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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

A. Kajian Teoritis 

1. Kemampuan Berpikir Kreatif  

a. Definisi Berpikir 

Menurut Solso (Mahfud, 2011: 13) “Berpikir merupakan sebuah 

proses dimana mental baru dibentuk melalui transformasi informasi 

dengan interaksi yang kompleks mengenai mental seperti penilaian, 

imajinas dan pemecahan masalah merupakan bagian dari berpikir 

kreatif”. 

Sedangkan menurut Gilmer (Sunaryo, 2011: 2) bahwa berpikir 

merupakan:  

suatu pemecahan masalah dan proses penggunaan gagasan atau 

lambang – lambang pengganti suatu aktivitas yang tampak 

secara fisik. Selain itu, ia mendefinisikan bahwa berpikir 

merupakan suatu proses dari penyajian suatu peristiwa internal 

dan eksternal, kepemilikan masa lalu, masa sekarang, dan masa 

depan yang satu sama lain saling berinteraksi. 

 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa berpikir 

adalah suatu kegiatan mental dalam membentuk imajinasi dan interaksi 

yang ada dalam diri seseorang untuk menemukan solusi baru dari suatu 

masalah yang sedang dihadapinya.   

b. Definisi Berpikir Kreatif 

Berpikir kreatif merupakan suatu sintesis antara berpikir lateral 

dan vertikal yang saling melengkapi. Pengertian ini melibatkan berpikir 
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logis ataupun analitis sekaligus intuitif, seperti pandangan kedua dalam 

berpikir kreatif. Menurut Pohkonen (Mahfud, 2011: 3).  

Menurut Utami (Mahfud, 2011: 8) “Kreativitas adalah yang 

mencerminkan kelancaran, keluwesan, orisinilitas, dalam berpikir serta 

kemampuan untuk mengelaborasisuatu gagasan”. 

Menurut Torrace (Mahfud, 2011: 12) bahwa “Berpikir kreatif 

adalah Kreatifitas bukan semata-mata bakat kreatif atau kemampuan 

kreativitas dibawa sejak lahir, melainkan merupakan hasil dari 

hubungan interaktif dan dialektis antara potensi kreatif individu dengan 

proses belajar dan pengalaman dari lingkungannya”. 

Menurut Adey, et.al.,  (Sunaryo, 2011: 25) bahwa 

“Keterampilan berpikir merupakan Pendekatan dalam pendidikan yang 

digunakan oleh guru dan dirancang secara terstruktur. Program ini 

sering diidentikan dengan pengembangan pembelajaran kognitif sebagai 

pelaksanaan dari kurikulum yang ada”. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Berpikir 

kreatif adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan suatu ide, 

gagasan, maupun prodak baru serta mengombinasikan hal-hal yang 

sudah ada menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Sehingga dapat 

memecahkan masalah yang ada dengan imajinasi yang telah terpikirkan 

sehingga menjadi pemikira berpikir kreatif. 
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c. Aspek dan Indikator Keterampilan Berpikir Kreatif  

Keterampilan berpikir kreatif terdiri dari sejumlah aspek dan 

indikator yang harus dicapai. Guilford (Munandar, 2012:65) 

Mengemukakan mengenai aspek penilaian dalam kreativitas bahwa 

“Berpikir divergen sebagai operasi mental yang menuntut penggunaan 

kemampuan berpikir lancar, lentur, orisinil dan terperinci (elaborasi)”. 

Berikut ini aspek dan indikator keterampilan berpikir kreatif disajikan 

pada (Tabel 2.1). 

Tabel 2.1 

Aspek dan Indikator Keterampilan Berpikir Kreatif 

 

No.  Aspek Keterampilan 

Berpikir Kreatif 

Indikator Keterampilan 

Berpikir Kreatif 

1. Keterampilan Berpikir 

Lancar (Fluency) 

a. Menghasilkan banyak 

gagasan/jawaban yang 

relevan 

b. Arus pemikiran lancar. 

2. Keterampilan Berpikir 

Luwes (Flexibility) 

a. Menghasilkan gagasan, 

yang seragam. 

b. Mampu mengubah cara 

atau pendekatan. 

c. Arah pemikiran yang 

berbeda. 

3. Keterampilan Berpikir 

Orisinal (Original) 

a. Memberikan jawaban 

yang tidak lazim, lain 

dari yang lain, yang 

jarang diberikan 

kebanyakan orang. 

4. Keterampilan Berpikir 

Terpeerinci (Elaboration) 

a. Mengembangkan, 

menambah, memperkaya 

suatu gagasan. 

b. Merinci detail-detail  

c. Memperluas gagasan 

Sumber : Munandar, Utami (2012: 192) 
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d. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kreativitas  

Pada mulanya kreatifitas dipandang sebagai faktor bawaan yang 

hanya dimiliki orang tertentu. Dalam perkembangan selanjutnya 

ditemukan bahwa kreataivitas tidak dapat berkembang secara otomatis, 

tetapi menumbuhkan rangsangan dari lingkungan. Dalam faktor 

kreativitas terdapat beberapa pendapat atau teori menurut Hurlock 

(Marwa,  2017: 217) adalah:  

1) Faktor internal meliputi jenis kelamin intelegensi, urutan kelahiran 

2) Faktor eksternal meliputi sarana, dorongan, lingkungan yang 

merangsang, cara mendidik anak, status sosial ekonomi, ukuran 

keluarga, dan lingkungan perkotaan versus lingkungan pedesaan.  

Menurut Rogers, (Munandar, 2016: 37 – 38) bahwa faktor yang 

dapat mendorong peserta didik berpikir kreatif adalah: 

1) Motivasi untuk kreativitas  

Dorongan ini merupakan motivasi primer untuk kreativitas ketika 

individu membentuk hubungan – hubungan baru dengan 

lingkungannya dalam upaya menjadi diriya sepenuhnya. Dorongan 

ada pada setiap orang dan bersifat internal, ada dalam diri individu 

sendiri, namun membutuhkan kondisi yang tepat untuk 

diekspresikan. 

2) Kondisi eksternal yang mendorong perilaku kreatif  

Kondisi keamanan dan kebebasan psikologis memungkinkn 

timbulnya  kreativitas yang konstruktif diantaranya: 

a) Keamanan psikologis  

Ini dapat terbentuk dengan tiga proses yang saling berhubungan 

antara lain: 

(1) Menerima individu sebagaimana adanya dengan segala 

kelebihan dan keterbatasnaya. 

(2) Mengusahakan suasana yang didalamnya evaluasi eksternal 

tidak ada (atau sekurang – kurangnya tidak bersifat atau 

mempunyai efek mengancam). 

(3) Memberikan pengertian secara empatis (dapat ikut 

menghayati). 
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b) Keterbatasan psikologis  

Mengekspresikan dalam tindakan konkret perasaan – perasaanya 

(misalnya dengan memukul) tidak selalu dimungkinkan, karena 

hidup dalam masyarakat selalu ada batasan – batasannya, tetapi 

ekspresi secara simbolis hendaknya dimungkinkan.  

 

Berdasarkan penjelasan faktor berpikir kreatif menurut para ahli 

tersebut dapat di simpulkan bahwa terdapat dua faktor berpikir kreatif 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Keduanya sangat berpengaruh 

dalam proses berpikir kreatif karena keduanya sangat mendukung dalam 

seseorang untuk berpikir kreatif, jika hanya salah satu maka kurang 

efektif dalam proses berpikir kreatif. 

e. Alat Ukur Bakat dan Keterampilan di Indonesia 

Sejumlah tes kreativitas telah disusun dan digunakan, antara lain 

tes terkenal dari torrance mengukur kemampuan melalui penampilan 

beberapa tugas majemuk yang dirancang untuk memicu ungkapan 

beberapa kemampuan pada saat yang sama, sedangkan Torrance untuk 

mengukur berpikir kreatif .  yang digunakan untuk mengukur  pemikiran 

kreatif (Torrance Test of Creative Thinking : TTCT) yang terdiri dari 

dungsi verbal dan fungsi figural.  

Jenis tes kreativitas Supriadi (Munandar, Utami dalam bukunya 

yang berjudul “Creative and education” tes kreativitas pertama yang 

dikonstruksi di Indonesia tahun 1977 adalah tes kreativitas verbal 

(mengukur kemampuan berpikir divergen) dan skala sikap kreatif”  

 

 



19 
 

 
 

1) Tes Kreativitas Verbal 

Tes kreativitas verbal berlandaskan model struktur intelek 

dari Guilford sebagai kerangka teoritis. Tes ini terdiri dari enam sub 

– tes yang semuanya mengukur dimensi operasi berpikir divergen, 

dengan dimensi kontan verbal, tetapi masing – masing berbeda 

dalam dimensi produk. Setiap sub – tes mengukur aspek yang 

berbeda dari berpikir kreatif.  

Menurut Munandar (2016:68) “ Kreativitas atau berpikir 

kreatif secara operasional dirumuskan sebagai suatu proses yang 

tercermin dari kelancaran, kelenturan, dan orisinalitas, dalam 

berpikir”. 

Keenam subtes dari tes kreativitas verbal, ialah: 

a) Permulaan kata 

Pasa subtes ini subjek harus memikirkan sebanyak mungkin kata 

yang mulai dengan susunan huruf tertentu sebagai rangsangan. 

Tes ini mengukur kelancaran dengan kata, yaitu kemampuan 

untuk menmukan kata yang memenuhi persyaratan struktural 

tertentu. Contoh : Sa 

b) Menyusun kata 

Pada subtes ini subjek harus menyusun sebanyak mungkin kata 

menggunakan huruf – huruf dari satu kata yang diberikan 

senagai rangsangan (dalam kepustakaan tes ini juga disebut 

anagram). Seperti tes permulaan kata, tes ini mengukur 
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“kelancaran kata”, tetapi tes ini juga menuntut kemampuan 

dalam reorganisasi persepsi. Contoh : Proklamasi 

c) Membentuk kalimat tiga kata 

Pada subtes ini, subjek harus menyusun kalimat yang terdiri dari 

tiga kata, huruf pertama untuk setiap kata diberikan sebagai 

rangsangan, akan tetapi urutan dalam penggunaan ketiga huruf 

tersebut boleh berbeda – beda, menurut kehendak subjek. 

Contoh : A – l – g 

d) Sifat – sifat yang sama  

Pada subtes ini, subjek harus menemukan sebanyak mungkin 

objek yang semuanya memiliki dau sifat yang ditentukan. Tes 

ini merupakan ukuran dari “kelancaran dalam memberikan 

gagasan”, yaitu kemamuan untuk mencetuskan gagaan yang 

memenuhi persayaratan tertentu dalam waktu yang terbatas. 

Contoh : merah dan cair 

e) Macam – macam penggunaan 

Pada subtes ini subjek harus memikirkan sebanyak mungkin 

penggunaan yang tidak lazim (tidak biasa) dari benda sehari – 

hari. Tes ini merupakan ukuran dari “kelenturan dalam berpikir”, 

karena dalam tes ini subjek harus dapat melepasakan diri dari 

kebiasaan melihat benda sebagai alat untuk melakukan hal 

tertentu saja. Kecuali mengukur kelenturan dalam berpikir, tes 

ini juga mengukur orisinalitas dalam berpikir, orisinalitas 
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ditentukan secara statistis, dengan melihat kelangkaan jawaban 

yang diberikan.  

f) Apa akibatnya 

Pada subtes ini subjek harus memikirkan segala sesuatu yang 

mungkin terjadi dari suatu kejadian hipotesis yang telah 

ditentukan sebagai rangsangan. Kejadian atau peristiwa itu 

sebetulnya tidak mungkin terjadi di indonesia, akan tetapi dalam 

hal ini subjek harus mengumpamakan, andai kata hal itu terjadi 

di sini apa saja akibatnya? Tes ini merupakan ukuran dari 

kelancaran dalam memberi gagasan digabung dengan 

‘elaborasi’, diartikan sebagai kemampuan untuk dapat 

mengembangkan suatu gagasan, merincinya, dengan 

mempertimbangkan macam – macam implikasi. 

Contoh : Apa akibatnya jika manusia dapat terbang seperti 

burung? 

2. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Blom (Hery, & Susilana, 2009 : 137) mengemukakan “Tiga 

ranah hasil belajar  yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk aspek 

kognitif, blom menyebutkan 6 tingkatan yaitu 1) pengetahuan, 2) 

pemahaman, 3) pengertian, 4) aplikasi, 5) analisa, 6) sintesa, 7) 

evaluasi”. 
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 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dasarnya 

proses belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku secara 

keseluruhan baik menyangkut segi kognitif, afektif maupun psikomotor, 

proses perubahan dapat terjadi dari yang paling sederhana sampai pada 

yang palinng kompleks yang bersifat pemecahan  masalah dan 

pentingnya peranan kepribadian dalam proses serat hasil belajar. 

Dari taksonomi tujuan pembelajaran yang dikemukakan Bloom 

(1996) dalam bukunya “The Of Educational Objectives,The 

Classification of Educational Goals, Handbook I: Cognitive Domain”. 

Selama hampir setengah abad buku itu menjadi rujukan dan digunakan 

di indonesia. Kemudian direvisi oleh Anderson (2001) dalam buku 

berjudul “A Taxonomy for Learning and Teaching and Assessing: A 

Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives” buku ini 

menyajikan pemanfaatan taksonomi yang baru ini dalam pengembangan 

soal untuk setiap jenjang. Pembaca yang tertarik untuk mengetahui 

perbedaan antara taksonomi yang lama dengan yang baru dan penjelasan 

lebih rinci tentang taksonomi yang baru dan pemanfaatan dalam 

perumusan tujuan pembelajaran dapat membaca tulisan penulis 

sebelumnya (Widodo, Ari, 2005:3). Taksonomi yang baru ranah 

kognitif terbagi menjadi dua dimensi pengetahuan dan dimensi proses 

kognitif dalam taksonomi baru diantaranya: 

1) Dimensi pengetahuan  

a) Pengetahuan faktual (Factual Knowledge) adalah pengetahuan 

tentang teminologi dan bagaian detail dan unsur-unsur. 
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b) Pengetahuan konseptual adalah pengetahuan tentang klasifikasi 

dan kategori, tentang prinsip, generalisasi, teori, model, struktur. 

c) Pengetahuan prosedural adalah langkah – langkah atau tahapan 

yang seharusnya diikuti dalam mengerjakan suatu hal tertentu. 

d) Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan tentang kognisi 

secara umum dan pengetahuan tentang diri sendiri. 

2) Dimensi proses kognitif dalam taksonomi baru  

a) Menghafal (Remember): menarik kembali informasi yang 

tersimpan dalam memori jangka panjang. 

b) Memahami (Understand): mengkonstruk makna atau pengertian 

berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki, mengaitkan 

informasi yang baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki, 

atau mengintegrasikan pengetahuan yang baru kedalam skema 

yang telah ada dalam pemikiran siswa. 

c) Mengaplikasikan (Applying): mencakup penggunaan suatu 

prosedur guna menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas. 

d) Menganalisis (Analyzing): menguraikan suatu permasalahan 

atau objek keunsur – unsur dan menentukan bagaimana saling 

keterkaitan atara unsur tersebut dan struktur besarnya. 

e) Mengevaluasi: membuat suatu pertimbangan berdasarkan 

kriteria dan standar yang ada. 

f) Membuat (Create): menggabungkan beberapa unsur menjadi 

suatu bentuk kesatuan. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar merupakan hasil belajar merupakan hasil yang 

dicapai peserta didik setelah proses pembelajaran selesai, yaitu berupa 

pengalaman belajar dan penguasaan konsep yang diajarkan. Pengukuran 

hasil belajar peserta didik dapat dilihat pada ranah kognitif, afektif dan 

psikomotor. Pengukuran hail belajar yang akan diamati pada penelitian 

ini yaitu pada ranah kognitif yang dibatasi pada jenjang mengingat (C1), 

memahami (C2), mengaplikasikan (C3), menganalisis (C4), 

mengevaluasi (C5) serta pengukuran dimensi pengetahuan faktual (K1), 

konseptual (K2) dan prosedural (K3) yang diperoleh dari pretest dan 

posttest. 
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b. Faktor – faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Menurut Syah (2010: 129 – 136) bahwa “Faktor – faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar secara global dibedakan menjadi tiga 

macam, yakni: 

1) Faktor internal  

a) Aspek Fisiologis 

Kondisi umum jasmani yang menandai tingkat kebuagaran 

organ tubuh dan sendi – sendi dapat mempengaruhi semangat 

dan intessitas peserta didik dalam mengikuti pelajaran. Kondisi 

organ tubuh yang lemah, apabila jika disertai sakit kepala 

misalnya, dapat menurunkan kualitas ranah cipta (kognitif) 

sehingga materi yang dipelajaripun kurang atau tidak berbekas.  

b) Aspek Psikologis 

Banyak faktor yang dipengaruhi kuantitas dan kualitas peolehan 

belajar peserta didik. Namun, diantara faktor – faktor rohaniah 

peserta didik yang apada umumnya dipandang lebih esensial itu 

adalah sebagai berikut: (1) tingkat kecerdasan /intelegensi 

peserta didik; (2) sikap peserta didik; (3) bakat peserta didik; (4) 

minat peserta didik; (5) motivasi peserta didik. 

2) Faktor eksternal 

a) Lingkungan sosial 

Lingkungan sosial sekolah seperti para guru, para tenaga 

kependidikan (kepala sekolah dan wakil – wakilnya) dan teman 

– teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar seorang 

peserta didik. Para guru yang selalu menunjukan sikap dan 

perilaku yang simpatik dan memperlihatkan suri teladan yang 

baik dan rajin khususnya dalam hal belajar, misalnya rajin 

membaca dan berdiskusi, dapat menjadi daya dorong yang 

positif bagi kegiatn belajar peserta didik. 

b) Lingkungan nonsosial 

Faktor – faktor yang termasuk lingkungan nonsosial adalah 

gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga 

peserta didik dan letaknya, alat – alat belajar, keadaan cuaca dan 

waktu belajar yang digunakan peserta didik. Faktor – faktor ini 

dipandang turut menentukan tingkat keberhasilan belajar peserta 

didik. 

3) Faktor pendekatan belajar  

Pendekatan belajar, seperti yang telah diuraikan secara panjang 

lebar pada subab sebelumya, dapat dipahami keefektifan segala 

cara atau strategi yang digunakan peserta didik dalam 

menunjang efektivitas dan efesiensi proses belajar materi 

tertentu.    
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  Sedangkan menurut Slameto, (2010: 54 – 72) bahwa 

“Faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah: 

1) Faktor intern 

a) Faktor jasmaniah 

Faktor kesehatan karena proses belajar seseorang akan 

terganggu jika kesehatan seseorang terganggu, selain itu juga 

ia akan cepat lelah, kurang semangat, mudah pusing, 

ngantuk jika badannya lemah, kurang darah ataupun ada 

gangguan – gangguan kelaianan fungsi alat indea serta 

tubuhnya. Agar seseorang dapat belajar dengan baikharuslah 

mengusahakan kesehatan badannya tetap terjamin dengan 

cara selalu mengindahkan ketentuan – ketentuan tentang 

bekerja, belajar, beristirahat, tidur, makan, olahraga, reaksi 

adn ibadah. 

b) Faktor psikologis  

Yaitu faktor yang mempengaruhi psikologis seseorang 

berupa: intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, dan kelelahan. 

2) Faktor ekstern  

a) Faktor keluarga  

Yaitu faktor dimana peserta didik akan menerima pengaruh 

dari keluarga berupa: cara orang tua mendidik, realisasi 

antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, dan keadaan 

ekonomi keluarga. 

b) Faktor sekolah 

Yaitu faktor yang pengaruhi di lingkungan sekolah berupa: 

metode mengajar, kurikulum, realisasi guru dan peserta 

didik, realisasi peserta didik dengan peserta didik, disiplin 

sekolah, standar pengajaran, keadaan gedung, metode 

belajar mengajar tugas rumah. 

c) Faktor masyarakat 

Yaitu faktor yang berpengaruh karena peserta didik dalam 

masyarakat dibahas tentang kegiatan peserta didik dalam 

masyarakat, mass media, teman bergaul, bentuk kehidupan 

masyarakat.  

 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan 

bahwa faktor -  faktor yang mempengaruhi hasil belajar terdiri dari 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu berasal dari 
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indivisu itu sendiri sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan 

sekitar.  

3. LKPD bermain peran (Role playing)  

a. Definisi LKPD  

Menurut Prastowo (Anggraini, et.al., 2016 : 51) bahwa :  

LKPD merupakan berperan sebagai bahan ajar yang 

lebih mengaktifkan peserta didik, mempermudah peserta didik 

untuk memahami materi yang diberikan, sebagai bahan ajar 

yang ringkas dan kaya akan tugas untuk berlatih, dengan 

demikian, LKPD secara garis besar berperan dan 

mepermudahkan dan mengarahkan pelaksanaan proses 

pembelajaran kepada peserta didik. 

 

Sedangkan Depdiknas (Yuliati, & Ulfa, 2017:   191) 

menjelaskan bahwa: 

LKPD adalah lembaran yang berisikan pedoman bagi peserta 

didik untuk melakukan kegiatan yang terprogram”. lembaran ini 

berisi petunjuk, tuntunan pertanyaan dan pengertian agar peserta 

didik dapat memperluas dan memperdalam pemahamannya 

terhadap materi yang di pelajari.  sebagai media yang digunakan 

oleh guru untuk lebiih teratur dan membuat peserta didik lebih 

aktif dalam materi yang sedang dipelajari”. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut penulis menyimpulkan 

bahwa LKPD dapat didefinisikan sebagai lembaran yang berisikan 

ringkasan tugas untuk berlatihnya peserta didik, dan menuntut peserta 

didik untuk memahami materi yang sedang di pelajari, bahkan berisi 

langkah – langkah pengerjaan lembaran soal untuk memperdalam 

pemahaman materi, sehingga pembelajaran mencapai kompetensi dasar 

dan indikator pencapaian kompetensi. 
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b. Fungsi Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Berbicara mengenai pentingnya LKPD bagi kegiatan 

pembelajaran, maka kita tidak dapat melepas dari pengkajian tentang 

fungsi dari LKPD itu sendiri. Sedangkan menurut Prastowo, (2016: 205) 

bahwa fungsi dari LKPD diantaranya:  

1) Sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik, namun 

lebih mengaktifkan peserta didik 

2) Sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk 

memahami materi yang diberikan 

3) Sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih 

4) Memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. 

 

Lembar kerja peserta didik (LKPD) berfungsi sebagai panduan 

belajar peserta didik dan juga memudahkan peserta didik dan guru 

melakukan kegiatan belajar mengajar. Dan LKPD bisa di buat sendiri 

oleh guru yang bersangkutan. Sehingga lebih menarik serta lebih 

kontekstual dengan situasi dan kondisi sekolah ataupun lingkungan 

sosial peserta didik.  

 Berdasarkan uraian dari beberapa sumber tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa LKPD dapat memudahkan proses pembelajaran, 

melatih peserta didik untuk lebih aktif, memudahkan peserta didik untuk 

memahami materi yang sedang di ajakan, sehingga pembelajaran 

berpusat pada peserta didik.  

c. Penyusunan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

LKPD di susun mengunakan beberapa kreteria dan tujuannya 

yaitu untuk menarik peserta didik agar lebih aktif dalam proses 
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pembelajaran. “Penyusunan LKPD dapat meliputi beberapa unsur 

tergantung dari pengembangan yang akan menggunakannya seperti 

judul, kompetensi dasar, informasi pendukung, tugas atau langkah kerja, 

penilaian”. Widyantini, (Noor, 2014: 95). 

Dalam penyusunan LKPD harus memenuhi syarat – syarat 

tertentu agar menjadi LKPD yang berkualitas baik. Menurut Nurhayati, 

et.al., (2015: 17) bahwa Syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam 

penyusunan LKPD antara:  

1) Syarat didaktik  

Syarat ini meliputi mengajak peserta didik aktif dalam proses 

pembelajaran, memberi penekanan pada proses untuk menemukan 

konsep, memiliki variasi stimulus melalui berbagai media, dapat 

mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional, moral, 

dan estetika pada diri peserta didik, pengalaman belajar diitentukan 

oleh tujuan pengembangan pribadi. 

2) Syarat kontruksi  

Syarat ini meliputi menggunakan bahasa sesuai dengan 

tingkat kecerdasan peserta didik, menggunakan struktur kalimat 

yang jelas, memiliki tata urutan pelajaran sesuai tingkat kemampuan 

peserta didik, menghindari pertanyaan yang terlalu terbuka, tidak 

mengacu pada buku sumber diluar kemampuan peserta didik, 

menyediakan ruang yang cukup pada LKPD, menggunakan kalimat 

sederhana dan pendek, menggunakan lebih banyak ilustrasi dari 

pada kalimat, dapat digunakan oleh peserta didik dengan kecepatan 

belajar bervariasi, memiliki tujuan belajar yang jelas serta 

bermanfaat dan memiliki identitas untuk memudahkan 

administrasinya. 

3) Syarat teknis 

Syarat teknis meliputi menggunakan huruf cetak, tidak 

menggunakan huruf latin/romawi, menggunakan huruf tebal yang 

agak besar untuk topic, bukan huruf biasa yang diberi garis bawah, 

menggunakan tidak lebih dari 10 kata dalam satu baris, 

mengusahakan keserasian perbandingan besarnya huruf dengan 

gambar serasi, keberadaan gambar dalam menyampaikan pesan, 

kombinasi antar gambar dan tulisan adalah menarik.   
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Menururut Nieveen, (Yuliati, & Ulfa, 2017: 191 – 102) 

Dalam suatu prodak yang baik dapat dilihat dari kualitas prodaknya 

untuk mngetahui kualitas prodak pendidikan terdapat tiga aspek 

mutu diantaranya: 

a) Validitas 

Validitas mengacu pada tingkat desain intervensi yang 

didasarkan pada pengetahuan dan berbagai macam komponen 

dari intervensi satu dengan yang lainnya. 

b) Kepraktisan  

Mengukur tingkat kepraktisan dilihat dari cara guru (dan pakar 

– pakar lainnya) mempertimbangkan bahwa materi mudah dan 

dapat digunakan oleh guru dan peserta didik. 

c) Keefektifan 

Produk dinilai efektif jika memberikan hasil sesuai tujuan yang 

diharapkan. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka penulis 

menyimpulkan bahwa dalam penyusunan LKPD yang baik adalah 

harus melihat kreteria dan harus memperhatikan unsur – unsur 

tertentu dan dapat digunakan untuk mempermudah peserta didik 

dalam memahami informasi yang akan di sampaikan guru kepada 

peserta didik. Dan peserta didik dapat belajar secara mandiri. 

d. Role playing 

Menurut Hurlock (Ranie et.al., 2018 : 36 ) “Bermain peran 

adalah bentuk permainan aktif dimana anak – anak, melalui perilaku dan 

bahasa yang jelas, berhubungan dengan materi atau situasi seolah – olah 

hal itu mempunyai atribut yang lain ketimbang yang sebenarnya”.   
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Menurut Gowen (Ranie et.al.,2018 : 42) “Bermain peran adalah 

bermain peran dipandang sebuah kekuatan yang menjadi dasar 

perkembangan daya cipta, tahapan, ingatan, kerja sama kelompok, 

penyerapan kosa kata, konsep hubungan kekeluargaan, pengendalian 

diri, keterampilan sudut pandang spesial, afeksi dan kognisi”.  

Tujuan bermain peran menurut Piaget (Ranie et.al., 2018 : 36) 

adalah :  

1) Anak belajar tentang diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan 

dunia sekitar mereka, 

2) Anak belajar cara bicara dengan orng lain, 

3) Anak belajar cara untuk bergaul dan bekerjasama dengan orang lain, 

4) Anak belajar untuk menjadi kreatif dan untuk memecahkan masalah, 

5) Anak belajar tentang perasaan mereka, 

6) Untuk mengembangkan keahlian fisik dengan menggunakan otot, 

7) Untuk memahami cara orang lain bersikap, berpikir, dan merasa, 

8) Anak belajar untuk mengerjakan tugas sampai selesai. 

 

Menurut Sastrowadoyo (Wicaksono & Naqiyah, 2013: 11) 

manfaat bermain peran bagi siswa adalah: 

1) Memupuk kerja sama yang baik dalamm pergaulan siswa, 

2) Memberi kesempatan kepada siswa untuk melahirkan daya kreasi 

masing – masing, 

3) Mengembangkan emosi sehat anak, 

4) Menghilangkan sifat malu, gugup, dan lainnya, 

5) Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain, 

6) Menanamkan kepercayaan kepada diri sendiri, 

7) Mengurangi kejahatan dan kenakalan anak – anak.  

 

e. LKPD bermain peran (Role playing) 

Menurut Rosida & Supriatin, (Jayanti et.al., 2017: 6) “LKPD 

pembelajaran aktif dengan metode role playing adalah pembelajaran 
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menggunakan LKPD pembelajaran aktif dengan model role playing 

dapat secara signifikan meningkatkan hasil belajar peserta didik”.  

Selain itu Menurut Craciun, (Jayanti et.al., 2017: 6) 

“Pembelajaran dengan bermain peran merupakan pembelajaran yang 

menarik dan menyenangkan dapat meningkatkan minat belajar peserta 

didik”. 

 Dan menurut Sinta, (2017: 5) “ Pembelajaran LKPD berbasis 

role playing dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik”. 

Berdasarkan paparan para ahli , dapat disintesiskan bahwa role 

playing adalah proses pembelajaran yang memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk bekerja profesional, melatih mental 

keberanian peserta didik dan menuntut peserta didik untuk berpikir 

kreatif dari proses perencanaan sampai pementasan dimulai sampai 

persiapan properti. Dalam penelitian ini, LKPD yang digunakan 

disesuaikan dengan proses dalam role playing dan berfungsi untuk 

membantu peserta didik belajar materi melalui kegiatan bermain peran 

dan untuk memadu dan mengarahkan peserta didik dalam kegiatan 

bermain peran.  Sehinngga peserta didik menjadi lebih aktif berdasarkan 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pada LKPD bermain 

peran terdapat skenario, catatan terbimbing dan diskusi kelompok. 

 

 

  



32 
 

 
 

4. Deskripsi Keanekaragaman Hayati 

a. Pengertian keanekaragaman Hayati 

Keanekaragaman hayati menurut (world widlife fund) 1989 

dalam buku mohammad indrawan keanekaragaman hayati adalah jutaan 

tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, termasuk gen yang mereka 

miliki, serta ekosistem rumit yang mereka bantu menjadi lingkungan 

hidup. Keanekaragaman hayati adalah berbagai bentuk kehidupan yang 

ada didaratan, udara dan perairan pada suatu ruang dan waktu, baik 

berupa tumbuhan, hewan bahkan makhluk hidup sangat kecil yang tiak 

bias dilihat dengan mata telanjang seperti kuman peyebab penyakit.  

Tingkatan keanekaragaman hayati ada 3 yaitu: 

1) Keanekaragaman gen adalah variasi genetik dalam satu spesies, baik 

di antara populasi – populasi yang terpisah secara geografis, maupun 

diantara individu – individu dalam satu populasi. Contoh 

keanekaragaman gen yang dapat kita lihat secara langsung dalam 

kehidupan sehari – hari antara lain:  

a. Keanekaragaman gen pembawa kulit, bentuk rambut dan mata 

pada manusia. Manusia memiliki ciri fisik yang berbeda – beda, 

misalnya warna kulit, bentuk hidung, bentuk rambut, bentuk 

mata dan sebagainya, bahkan saudara kandung memiliki ciri 

fisik yang berbeda – beda. (Gambar 2.1) 
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Sumber : Rahayu, S. et.al., (2016 : 2-3) 

 

Gambar 2.1 

Keanekaragaman Gen 

 

2) Keanekaragaman spesies adalah variasi yang terdapat pada berbagai 

jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang 

sama. Contoh, Famili Palmae : kelapa, aren, palem, siwalan, lontar.  

Sumber : Afdal, (2016 : 121) 

 

Gambar 2.2 

Keanekaragaman Spesies 

 

3) Keanekaragaman ekosistem adalah sistem yang membahas 

hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya 

yang berupa tanah, air, udara, cahaya matahari, unsur hara, dan antar 

makhluk hidup, baik yang sejenis maupun yang berbeda jenis.  
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Di Indonesia dikenal berbagai jenis ekosistem, yaitu:  

a. Ekosistem alami yang umumnya berupa hutan, hutan rawa, 

hutan pegunungan, savana, dll 

b. Ekosistem buatan manusia yang umunya berdasrkan jenis 

tanaman yang diusahakan dapat di manfaatkan secara ekonomi, 

antara lain: sawah, perkebunan, lading, dan tambak.  

Hutan mangrove  adalah hutan yang tumbuh pada 

daerah pasang surut, daerah rawa berair asin dan berair payau 

seperti muara sungai dan daerah aliran sungai yang terpengaruhi 

penyusupan air laut dan pinggiran pantaii serta terlindung dari 

gempuran gelombang air laut. Mangrove umumnya terdiri dari 

jenis – jenis bakau (Rhizophora spp.), Ceriops sp., nipah (Nipa 

fruticans), api – api (Avicennia sp.), perepat (Bruguiera 

spp.,).(Gambar 2.3) 

 
Sumber : Rahayu, S. et.al., (2016 : 6) 

 

Gambar 2.3 

Keanekaragaman Ekosistem Alami 

 

Ekosistem buatan manusia  ini umumnya dibuat untuk 

memenuhi kebutuhan secra ekonomi, terdiri dari jenis – jenis 
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tanaman yang bersifat komersial. Ekosistem batan manusia tidak 

hanya ekosistem daratan tetapi juga termasuk ekosistem perairan 

seperti tambak dan danau buatan.  

 

 
Sumber : Rahayu, S. et.al., (2016 : 10) 

 

Gambar 2.4 

Keanekaragaman Ekosistem Buatan 

 

Menurut beberapa Ahli terdapat beberapa penyebab 

tingginya keanekaragaman hayati diindonesia. Pertama, indoneisa 

terletak dikawasan tropik yang mempunyai iklim stabil. Kedua 

secara geografi indonesia adalah negara kepulauan yang terletak 

diantara dua benua. Yaitu benua asia dan australia. Artinya, 

kepulauan indonesia dilintasi oleh dua pusat distribusi biota (oriental 

dan australia). Jawa, sumatra, dan kalimantan merupakan cuplikan 

asia, sementara biota papua berasal dari australia dan daera 

“Wallacea”, yaitu Sulawesi, maluku, dan Nusa Tenggara merupakan 

daerah peralihan dan pertemuan. Ketiga, jumlah kawasannya seluas 
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7,7 juta Km2 persegi yang terdiri atas dataran (seluas 1,9 juta Km2), 

lautan (3,1 juta Km2), dan perairan laut terbatas (2,7 juta Km2) 

menurut Haeruman Js (Indrawan, 2007 : 356). Dataran indonesia 

tercakup pada 17.508 pulau yang berukuran besar dan kecil. Yang 

berukuran besar adalah Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan 

Jawa. Garis panjang patai indonesia adalah yang terpanjang di dunia, 

yaitu sekitar 81.000 Km Menurut BAPERNAS (Indrawan, 2007 : 

356) sesuasi dengan hukum spesies – area, maka jumlah pulau yanga 

terpecah pecah, dan terisolir hingga jutaan tahun (misalnya, 

mentawai), ditambah pengaruh kegiatan pergeseran lempeng 

menyebabkan biota unik bertambah banyak. 

b. Keanekaragaman Hayati Indonesia 

Dasar keanekaragaman hayati diindonesia sebagai berikut: 

1) Keanekaragaman hayati indonesia berdasarkan karakteristik 

wilayahnya 

Secara astromomis indonesia berada pada 6˚LU - 11˚LS dan 

95˚BT - 141˚BT, artinya indonesia terletak didaerah iklim tropis 

(daerah tropis berada diantara 231
2⁄ ˚LU dan 231

2⁄ ˚LS). Ciri – ciri 

daerah tropis anatara lain temperatur cukup tinggi (26˚C - 28˚C), 

curah hujan cukup banyak (700 – 7000 mm/tahun), dan tanahnya 

subur karena proses pelapukan batuan cukup cepat.  
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Bila dilihat dari geografis, indonesia terletak pada pertemuan 

dua rangkaian pegunungan muda, yakni sirkum pasifik dan 

rangkaian sirkum mediterania, sehingga indonesia memiliki banyak 

pegununggan berapi. Hal tersebut menyebabkan tanah menjadi 

subur.  

Di indonesia terdapat 10% spesies tanaman, 12% spesies 

mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% dari spesies 

burung yang ada didunia. Sejumlah spesies tersebut bersifat 

endemik yaitu hanya terdapat diindoneia dan tidak ditemukan 

ditempat lain. 

Contohnya adalah sebagai berikut: 

Burung cenderawasih papua, burung maleo di sulawesi, komodo di 

pulau komodo, anoa di sulawesi, Rafflesia arnoldii, terdapat di pulau 

sumatera dan penyebarannya di sepanjang bukit barisan aceh sampai 

lampung, bunga bangkai (Amorphophallus titanum) merupakan 

flora khas indonesia yang terdapat di sumatera (Harjanto, 2013 : 85). 

2) Keanekaragaman Hayati indonesia Berdasarkan penyebaranya 

Kepulauan indonesia merupakan tempat dua kawasan 

berrtemu yaitu kawasan oriental yang amat kaya akan binatang dan 

mamalia. Wallace memerhatikan perbedaan pada flora dan faunanya 

dan berhasil menarik garis pada peta sedemikian serupa, sehingga 

memisahkan kelompok kehidupan satu sama lain menjadi 2 daerah 

persebaran hewan: (Tabel 2.2) 
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Tabel 2.2 

Persebaran Keanekaragaman Hayati Di indonesia 

 

No. Wilayah Daerah Contoh 

1. Bagian indonesia 

Barat 

Sumatera Gajah, Tapir, badak 

bercula dua, harimau, 

siamang, dan orang 

utan. 

Jawa Badak bercula satu, 

harimau, dan benteng 

Kalimantann Badak bercula dua, 

macan tutul, orang 

utan, kera berhidung 

panjang, dan beruang 

madu 

2. Bagian indonesia 

Timur 

Barat garis 

wallacea 

Kera ekor panjang, 

rusa, orang utan, 

musang, sapi, jalak 

putih, harimau, gajah. 

  Timur garis weber Kanguru, burung 

cenderawasih, burung 

kakaktua, serangga 

dan ular. 

 

3.  Bagian indonesia 

Peralihan 

 Tengah antara 

garis wallacea dan 

weber 

Babi, rusa, anoa. 

Sumber: Harjanto (2013:86) 

 
Sumber : Isnaini, N. (2015 : 57) 

 

Gambar 2.5 

Peta Persebaran Fauna dan Flora Di Indonesia 
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c. Persebaran flora di indonesia  

1) Flora Indonesia Bagian Barat (Asiatis) 

Flora indonesia bagian barat sering disebut juga flora tipe asiatis 

karena memiliki banyak persamaan dengan jenis flora di benua Asia 

pada umumnya. Wilayah inidonesi abagian barat memiliki 

kelembapan udara dan curah hujan tropis yang memiliki flora yang 

bervariasi (heterogen). Jika di hutan iklim sedang dijumpai satu atau 

dua jenis pohon, maka didalam areal yang sama di dalam hutan iklim 

sedang. 

Pada kawasan hutan ini banyak dijumpai beragam jenis tanaman 

lumut, paku, dan jamur serta beberapa jenis flora khas lainnya 

seperti tanaman jati, mahoni, kruing, meranti, dan sebagainya. 

Namun selain didominasi hujan tropis, wilayah indonesia bagian 

barat juga dapat kita jumpai beberapa jenis hutan lainnya seperti 

hutan musim, hutan sabana, tropis, bakau (mangrove) yang banyak 

kita jumpai di sekitar pantai. Pada wilayah bagian barat indonesia 

seperti tanaman bunga bangkai dan Rafflesia arnoldii.   

2) Flora Indonesia Bagian Tengah (Peralihan) 

Sering juga disebut dengan flora kepulauan wallace karena wilayah 

ini terletar pada garis wallace yaitu garis khayal yang memisahkan 

flora fauna jenis asiatis dengan australis. Ilayah ini memiliki iklim 

yang lebih kering dengan tingkat kelembaban udara dan curah hujan 

yang lebih rendah sehingga wilayah ini didominasi dengan hutan 
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pegunungan, hutan sabana, dan stepa tropis. Beberapa jenis tanaman 

rempah – rempah merupakan flora khas pada daerah ini seperti pala, 

cengkeh, kayu cendana, kayu manis, kayu eboni serta berbagai jenis 

anggrek. 

3) Flora Indonesia Bagian Timur (Australis) 

Flora inidonesia bagaian timur juga memiliki iklim hujan tropis 

sehingga juga didominasi dengan hutan tropis, hutan pegunungan, 

serta hutan bakau (mangrove). Namun pada wilayah indonesia 

bagaian timur, jenis floranya memiliki banyak persamaan dengan 

jenis flora di wilayah benua australia dengan beberapa tanaman 

khasnya seperti tanaman eucalyptus dan pohon rasamala. 

d. Persebaran Fauna di Indonesia 

1) Fauna indonesia bagaian barat (asiatis) 

Persebaran fauana bagaian ini memiliki corak yang hampir sama 

dengan benua asia karena pengaruh kondisi permukaan bumi pada 

zaman pleistosen dimana banyak kita jumpa beragam jenis mamalia, 

reptil, burung, serangga sampai beragam jenis ikan. Banyak hewan 

endemik indonesia dapat kita jumpai pada wilayah ini seperti badak 

bercula satu, orang utan, siamang, tapir, ikan pesut mahakam, dan 

banyak lainnya.  

2) Fauna bagian indoesia tengah (peralihan) 

Sering juga di sebut kawasan wallace. Dimana terdapat fauna 

peralihan anatara fauna jenis asiatis dengan australis. Wilayah ini 



41 
 

 
 

mliputi kawasan pulau sulawesi dan sekitarnya. Pada wilayah ini 

juga dapat dijumpai beberapa jenis fauna endemik indonesia seperti 

komodo, anos, babi rusa, burung maleo, dan monyet hantu (tarsius). 

 

3) Fauna indonesia bagaian timur (australisia) 

Jenis fauna diwilayah indonesia bagian timur memiliki banyak 

persamaan dengan jenis fauna dibagian benua australis dengan jenis 

hewan seperti kanguru, walaby, beragam jenis primata dengan 

burung serta reptil. Wilayah ini meliputi bagian papua dan daerah 

sekitar. Beberapa jenis fauna endemik indonesia diwilayah bagian 

timur diantaranya burung cenderawasih, kasuari, nuri sayap hitam, 

merak gouravictori, kanguru pohon matel enas, dan hiu karpet 

berbintik.  

e. Pengetahuan setempat dan pemanfaatan keanekaragaman hayati 

Pemanfaat keanekaragaman hayati merupakan salah satu 

pendekatan yang dapat menyelamatkan upaya konservasi. Termasuk 

dalam pemanfaatan berkelanjutan ini adalah pembatasan konsumsi dan 

pemanfaatan pengetahuan setempat. Banyak masyarakat tdak 

menyadari bahwa pemanfaatan keanekaragaman hayati seringkali di 

dasarkan pada brbagai sistem pengetahuan yang telah dikembangkan 

selama berabad – abad. Sejak tahun 1927 para peneliti telah mencatat 

lebih dari 3.500 jenis tumbuhan dan jamur yang dimanfaatkan antara 

lain untuk keperluan bahan makanan, pakaian, perlindungan dan 
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kesehatan. Angka tersebut terus meningkat melewati angka 6.000 jenis 

tumbuhan hijau baik yang liar atau yang kultivasi. Seringkali 

masyarakat telah mengetahui manfaat sistem ramuan alam guna 

mencegah gagalnya hasil panen atau mengurai serangan hama penyakit. 

Masyarakat setempat juga sering kali mempunyai aturan untuk 

menunjang hasil panen dengan bahan – bahan alami yang didasarkan 

pada akumulasi pengetahuan setempat dan kebijakan yang telah 

dipatuhi sebagai tradisi dan hukum ada (Indrawan, 2007 : 459). 

f. Pelestarian Keanekaragaman Hayati  Indonesia 

Usaha pelestarian hewan dan tumbuhan dapat dilakukan melaui 

pelestarian insitu dan exsitu. 

1) Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakuakan pada tempat 

asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Misal: hutan lindung 

sarang macan bengkulu dan taman nasional gunung gede pangrango. 

2) Pelestarian exsitu adalah pelestarian yang dilakukan diluar tempat 

tinggal aslinya. Hal ini dilakukan karena hewan dan tumbuhan 

kehilangan tempat tinggal aslinya. Salian itu, pelestarian ex situ 

dilakukan sebagai upaya rehabilitasi, penangkaran, dan pembiaakan, 

hewan maupun tumbuhan langka. Misal: taman safari jakarta, kebun 

binatang gembira loka, kebun raya bogor. 

g. Peranan Keanekaragaman Hayati 

1) Sumber pangan, perumahan, dan kesehatan 
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a) Pangan: berbagai biji – bijian (padi , jagung, kedelai, kacang), 

berbagai umbi – umbian (ketela, singkong, suwek, garut, dan 

kentang), berbagai buah – buahan (pisang, nangka, mangga,   

jeruk, rambutan), berbagai hewan ternak (ayam, kambing, sapi). 

b) Perumahan : kayu jati, sonokeling, meranti, kamfer 

c) Kesehatan: kunyit, kencur, temulawak, jahe, lengkuas. 

2) Sumber pendapatan 

Keanekaragaman hayati dapat dijadikan sumber pendapatan. 

Misalnya untuk bahan baku industri, rempah – rempah, dan 

perkebunan. Bahan baku industri misalnya kayu gaharu dan cendana 

untuk industri, kosmetik, teh dan kopi untuk industri minuman, 

gandum dan kedelai untuk industri makanan, dan ubi kayu untuk 

menghasilkan alkohol rempah – rempah, misalnya, lada, vanili, 

cabai, bumbu dapur, perkebunan misalnya kelapa sawit dan karet. 

3) Sumber plasma nutfah  

Hewan, tumbuhan dan mikroba yang saat ini belum diketahui tidak 

perlu dimusnahkan, karena mungkin saja di masa yang akan datang 

akan memiliki peranan yang sangat penting. Sebagai contoh 

tanaman mimba (Azadirachta indica). Dulu tanaman ini hanya 

merupakan tanaman pagar, tetapi saat ini diketahui mengandung zat 

azadikthaktin. Yang memiliki peranan sebagai antihama dan anti 

bakteri. Ada pula jenis ganggang yang memiliki kandungan protein 

tinggi, yang dapat digunakan sebagai sumber makanan masa depan, 
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misal chlorella buah pace (mengkudu) yang semula tidak 

dimanfaatkan, sekarang diketahui memiliki hasiat yang 

meningkatkan kebugaran tubuh, mencehan, dan mengobati penyakit 

tekanan darah. 

4) Manfaat ekologi  

Selain untuk menunjang kehidupan manusia, keanekaragaman 

hayyati memiliki peranan dalam mempertahankan keberlanjutan 

ekosistem. Masing – masing jenis organisme memiliki peranan 

dalam ekosistemnya. Peranan ini tidak digantikan oleh jenis yang 

lain. Sebagai contoh, burung hantu dan ular di ekosistem sawah 

merupakan pemakan tikus. Jika kedua pemangsa ini dilenyapkan 

manusia maka  tidak ada yang mengontrol populasi tikus akibatnya 

perkembangbiakan tikus meningkat cepat. 

5) Manfaat keilmuan 

Keanekaragaman hayati merupakan lahan penelitian dan 

pengembangan ilmu yang sangat berguna untuk krhidupan manusia. 

6) Manfaat keindahan 

Keindahan alam tidak terletak pada keseraggaman tetapi pada 

keanekaragaman. 

h. Ancaman Bagi Keanekargaman Hayati 

Suatu lingkungan yang sehat memiliki nilai ekonomi, 

keinndahan dan etika yang sangat tinggi. Memelihara lingkungan yang 

sehat berarti menjaga semua komponen dalam keadaan baik: ekosistem, 
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komunitas, spesies, pupulasi, dan variasi genetik. Untuk setiap 

komponen itu, ancaman awalpun dapat mengakibatkan kehilangan total. 

Komunitas biologi dapat terganggu, menyempit, dan berkurang lainnya 

bagi masyarakat. Suatu spesies dikatakan punah ketika tidak ada 

satupun indivisu dari spesies itu yang masih hidup didunia.  

Penyebab kepunahan 

 seandainya populasi dapat beradaptasi dengan lingkunganya tidak 

mungkin suatu spesies akan punah. Beberapa penyebab kepunahan:  

1) Rusaknya habitat sebagai akibat yang tak dapat disadari, dan karena 

penggunaan lahan yang terus menerus 

2) Kepunahan massal yang disebabkan oleh manusia saat ini 

3) Tingkat kepunahan di perairan dan daratan  

4) Terjadinya fragmentasi habitat 

5) Degradasi habitat dan berbagai polusi 

6) Eksploitasi berlebihan 

7) Pemburuan dan perambahan curik 

8) Spesies asing pengganggu (Indrawan, 2007 : 298). 

2. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh 

Rizkiyah,  (2015) dalam penelitiannya tentang lembar kerja peserta didik 

bermain peran menyimpulkan bahwa dari uji lapangan tersebut terlihat LKS 

yang di gunakan sangatlah valid dan mampu adanya meningkatkan hasil 

belajar pesrta didik. Demikian bahan ajar ini sangat efektif dan layak 
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digunakan sebagai sumber bahan bacaan dalam belajar pada pembelajaran 

Biologi pada sekolah menengah atas. 

Penelitian lain yang dilakukan LKPD yang dirancang sebagai LKPD 

berpikir tingkat tinggi. Penelitian ini dilakukan oleh Afsari, (2017)  dengan 

menyimpulkan uji lapangan tersebut dapat meningkatkan berpikir tingkat 

tinggi dari peserta didik dan salah satunya menguji berpikir kreatif peserta 

didik siswa SMA kelas XI.  

B. Kerangka Berpikir 

pada umumnya, LKPD yang digunakan disekolah adalah LKPD yang 

berisi soal. yang susunannya terdiri dari kompetensi dasar, indikator pencapaian 

kompetensi, terdapat ringkasan teori, kemudian diberi soal yang kurang variatif, 

dan dari satu hingga dua lembar di kerjakan oleh satu kelompok oleh karena itu 

pengerjaan LKPDpun saling mengandalkan sehingga hanya peserta didik 

tertentu yang mengetahui isi dari LKPD dan membuat peserta didik lain bersifat 

pasif, dan bosan akan LKPD yang bersifat ini. Serta peserta didik cenderung 

kurang memperhatikan pelajaran dari guru. Oleh karena itu, hal ini 

menyebabkan proses pembelajaran kurang berkesan dan hasil belajar yang 

kurang optimal dan kurang minat  dan jenuh dalam proses pembelajaran. 

 Untuk permasalahan tersebut perlu adanya penyelesaian atau solusi 

agar terciptanya suasana belajar yang menyenangkan sehingga menggugah 

semangat belajar peserta didik. Dengan pembelajaran yang menarik sehingga 

terciptanya pemikiran yang kreatif. Tindakan yang perlu dilakukan untuk 

memperbaiki pemahaman dan suasana belajar yang menyenangkan yaitu 
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dengan diciptakannya suatu sumber belajar atau bahan ajar yang mendukung 

tindakan untuk memperbaikinya. Diantara salah satu dari sumber belajar adalah 

lembar kerja peserta didik (LKPD) bermain peran (role playing).  

Penggunaan LKPD bermian peran (role playing) ini di sesuaikan dengan 

prosedur bermain peran (role playing). LKPD ini berfungsi untuk memadukan 

dan mengarahkan peserta didik dalam kegiatan bermain peran. Dalam  

melakukan kegiatan bermain peran seperti memilih situasi bermain peran, 

mempersiapkan kegiatan bermain peran, mempersiapkan penonton, memainkan 

peran, mendiskusikan dan mengevaluasi kegiatan bermain peran. Penggunaan 

LKPD bermain peran (role playing) yang tepat akan memberi gambaran dan 

suasana baru dalam pembelajaran yang berlangsung dan pembelajaran lebih 

berpusat kepada peserta didik. Sehingga peserta didik dapat belajar secara 

mandiri dalam proses pemahaman materi, serta menuntut peserta didik juga 

untuk berpikir kreatif, aktif dan inovatif dan guru sebagai fasilitator dalam 

menyelesaikan proses pembelajaran. dan dapat mempermudah peserta didik 

untuk memahami materi dengan suasana yang menyenangkan. 

Dan LKPD bermain peran (role playing) ini memiliki kelebihan  yang 

mana LKPD ini dapat membuat pembelajaran yang dapat menjadikan peserta 

didik terlibat aktif dalam pembelajaran, terjalinya bekerjasama antar peserta 

didik dengan anggota kelompok dengan kelompoknya. Setiap anggota 

kelompokpun dapat merasakan pembelajaran yang menarik dan berkesan. 

Dapat menyatukan pemikiran antar anggota kelompok. Peserta didik mampu 

dengan mudah memahami materi yang di berikan. 
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Berdasarkan uraian tersebut, penulis menduga adanya pengaruh dari  

LKPD bermain peran (role playing) terhadap berpikir kreatif dan hasil belajar 

peserta didik pada materi Keanekaragaman Hayati di kelas X MIPA SMA 

Negeri 5 Kota Tasikmalaya tahun ajaran 2019/2020.  

C. Hipotesis  

𝐇𝐎  : Tidak terdapat pengaruh LKPD bermain peran role playing terhadap 

berpikir kreatif dan hasil belajar peserta didik pada materi 

Keanekaragaman Hayati di Kelas X MIPA SMA Negeri 5 Kota 

Tasikmalaya Tahun Ajaran 2019/2020. 

𝐇𝐚 ∶    Terdapat pengaruh LKPD bermain peran (role playing) terhadap berpikir 

kreatif dan hasil belajar peserta didik pada sub konsep Filum Arthopoda 

di kelas X MIPA SMA Negeri 5 Kota Tasikmalaya Tahun Ajaran 

2019/2020. 

 


