan, berdasarkan 

prinsip-prinsip kolegialitas yang saling membantu dalam pembelajaran untuk 

membangun komunitas belajar. Tujuan utama dari penggunaan Lesson Study 

adalah kegiatan perbaikan guru dalam melakukan proses pembelajaran di kelas, 

mendukung terjadinya peningkatan kemampuan profesionalisme guru, khususnya 

kompetensi pedagogi dan kompetensi profesional. Teknik pengajaran yang 

dilakukan dengan berbagai keterampilan bertujuan untuk menciptakan situasi 

dalam proses belajar mengajar, yakni dapat menyenangkan dan mendukung 

terciptanya prestasi belajar siswa yang memuaskan (Supranoto, 2015). 


