
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Banyaknya  

unsur  sumber  daya  pendidikan,  kurikulum  merupakan  salah satu  unsur  yang  

bisa  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  untuk  mewujudkan proses  

berkembangnya  kualitas  potensi peserta  didik (Permendikbud No. 59 Tahun 2014). 

Dalam Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 

Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) terdapat beberapa tantangan 

yang dihadapi oleh pendidikan di Indonesia yaitu diantaranya (1) Tantangan internal: 

Penerapan mata pelajaran biologi dalam kehidupan sehari-hari masih kurang baik 

oleh siswa maupun guru; (2) Tantangan eksternal: kemampuan berkompetisi siswa 

siswa Indonesia masih rendah (PISA, 2003) (3) Penguatan pola pikir: penguatan 

kemampuan kompetitif di abad 21 yang semakin meningkat di antaranya ada 5 pola 

pikir yang harus dimiliki yaitu Disciplined mind (pikiran terdisiplin), Synthesizing 

mind (pikiran mensintesis), Creating mind (pikiran mencipta), Respectful mind 
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(pikiran merespek), dan Ethical mind (pikiran etis); dan (4) Kebutuhan masa depan: 

penguasaan teknologi informasi, siswa harus menguasai teknologi dan informasi 

khususnya pada bidang biologi yang disebut Bioteknologi. 

Selain itu Badan Standar Nasional Pendidikan (2010) menyebutkan secara 

rinci tentang tantangan pendidikan di abad ke 21 diantaranya adalah a) Kemampuan 

berpikir kritis dan pemecahan masalah (Critical Thinking and Problem-Solving 

Skills); b) Kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama (Communication and 

Collaboration Skills); c) Kemampuan mencipta dan membaharui (Creativity and 

Innovation Skills); d) Literasi teknologi informasi dan komunikasi (Information and 

Communications Technology Literacy); e) Kemampuan belajar kontekstual 

(Contextual Learning Skills); f) Kemampuan informasi dan literasi media 

(Information and Media Literacy Skills) dan melaksanakan aktivitas kolaborasi serta 

interaksi dengan beragam pihak.Tantangan-tantangan tersebut menyebabkan 

terbentuknya tujuan pendidikan khususnya tujuan umum mata pelajaran Biologi 

SMA/MA dalam dokumen kurikulum 2013, yaitu diharapkan dapat membentuk dan 

mempersiapkan kemampuan konseptual, pengalaman, keterampilan baik hard skill 

maupun soft skill serta membentuk sikap positif terhadap biologi atau dengan kata 

lain ketertarikan untuk mempelajari Biologi.  

Berdasarkan tantangan-tantangan tersebut, selanjutnya dirumuskan tujuan-

tujuan pendidikan Biologi di SMA yaitu (1) Menumbuhkan kesadaran terhadap 

kompleksitas, keteraturan, keindahan keanekaragaman hayati dan bioproses, dan 

penerapan biologi, serta kepekaan dan kepedulian terhadap permasalahan lingkungan 
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hidup, menjaga dan menyayangi lingkungan sebagai manisfestasi pengamalan dan 

penghayatan ajaran agama yang dianut peserta didik.untuk mengungkap kebesaran 

Tuhan Yang Maha Esa, (2) Membentuk skema pengetahuan biologi peserta didik 

berupa pegetahuan faktual, konsepual, dan prosedural, dan metakognitif dalam ranah 

konkret dan abstrak, (3) Meningkatkan kesadaran tentang aplikasi sains dan teknologi 

yang bermanfaat bagi individu, masyarakat, dan lingkungan serta menyadari 

pentingnya mengelola dan melestarikan  lingkungan demi kesejahteraan masyarakat, 

(4) Memberikan  pengalaman kepada peserta didik pada metode ilmiah dan aspek 

keselamatan kerja dengan mempraktekkan metode ilmiah melalui tahapan 

pengamatan dan percobaan atau eksperimen, dimana peserta didik melakukan 

pengujian hipotesis dengan merancang melakukan, mengolah data, dan 

mengomunikasikan hasil eksperimen secara lisan dan tulisan untuk menumbuhkan 

pola pikir ilmiah sebagai bekal dalam kehidupan di abad 21, (5) Menumbuhkan hard 

skill dan soft skill dalam bidang biologi secara seimbang utntuk membekali peserta 

didik menjadi pribadi yang memiliki kemampuan kolaboratif, komunikatif, kreatif 

dan inovatif serta melek media (media literacy) melalui pembelajaran berbasis 

inquiri, berbasis permasalahan, dan berbasis projek (Inquiry based, problem based, 

dan project based learning), dan (6) Membentuk sikap yang positif terhadap ilmu 

biologi, yaitu merasa tertarik untuk mempelajari biologi sebagai kebutuhan, lebih 

lanjut sebagai alat pemecahan masalah dalam kehidupan baik secara individu dan 

masyarakat (Permendikbud, 2014) 
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Berdasarkan uraian tujuan pendidikan Biologi di SMA, salah satu 

keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa adalah keterampilan berpikir tingkat 

tinggi (High Order Thinking Skill). Krulik dan Rudnick (1996) dalam Arnyana 

(2006), menyatakan berpikir tingkat tinggi dibedakan menjadi berpikir kritis dan 

berpikir kreatif. Jufri (2013) juga mengemukakan bahwa hasil belajar kognitif tingkat 

analisis, sintesis, dan evaluasi tergolong sebagai kemampuan berpikir tingkat tinggi 

(High Order Thinking Skill).  

Krulik dan Rudnick (1996) dalam Arnyana (2006) lebih lanjut menjelaskan 

bahwa berpikir kritis adalah kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi 

oleh seseorang. Agar mampu memecahkan masalah dengan baik dituntut kemampuan 

analisis, sintesis, evaluasi, generalisasi, membandingkan, mendeduksi, 

mengklasifikasi informasi, menyimpulkan, dan mengambil keputusan. Keterampilan 

berpikir tingkat tinggi yang lain yaitu keterampilan berpikir kreatif yang menjadi 

salah satu keterampilan penting untuk dikembangkan pada siswa. Sebelum 

mendefinisikan keterampilan berpikir kreatif, terlebih dahulu harus didefinisikan 

tentang kretivitas secara umum. Kreativitas mengacu pada tindakan yang membawa 

sesuatu menjadi ada dan sesuatu yang benar-benar baru, asli dan memiliki nilai baik 

secara pribadi (dari signifikansi hanya untuk individu atau organisasi) atau budaya 

(menambahkan secara signifikan ke domain dari budaya) seperti yang diakui oleh 

para ahli (Hiong et.al, 2013). Ahli yang lain mendefiniskan kreativitas dalam hal 

psikologis kembali yaitu JP Guilford (Guilford, 1950) dalam Simonton (2000) dan EP 

Torrance (Torrance, 1969) dalam Mirzaie et al. (2009), keduanya mengakui bahwa 
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yang mendasari konstruksi yang variabel kognitif lainnya seperti ideasional 

kelancaran, keaslian ide, dan kepekaan terhadap hilangnya beberapa elemen dalam 

pembelajaran. Banyak penulis sejak itu telah menambah argumen bahwa tindakan 

kreatif bukan peristiwa tunggal tetapi sebuah proses, sebuah interaksi antara beberapa 

elemen kognitif dan afektif interaktif. Dengan kata lain, berpikir kreatif adalah 

penggunaan dasar proses berpikir untuk mengembangkan atau menemukan ide atau 

hasil yang asli (orisinil), estetis, konstruktif yang berhubungan dengan pandangan, 

konsep, yang penekanannya ada pada aspek berpikir intuitif dan rasional khususnya 

dalam menggunakan informasi dan bahan untuk memunculkan atau menjelaskannya 

dengan perspektif asli pemikir. Parkin (1995) dalam Arnyana (2006) mengemukakan 

berpikir kreatif adalah aktivitas berpikir untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif dan 

orisinil. Baer (1993) dalam Arnyana (2006) mengemukakan, berpikir kreatif 

merupakan sinonim dari berpikir divergen. Ada 4 indikator berpikir divergen, yaitu 

(1) fluence  (kemampuan menghasilkan banyak ide), (2) flexibility (kemampuan 

menghasilkan ide-ide yang bervariasi), (3) originality (kemampuan menghasilkan ide 

baru atau ide yang sebelumnya tidak ada), dan (4) elaboration (kemampuan 

mengembangkan atau menambahkan ide-ide sehingga dihasilkan ide yang rinci atau 

detail). Lebih lanjut, Baer mengemukakan bahwa kreativitas seseorang ditunjukkan 

dalam berbagai hal, seperti kebiasaan berpikir, sikap, pembawaan atau keperibadian, 

atau kecakapan dalam memecahkan masalah. 

Selain mengutamakan keterampilan berpikir, tujuan umum pelajaran biologi 

di SMA juga mengutamakan tentang aspek sikap yaitu aspek sikap ilmiah siswa yang 
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tertera pada tujuan pendidikan Biologi SMA/MA diatas. Sikap siswa ini sangat perlu 

untuk diperhatikan karena menyangkut kehidupan sosial siswa. Sikap ilmiah ini juga 

akan menggambarkan sikap siswa terhadap ilmu pengetahuan yang mereka pelajari 

disekolah khususnya mata pelajaran biologi. Sikap ilmiah siswa terhadap biologi ini 

akan menunjukkan ketertarikan siswa terhadap biologi sehingga siswa lebih 

bersemangat dan cenderung senang untuk mempelajari pelajaran biologi (Lampiran 

Permendikbud No.59 Tahun 2014). 

Ketertarikan ini juga berhubungan dengan minat siswa terhadap biologi. 

Minat atau ketertarikan siswa untuk mau mempelajari biologi akan menjadi salah satu 

faktor yang ikut mempengaruhi hasil belajar kognitif siswa. Faktor penting yang turut 

menentukan hasil belajar siswa antara lain adalah minat terhadap pelajaran dan 

motivasi belajar (Cohen & Louis, 1976) dalam Jufri (2011). Mengingat kedua alasan 

ini, maka penting kiranya minat belajar siswa ini diukur untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan siswa dalam pembelajaran. 

Keterampilan-keterampilan pemahaman dan berpikir yang dibutuhkan di 

atas seharusnya terus untuk dilatih dalam proses pembelajaran di sekolah setiap 

harinya untuk mencapai tujuan-tujuan seperti yang telah diuraikan dalam tujuan-

tujuan mata pelajaran biologi SMA/MA di atas. Namun pada kenyataannya, para guru 

kurang memfasilitasi siswa untuk mencapai keterampilan-keterampilan dan sikap 

seperti yang telah diuraikan di atas. Para guru biasanya memikirkan terselesainya 

materi dan kurang memperhatikan keterampilan-keterampilan berpikir dan sikap 

siswa dalam pembelajaran. Dengan kata lain, keterampilan berpikir, minat terhadap 
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pelajaran khususnya pelajaran biologi, dan sikap ilmiah siswa ini sangat kurang 

mendapat perhatian dari guru sehingga siswa menjadi kurang mampu untuk 

mengembangkan keterampilannya dalam berkreativitas dan mengaplikasikannya 

dalam kehidupan sehari-hari yakni sikap yang menggambarkan siswa sebagai orang 

yang tertarik dalam mempelajari ilmu pengetahuan.  

Hal-hal di atas dibuktikan dengan belum banyaknya penelitian yang 

dilakukan untuk mengukur dan mengetahui tingkat keterampilan-keterampilan dan 

sikap di atas. Bukti lain bahwa kemampuan-kemampuan ini kurang mendapat 

perhatian adalah peringkat Indonesia dalam laporan PISA (Program for Internasional 

Student Assessment) yang bertujuan untuk mengukur literasi matematika, membaca 

dan sains menunjukkan bahwa Indonesia dari tahun 2003 sampai tahun 2015 

memiliki kemampuan dibawah rata-rata internasional dalam hal literasi sains. 

(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Hal ini seharusnya menjadi 

kekhawatiran kita bersama yang perlu untuk diperbaiki. Namun peringkat ini 

nampaknya kurang memberikan motivasi berarti untuk bangsa Indonesia, karena 

sampai saat ini pun, Indonesia belum mampu naik dalam peringkat internasional 

tersebut. 

Rofi’udin (2000) dalam Arnyana (2006) lebih lanjut menyatakan bahwa 

terjadi keluhan tentang rendahnya kemampuan berpikir kritis-kreatif yang dimiliki 

oleh lulusan pendidikan dasar sampai perguruan tinggi karena pendidikan berpikir 

belum ditangani dengan baik. Oleh karena itu, penanganan kecakapan berpikir kritis-

kreatif sangat penting diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran. 
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Ketidak berhasilan guru dalam menanamkan keterampilan-keterampilan di 

atas juga terlihat dari rendahnya nilai akhir rata-rata siswa di SMA Negeri 4 Praya 

khususnya di kelas X. Berikut akan disajikan tabel nilai akhir rata-rata siswa kelas X 

SMA Negeri 4 Praya semester genap tahun ajaran 2015/2016. 

Tabel 1.1 Nilai Akhir Rata-Rata Siswa Kelas X SMA Negeri 4 Praya Semester Genap 
Tahun Ajaran 2015/2016 

 
No. Kelas  Nilai akhir rata-rata 
1 X MIPA 1 52,47 
2 X MIPA 2 56,25 
3 X MIPA 3 49,34 
4 X MIPA 4 55,02 
5 X MIPA 5 54,00 
6 X MIPA 6 52,02 
7 X MIPA 7 54,40 
8 X MIPA 8 52,70 

 

Oleh karena dalam pembelajaran biologi di sekolah siswa masih belum 

dapat difasilitasi untuk melatih keterampilan dan sikap serta menumbuhkembangkan 

minat siswa terhadap pelajaran, dimana guru biasanya menggunakan model 

pembelajaran langsung di mana siswa memperoleh materi semata-mata dari guru, 

sedangkan siswa kurang aktif terlibat dalam pembelajaran, hal ini menyebabkan 

siswa kurang mampu membangun pengetahuan sendiri sehingga keterampilan 

berpikirnya kurang terlatih. Terlebih lagi karakteristik ilmu biologi yang bersifat 

abstrak, akan sangat membutuhkan keterampilan berpikir dan penguasaan konsep 

yang utuh untuk benar-benar memahami materi sehingga dapat mengaplikasikannya 

dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk sikap ilmiah. 
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Khususnya pada materi biologi, materi biologi yang sulit untuk dipahami 

namun selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita adalah materi tentang 

keanekaragamn hayati dan pencemaran lingkungan yang membutuhkan keterampilan 

berpikir tingkat tinggi dari siswa. Namun siswa tidak serta merta dapat 

mengaplikasikan keterampilan berpikir, menumbuhkan minat terhadap pelajaran 

biologi khususnya dan sikap ilimah dalam kehidupan sehari-hari karena 

ketidakbiasaan siswa menerima dan dilatih untuk berpikir khususnya berpikir kreatif 

serta kurangnya minat terhadap pelajaran yang dapat menyebabkan kurangnya hasil 

belajar siswa. Untuk itu diperlukan inovasi dalam proses pembelajaran yang dapat 

menumbuhkembangkan keterampilan berpikir kreatif, minat terhadap pelajaran 

biologi, dan sikap ilmiah siswa serta dapat menerapkan pengetahuan yang mereka 

miliki dalam situasi kehidupan nyata dalam bentuk sikap ilmiah tadi. 

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan suatu kreativitas pendidik 

dalam menggunakan suatu model pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir kreatif, minat terhadap biologi dan sikap 

ilmiah siswa. Model pembelajaran yang dipandang tepat adalah model pembelajaran 

sinektik (Joyce et al., 2016). Model pembelajaran sinektik ini merupakan model 

pembelajaran yang mengutamakan kemampuan analogi siswa dalam menganalogikan 

materi pembelajaran sehingga model pembelajaran ini sangat diperlukan untuk 

menumbuhkan keterampilan berpikir kreatif siswa. Hal ini dikarenakan model 

pembelajaran sinektik menggunakan proses metafora. Metafora memperkenalkan 

konsep jarak antara siswa dan objek atau bidang pengajaran yang menunjang inovasi 
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dan imajinasi atau pemecahan masalah. Menurut Suryaman (1990) dalam kegiatan 

belajarnya guru dapat menggugah siswanya melalui pertanyaan-pertanyaan evokatif, 

yakni sejenis pertanyaan terbuka yang memungkinkan peserta didik terlibat secara 

kreatif sepanjang kegiatan diskusi. Tujuannya untuk membantu siswa dengan cara 

menghubungkan sesuatu yang dikenalnya dengan sesuatu yang asing. Dengan kata 

lain, model pembelajaran sinektik ini mengarahkan siswa untuk menghubungkan 

kemampuan analogi yang dimilikinya agar dapat memahami materi pelajaran melalui 

proses diskusi kelompok kecil. Keefektifan model pembelajaran sinektik ini 

dibuktikan dengan hasil penelitian Suparmi (2012) dengan hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa model pembelajaran sinektik dapat meningkatkan KKM siswa. 

Selain itu untuk memfasilitasi model pembelajaran sinektik ini, siswa perlu 

diberikan penugasan untuk mengetahui tingkat minat dan keterampilan siswa. 

Penugasan yang dipandang tepat karena merupakan salah satu assessmen untuk 

mengumpulkan data berpikir kreatif yang sangat penting yaitu portofolio (Arnyana, 

2006). Karena pertimbangan ini, alangkah lebih baiknya untuk melaksanakan model 

pembelajaran sinektik dengan penugasan membuat portofolio sebagai assessmen 

keterampilan berpikir kreatif agar dapat mengukur keterampilan berpikir kreatif siswa 

secara utuh. Hal ini juga ditunjukkan oleh penelitian Setyandari et al. (2012) dengan 

hasil penelitian yang menunjukkan bahwa assessmen portofolio yang diterapkan 

dalam pembelajaran IPA kelas VIII pada materi Sistem Peredaran Darah dapat 

mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa secara utuh dan menghasilkan hasil 

yang cukup memuaskan. 
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Pada akhirnya model pembelajaran sinektik dengan penugasan membuat 

portofolio ini diharapkan dapat menumbuhkembangkan keterampilan berpikir kreatif, 

minat belajar biologi dan sikap ilmiah. Selain itu, pembelajaran diharapkan menjadi 

lebih efektif, interaktif, menarik, tidak membosankan, dan lebih bermakna. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh model pembelajaran sinektik terhadap keterampilan 

berpikir kreatif siswa? 

2. Apakah ada pengaruh penugasan membuat portofolio terhadap keterampilan 

berpikir kreatif siswa? 

3. Apakah ada pengaruh interaksi antara penerapan model pembelajaran sinektik 

dengan penugasan membuat portofolio terhadap keterampilan berpikir kreatif 

siswa? 

4. Apakah ada pengaruh penerapan model pembelajaran sinektik terhadap minat 

belajar biologi? 

5. Apakah ada pengaruh penugasan membuat portofolio terhadap minat belajar 

biologi siswa? 

6. Apakah ada pengaruh interaksi antara model pembelajaran sinektik dengan 

penugasan membuat portofolio terhadap minat belajar biologi? 
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7. Apakah ada pengaruh model pembelajaran sinektik terhadap sikap ilmiah 

siswa? 

8. Apakah ada pengaruh penugasan membuat portofolio terhadap sikap ilmiah 

siswa? 

9. Apakah ada pengaruh interaksi antara model pembelajaran sinektik dengan 

penugasan membuat portofolio terhadap sikap ilmiah siswa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh model pembelajaran sinektik terhadap keterampilan berpikir kreatif 

siswa 

2. Pengaruh penugasan membuat portofolio terhadap keterampilan berpikir 

kreatif siswa 

3. Pengaruh interaksi antara model pembelajaran sinektik dengan penugasan 

membuat portofolio terhadap keterampilan berpikir kreatif siswa 

4. Pengaruh model pembelajaran sinektik terhadap minat belajar biologi 

5. Pengaruh penugasan membuat portofolio terhadap minat belajar biologi siswa 

6. Pengaruh interaksi antara model pembelajaran sinektik dengan penugasan 

membuat portofolio terhadap minat belajar biologi 

7. Pengaruh model pembelajaran sinektik terhadap sikap ilmiah siswa 

8. Pengaruh penugasan membuat portofolio terhadap sikap ilmiah siswa 
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9. Pengaruh interaksi antara model pembelajaran sinektik dengan penugasan 

membuat portofolio terhadap sikap ilmiah siswa 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain: 

1. Bagi siswa 

a. Meningkatkan proses dan hasil belajar Biologi 

b. Meningkatkan keterampilan berpikir kreatif, minat belajar biologi dan 

sikap ilmiah siswa serta meningkatkan pula hasil belajar.  

2. Bagi guru 

Sebagai motivasi untuk meningkatkan keterampilan dalam 

mengembangkan media pembelajaran yang tepat  dan mendesain kegiatan 

belajar mengajar guna meninngkatkan kualitas pembelajaran.  

3. Bagi peneliti 

    Dapat mempelajari lebih dalam tentang penerapan model 

pembelajaran sinektik dengan menggunakan portofolio sebagai pengumpul 

data keterampilan berpikir kreatif. 

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam ruang lingkup penelitian akan dibahas mengenai variabel 

penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian. Adapun 
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Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori variabel, yaitu variabel 

bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau tumbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2014). 

Adapun variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran sinektik 

dan penugasan dengan portofolio. Model pembelajaran sinektik adalah model 

pembelajaran yang elemen utamanya adalah penggunaan analogi (Joyce et al., 

2016). Portofolio dapat diartikan sebagai kumpulan karya siswa yang disusun 

secara sistematis dan terorganisir sebagai hasil usaha pembelajaran yang telah 

dilakukan dalam kurun waktu tertentu (Muslich, 2007). Variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya 

variabel bebas (Sugiyono, 2014). Adapun variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah (1) Keterampilan berpikir kreatif dengan indikator-indikatornya yaitu 

menggunakan indikator dari Torrance (1969) dalam Mirzaie et al. (2009) 

yaitu fluency (kelancaran), flexibility (keluwesan), originality (keaslian), dan 

elaboration (elaborasi); (2) Minat belajar biologi dengan indikator dari 

Sudrajat (2007) baik berupa dimensi verbal maupun nonverbal. Adapun 

indikator dimensi verbal yaitu informasi, bertanya, bercerita, diskusi, dan 

berdebat, indikator dimensi nonverbal yaitu membaca, mendengar, menonton, 

mencipta, mengamati, berkunjung, berimajinasi, bercita-cita, dan bekerja; (3) 

Sikap ilmiah siswa indikator menurut Carin (1997) dalam Handayani (2013) 

yang menjelaskan enam indikator sikap ilmiah yang diadaptasi dari Science 

14 
 



for all Americans: Project 2061 antara lain memiliki rasa ingin tahu (being 

courious), mengutamakan bukti (insisting on evidence), bersikap skeptis 

(being skeptical), menerima perbedaan (accepting ambiguity), dapat bekerja 

sama (being cooperative), dan bersikap positif terhadap kegagalan (taking a 

positive approach to failure).  

Subjek penelitian adalah orang yang menjadi target penelitian atau 

kelompok orang yang akan diteliti (Sugiyono, 2014). Adapun subjek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas X MIPA di SMA Negeri 4 Praya tahun 

ajaran 2015/2016. Sedangkan penelitian ini dilaksanakan pada semester genap 

tahun ajaran 2016/2017 khususnya pada materi Kenaekaragman Hayati dan 

Pencemaran Lingkungan. 

2. Keterbatasan Penelitian 

Untuk membatasi penelitian agar tidak meluas dan terfokus pada hal-hal 

tertentu serta mempertimbangkan kemampuan teknis dan lokasi penelitian, maka 

peneliti membatasi penelitian pada hal-hal sebagai berikut: 

a) Penelitian dilaksanakan hanya pada satu sekolah yaitu SMA Negeri 4 Praya, 

Kabupaten Lombok Tengah 

b) Penelitian dilaksanakan terbatas pada kelas X SMA Negeri 4 Praya tahun 

ajaran 2015/2016 semester ganjil pada materi Keanekaragaman Hayati dan 

semester genap pada materi pencemaran lingkungan  

c) Penelitian ini hanya akan menggunakan model pembelajaran sinektik dan 

Pendekatan Saintifik dalam pembelajarannya  
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d) Penelitian ini hanya menggunakan penugasan membuat portofolio sebagai 

tugas siswa dalam pembelajarannya. 

 

F. Definisi Operasional 

Untuk  mencegah  ambiguitas  definisi  dari  variabel  utama  penelitian,  di 

bawah  ini dijabarkan istilah dan definisi operasional tiap variabel penelitian. 

1. Model Pembelajaran Sinektik 

Model pembelajaran sinektik adalah model pembelajaran yang menekankan 

aktivitas individu dalam kelompok agar mereka mampu menjadi pemecah 

masalah serta mampu mengembangkan produk (Joyce et al., 2016). Adapun 

langkah-langkah model pembelajaran sinektik menurut Joyce et al. (2016) yaitu 

Fase Satu: Input Substantif, Fase Dua: Analogi Langsung, Fase Tiga: Analogi 

Personal, Fase Empat: Membandingkan Analogi, Fase Lima: Menerangkan 

Perbedaan, Fase Enam: Eksplorasi, dan Fase Tujuh: Menghasilkan Analogi 

Langsung. Dalam penelitian ini, model pembelajaran sinektik diakasanakan 

dalam 7 (tujuh) langkah seperti di atas, tujuan dari setiap langkah tersebut adalah 

yaitu fase satu input substantif: memberikan gambaran awal tentang topik yang 

akan dibahas dalam pembelajaran, fase dua analogi langsung: mengubah urutan 

kondisi topik nyata ke kondisi lain agar menampilkan pandangan baru tentang 

materi pembelajaran, fase tiga analogi personal: menumbuhkan dan mengarahkan 

memiiki rasa keterlibatan empati dalam setiap topik pemebalajran, fase empat 

membandingkan analogi: menumbuhkan kemampuan siswa untuk 
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menggabungkan dua kerangka referensi yang menyangkut objek tunggal, fase 

lima menerangkan perbedaan: menganalisis referensi-referensi yang telah 

digabungkan untuk menemukan ketidakcocokan referensi dengan analogi-analogi 

yang telah disajikan oleh guru, fase enam eksplorasi: mengarahkan siswa untuk 

membuat istilah-istilah/penjelasan mengenai materi-materi yang telah didapatkan 

berdasarkan analogi-analogi yang telah disajikan, dan fase tujuh menghasilkan 

analogi langsung: membuat analogi langsung dan mengeskplorasi lebih lanjut 

tentang analogi langsung yang telah dibuat. 

2. Portofolio 

Portofolio dapat diartikan sebagai kumpulan karya siswa yang disusun secara 

sistematis dan terorganisir sebagai hasil usaha pembelajaran yang telah dilakukan 

dalam kurun waktu tertentu (Muslich, 2007). Dalam penelitian ini, format 

portofolio sudah dibuat oleh peneliti, siswa hanya mengisi portofolio tersebut. 

Format portofolio terdiri dari 1) Deskripsi singkat tentang materi yang telah 

dibahas pada LKS dan kegiatan pembelajaran, 2) Tulisan siswa tentang materi 

yang belum dipahami, dan 3) Tanggapan siswa terhadap kegiatan pembelajaran 

yang sudah dilakukan. Penugasan membuat Portofolio ini diberikan pada setiap 

akhir pembelajaran, yang kemudian diisi di rumah serta dikumpulkan pada 

pertemuan selanjutnya. 

3. Keterampilan Berpikir Kreatif 

Berpikir kreatif adalah penggunaan dasar proses berpikir untuk 

mengembangkan atau menemukan ide atau hasil yang asli (orisinil), estetis, 
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konstruktif yang berhubungan dengan pandangan, konsep, yang penekanannya 

ada pada aspek berpikir intuitif dan rasional khususnya dalam menggunakan 

informasi dan bahan untuk memunculkan atau menjelaskannya dengan perspektif 

asli pemikir (Parkins, 1995) dalam Arnyana (2006). Indikator keterampilan 

berpikir kreatif dalam penelitian ini adalah fluency (kelancaran), flexibility 

(keluwesan), originality (keaslian), dan elaboration (elaborasi) (Torrance, 1969) 

dalam Mirzaie et al. (2009). Keterampilan berpikir kreatif dalam penelitian ini 

adalah skor yag diperoeh siswa dari tes keterampilan berpikir kreatif berdaasrkan 

keempat indikator di atas. 

4. Minat Belajar Biologi 

Minat merupakan penanda rasa ingin tahu seseorang terhadap apa yang belum 

diketahuinya. Siswa yang memiliki minat tinggi terhadap suatu pelajaran, tentu 

akan mencurahkan perhatian yang lebih besar terhadap pelajaran tersebut (Jufri, 

2011). Adapun indikator minat belajar berdasarkan indikator minat dari Sudrajat 

(2007) baik berupa dimensi verbal maupun nonverbal. Dalam penelitian ini, 

instrumen yang digunakan untuk mengukur minat belajar biologi siswa adalah 

instrumen yang disusun berdasarkan indikator dari Sudrajat (2007) yang 

diadaptasi dari Hariadi (2010). Mnat belajar biologi dalam penelitian ini adalah 

skor yang diperoeh siswa dari tes minat belajar biologi berdaasrkan indikator-

indikator di atas. Tes minat belajar biologi ini berisikan pertanyaan dan 

pernyataan yang penilaiannya mengacu pada model Kuder-Spearman yang 

diadaptasi dari Jufri (2011).  
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6. Sikap Ilmiah 

Sikap ilmiah yang penting dalam pembelajaran antara lain: berani dan santun 

dalam mengajukan pertanyaan dan beragumentasi, ingin tahu, peduli lingkungan, 

mau bekerja sama, terbuka, tekun, cermat, kreatif dan inovatif, kritis, disiplin, 

jujur, objektif dan beretos kerja tinggi (Depdiknas, 2003). Indikator sikap ilmiah 

siswa yang digunakan adalah indikator menurut Carin (1997) dalam Handayani 

(2013) yang menjelaskan enam indikator sikap ilmiah yang diadaptasi dari 

Science for all Americans: Project 2061 antara lain: (1) memiliki rasa ingin tahu 

(being courious; (2) mengutamakan bukti (insisting on evidence); (3) bersikap 

skeptis (being skeptical); (4) menerima perbedaan (accepting ambiguity); (5) 

dapat bekerja sama (being cooperative); (6) bersikap positif terhadap kegagalan 

(taking a positive approach to failure). Indikator yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah keenam indikator sikap ilmiah di atas. Sikap ilmiah dalam 

penelitian ini adalah skor yag diperoeh siswa dari tes sikap ilmiah berdaasrkan 

keenam indikator di atas. Angket sikap ilmiah dikembangkan berdasarkan model 

skala Likert dengan kriteria 1: Tidak Setuju. 2: Kurang Setuju, dan 3: Setuju. 
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