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BAB 1 

PENDAHULUAN 

2.1 Latar Belakang 

Penilaian keberhasilan dalam pendidikan tidak dapat dipisahkan dari 

pengukuran kemampuan siswa. Kemampuan siswa dapat diukur dengan 

menggunakan alat ukur yang sering dikenal dengan nama “Tes”. Sebagai alat 

untuk mengukur kemampuan siswa setelah mengikuti kegiatan pendidikan selama 

selang waktu tertentu, maka eksistensi tes menjadi sangat penting.Sebuah tes yang 

baik, dapat mengungkapkan keadaan siswa yang sebenarnya, dan tes yang tidak 

baik dapat menungkapakan kemampuan siswa yang sebenarnya.Kemampuan 

siswa yang dapat diukur dari tes adalah salah satunya ialah kemampuan dalam 

memecahkan masalah dari setiap soal yang diujikan. 

Fisika merupakan salah satu  mata pelajaran yang berkaitan dengan 

pemecaha masalah. Hal ini sejalan dengan pendapat Heller dkk.(1991) yang 

menyatakan bahwa pemecahana masalah merupakan salah satu alat utama 

pembelajran fisika.Dibutuhkan banyak pengalaman untuk memperoleh 

kemampuan dalam pemecahan masalah. Suatu pertanyaan dapat dikategorikan 

sebagai suatu masalah bagi siswa apaabila penyelesaian dari pertanyaan tersebut 

menunjukkan adanya suatu tantangan yang tidak dapat dipecahakan dengan 

prosedur rutin yang sudah diketahui oleh siswa. Belajar merupakan komponen 

yang paling vital dalam setiap usaha penyelenggaran jenis dan jenjang pendidikan, 

sehingga tanpa proses belajar sesungguhnya tidak pernah ada pendidikan. Belajar 

adalah setiap perubahan yang relative menetap dalam tingkah laku yang terjadi 
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sebagai suatu hasil dari latihan dan pengalaman. Dalam proses belajar mengajar 

tidak dapat terlepas dari beberapa komponen pendidikan yaitu guru, siswa, 

sumber belajar, lingkungan belajar dan semua hal yang berkaitan dengan 

pendidikan. 

Kemampuan untuk memecahkan masalah menjadi salah satu fokus yang 

ingin dicapai oleh guru, sebab melalui kemampuan pemecahan masalah para 

siswa dapat mengaktualisasikan apa yang mereka dapatkan dari pembelajaran 

untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan mereka. Kemampuan seseorang 

dapat memecahkan masalah fisika dengan baik pada dasarnya merupakan tujuan 

utama dari proses pendidikan, melalui kemampuan pemecahan masalah, hasil 

belajar setiap siswa diharapkan menjadi lebih baik bermakna, serta hasil dari 

proses pembelajran tersebut dapatbermanfaat bagi siswa.(syaiful sagala, 2011, hal. 

62). 

Setiap siswa memiliki pemikiran yang berbeda-beda dalam menyelesaikan 

masalah. Hal ini juga mempengaruhi bagaimana siswa menyelesaikan 

permasalahan. Keterampilan berpikir kreatif adalah keterampilan kognitif untuk 

memunculkan dan menggem bangkan gagasan baru, ide baru sebagai 

penggembangan dari ide yang telah lahir sebelumnya dan keterampilan untuk 

memecahkan masalah secara divergen (dari berbagi sudut pandang). 

Pentingnya menggembangkan kreativitas siswa dan kemampuan berpikir 

kreatif melalui aktivitas-aktivitas krearif dalam pembelajaran. Salah satu cara 

yang dapat dilakukan adalah dengan pemecahan masalah tipe what’s another way. 

Berdasarkan uraian diatas, keemapat aspek berpikir kreatif tersebut perlu 
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dianalisis. Ciri non kognitif termasuk ciri berpikir kreatif, yaitu motivasi, sikap 

dan kepribadian kreatf. Yaitu orsinalitis, fleksibilitas, kelancaran dan elaborasi. 

penelitian ini mengunakan tes berpikir kreatif dengan menganalisiis keempat 

aspek tersebut sebagai indicator untuk mengetahui cara siswa dalam memecahkan 

masalah fisika serta memberikan tes akhir yaitu tes pemecahan masalah untuk 

mendeskripsikan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah fisika 

berdasarkan keemapat aspek keterampilan berpikir kreatif. 

Pemecahan masalah tidak cukup dengan menggunakan kecerdasan saja, 

tetapi juga  menggunakan kemampuan berpikir kreatif atau bisa disebut dengan 

kreatifitas seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Kemampuan berpikir kreatif 

atau biasa disebut dengan kreatifitas seperti tang telah dipaparkan sebelumnya. 

Kemampuan yang sangat penting bagi peserta didik untuk memecahkan 

permasalahan yang sedang dihadapi, kemampuan berpikir kreatif peserta didik 

dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir berdasrkan data dan informasi yang 

tersedia, menemukan banyak kemungkinan jawaban secara operasional. (Wike 

sulistiarmi, 2016, h. 2). 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 tahun 2006 menyebutkan 

bahwa standar kompotensi kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan 

teknologi jenjang sekolah menegah atas memiliki tujuan untuk membangun dan 

menerapkan informasi, pengetahuan, dan teknologi secara logis, kritis, kreatif dan 

secara mandiri. Namun pada kenyataanya, banyak peserta didik yang memiliki 

kemampuan berpikir kreatif tetapi sulit diketahui, sehingga berpikir kreatif 

menjadi isu yang menarik dikalangan peneliti. 
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Pada penelitian Wike Sulistiarmi (2016) meyebut bahwa beberapa 

pengajar memiliki kesulitan dalam mengetahui kemampuan berpikir kreatif 

peserta didik.Hal ini karena banyak peserta didik yang takut mencoba, takut 

melakukan hal baru, dan mengeluarkan bakatnya. Padahal dengan mengetahui 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik, pengajar dapat membantu dan melatih 

peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapii dengan 

dengan cara unik dan melakukan percobaan baru dalam rangka menciptakan 

produk baru didunia pendidikan. 

Pada penelitia Mochammad Ali Aziz Alhabbah (2015) menyatakan akan 

makna penting kreativitas ini. Menurut Fritzpatrick, kreativitas sangat penting 

dalam kehidupan. Ia memberi penjelasan bahwa dengan kreativitas, kita akan 

terdorong untuk mencoba bermacam cara dalam melakukan sesuatu. Oleh karena 

kreatif, secara alamiah kita melakukan banyak kesalahan. Banyak melakukan 

kesalahan dalam artian berbagai cara yang kita coba untuk menyelesaikan suatu 

soal fisika namun tanpa mengikuti aturan yang telah ada. Untuk suatu soal yang 

sebelumnya mungkin belum pernah ditemui, akan banyak sekali jalan bagi anak 

didik yang memiliki tingkat kreativitas dengan keberhasilan dijembatani oleh 

keberanian melakukan hal baru atau mencoba sesuatu yang baru untuk 

menyelesaikan soal yang diberikan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

suatu penelitian dengan judul “Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Pada 

Mata Pelajaran Fisika Siswa SMA Negeri 04 Bombana”. 
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1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini yaitu pada: 

1.2.1 Kemampuan berpikir kreatif peserta didik di kelas XI MIPA pada mata 

pelajaran fisika SMA Negeri 04 Bombana. 

1.2.2 Faktor apa sajakah yang mempengaruhi berpikir kreatif peserta didik 

dikelas XI MIPA pada mata pelajaran fisika SMA Negeri 04 Bombana 

1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian dapat lebih fokus.Adapun 

pembatasan masalahnya adalah sebagai berikut. 

1.3.1 Penelitian dilkasanakan dikelas XI MIPA pada mata pelajaran fisika 

SMA Negeri 04 Bombana. 

1.3.2 Penelitian hanya terbatas pada analisis kemampuan berpikir kreatif 

peserta didik dikelas XI-MIPA pada mata pelajaran fisika SMA Negeri 

04 Bombana 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1.4.1 Bagaimana kemampuan berpikir kreatif peserta didik di kelas XI MIPA 

pada mata pelajaran fisika SMA Negeri 04 Bombana? 

1.4.2 Faktor apa sajakah yang mempengaruhi berpikir kreatif peserta didik 

dikelas XI MIPA pada mata pelajaran fisika SMA Negeri 04 Bombana? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memilki tujuan 

sebagai berikut: 

1.5.1 Mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif peserta didik kelas XI-

MIA pada mata pelajaran fisika di SMA Negeri 04 Bombana . 

1.5.2 Mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi berpikir kreatif peserta 

didik dikelas XI-MIPA pada mata pelajaran fisika SMA Negeri 04 

Bombana. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat teoritis 

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi refernsi untuk 

penelitian lanjut tentang kemampuan berpikir kreatif pada berbagai bentuk 

presentasi soal. 

1.6.2 Manfaat Praktis  

1.6.2.1 Bagi peserta didik 

Peserta didik dapat mengetahui betapa pentingnya 

mengembanhkan kemampuan diri serta mengembangkan kreativitas 

mereka, khususnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang 

mereka temui pada pelajaran fisika, dalam hal ini menyelesaikan suatu 

soal fisika. 
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1.6.2.2 Bagi pengajar 

Dengan penelitian ini, diharapkan guru memahami betapa 

pentingnya mengembangkan kreativitas berpikir peserta didik mereka. 

Diharapkan juga hasil penelitian ini bisa menjadi pertimbangan untuk 

mengetahui tingkat kemampuan berpikir kreatif anak didik terhadap 

suatu persoalan fisika khususnya. Sehingga guru mampu untuk 

berinivasi dengan menyusun suatu model pembelajaran yang sesuai 

untuk perkembangan kreativitas peserta didiknya dikelas. 

1.6.2.3 Bagi sekolah 

Kegunaan bagi sekloah yaitu sebagai masukan ataupun bisa 

dikatakan sebagai sebuah saran positif untuk mencetak lulusan 

berkompoten yang kreatif dalam mata pelajaran tertentu, terutama 

dalam pelajaran fisika. 

1.6.2.4 Bagi peneliti 

Bagi peneliti yaitu sebgai sarana untuk menggali kreativitas 

pribadi dengan mencoba memahami betapa pentingnya pengembangan 

kreativitas pada peserta didik dan berusaha menyampaikan kepada 

khalayak umum. Hal yang demikian menjadi penggerak bagi penulis 

untuk memberikan hasil yang maksimal agar menjadi konsumsi yang 

bermanfaat bagi orang banyak, khususnya dalam dunia pendidikan. 

 

 


