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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Berpikir Kreatif 

1. Pengertian Berpikir Kreatif 

Menurut Sani (2014: 15) “Berpikir kreatif merupakan kemampuan 

mengembangkan ide yang tidak biasa, berkualitas, dan sesuai tugas”.  

Coleman dan Hammen dalam Utari Sumarno (2013: 245) menyatakan 

bahwa “Berpikir kreatif merupakan cara berpikir yang menghasilkan konsep, 

temuan, seni yang baru”.  

Berpikir kreatif dapat menghasilkan pemikiran yang bermutu sesuai dengan 

kemampuan mengembangkan ide yang tidak biasa, berkualitas dan sesuai tugas. 

Hal ini merupakan pengembangan diri terhadap ide-ide baru yang memiliki mutu 

yang baik, dengan berpikir kreatif peserta didik dapat memecahkan berbagai 

masalah dengan cara yang beragam sehingga dapat mengembangkan ide atau 

menghasilkan ide baru. 

Susanto dalam Yeyen Febrianti, dkk (2016: 122) menyatakan bahwa 

Berpikir kreatif merupakan sebuah proses yang melibatkan unsur-unsur 

orisinalitas, kelancaran fleksibilitas, dan eloborasi. Hal tersebut menunjukan 

bahwa bepikir kreatif dapat mengembangkan daya pikir yang mencakup 

wawasan dengan unsur yang luas. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa berpikir kreatif merupakan proses yang 

dilakukan dalam mengembangkan daya pikir dengan menggambungkan berbagai 

informasi dalam menghasilkan suatu cara atau menghasilkan cara yang baru 

sebagai solusi alternatif dalam memecahkan masalah.  
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Berpikir kreatif adalah suatu proses berpikir yang menghasilkan macam-

macam kemungkinan ide atau gagasan yang secara luas dan beragam. Peserta 

didik yang kreatif apabila mampu melakukan sesuatu yang menghasilkan sebuah 

kegiatan baru diperoleh dari hasil berpikir kreatif dengan mewujudkannya dalam 

bentuk sebuah hasil karya baru. 

2. Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif 

Indikator dalam berpikir kreatif menurut Munandar dalam Nurdinah Hanifah 

dan Julia (2014: 257) menyatakan bahwa berpikir kreatif dapat diukur secara 

langsung melalui beberapa indikator yang meliputi: 

a. Kelancaran, yaitu suatu kemampuan peserta didik dalam mengemukakan 

beberapa pendapat dalam pembelajaran. 

b. Keluwesan, yaitu suatu ketrampilan berpikir yang berbeda dengan 

kebanyakan orang, mencari alternatif jawaban secara variatif, memberi 

pertimbangan yang berbeda terhadap situasi yang dihadapi, dan mampu 

mengubah arah berpikir secara spontan. 

c. Keaslian, yaitu ketrampilan peserta didik dalam melahirkan ide-ide baru 

yang unik, membuat kombinasi yang tidak lazim untuk menunjukan diri, 

mencari pendekatan baru  untuk menyelesaikan masalah dengan caranya 

sendiri. 

d. Kerincian, yaitu peserta didik mampu mengembangkan suatu gagasan 

yang diterimanya. Peserta didik yang memiliki ketrampilan memperinci 

tidak cepat puas dengan pengetahuan yang sederhana.  

Berpikir kreatif dapat diukur dengan empat indikator, yaitu kelancaran, 

keluwesan, keaslian, dan kerincian. Kelancaran merupakan kemampuan peserta 

didik dalam mengikuti pembelajaran, peserta didik yang mempunyai kemampuan 

berpikir kreatif dapat dilihat dari perilakunya yang sering bertanya, mempunyai 

banyak ide atau gagasan dalam menyelesaikan permasalahan, dapat 

menyelesaikan tugas dengan cepat dibandingkan peserta didik lainnya. Keluwesan 

merupakan kemampuan pemikiran yang dimiliki peserta didik lebih bervariatif 

dan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan atau situasi yang sedang dihadapi 

sehingga peserta didik yang berpikir kreatif dapat mengubah pemikirannya secara 
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spontan. Keaslian merupakan kemampuan peserta didik dalam menyeselesaikan 

masalah dengan caranya sendiri dengan sehingga menghasilkan ide-ide atau 

gagasan baru yang berbeda dari orang lain. Kerincian adalah kemampuan peserta 

didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengembangkan gagasan 

yang diperolehnya, kemampuan memperinci tersebut dapat dilihat dari 

kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan dengan langkah-

langkah yang terperinci sehingga peserta didik cenderung memperoleh 

pengetahuan secara luas dan tidak cepat puas dengan pengetahuan yang 

sederhana.  

3. Faktor Pendorong Kreativitas 

Pembelajaran yang dapat memberikan peserta didik kesempatan yang lebih 

untuk mengeksplorasi permasalahan yang memberikan solusi dapat meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif, menurut Hamzah Uno dan 

Nurdin Mohamad dalam Yeyen Febrianti, dkk (2016: 122) menyatakan bahwa 

faktor pendorongnya yaitu: 

a. Kepekaan dalam melihat lingkungan: peserta didik sadar bahwa berada 

ditempat yang nyata. 

b. Kebebasan dalam melihat lingkungan: mampu melihat masalah dari 

segala arah. 

c. Komitmen kuat untuk maju dan berhasil: hasrat ingin tahu besar. 

d. Optimis dan berani mengambil risiko: suka tugas yang menantang. 

e. Lingkungan kondusif, tidak kaku, dan otoriter. 

Peserta didik yang mempunyai kemampuan berpikir kreatif dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya yaitu rasa ingin tahu yang sangat besar, dengan rasa 

ingin tahu yang besar peserta didik cenderung memiliki banyak pertanyaan dan 

selalu mencari jawaban-jawaban untuk memecahkan masalah, tidak cepat merasa 

puas dengan pemikiran yang sederhana sehinga peserta didik berani untuk 
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mengambil risiko dengan tugas-tugas yang lebih menantang, kebebasan dalam 

berpikir membuat peserta didik tidak hanya mempunyai satu pemikiran tetapi 

memiliki banyak pemikiran sehingga dapat mengahasilkan pemikiran yang baru 

dan lebih bervariatif. 

Untuk mendorong tingkah laku kreatif menurut Torrance dikutip Slameto 

(2015:154) mengemukakan saran-saran tentang apa yang dilakukan oleh guru 

terhadap peserta didiknya sebagai berikut: 

a. Hargai pertanyaan-pertanyaan, termasuk yang kelihatannya aneh atau 

luar biasa. 

b. Hargailah gagasan-gagasan yang imaginative dan kreatif. 

c. Tunjukan kepada peserta didik, bahwa gagasan-gagasan merekan itu 

bernilai. 

d. Berikanlah kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan sesuatu 

tanpa ancaman bahwa pekerjaanya itu akan di nilai. 

e. Masukan faktor hubungan sebab akibat di dalam kreativitas. 

Guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpendapat 

dan memberikan kebebasan untuk berpikir, guru juga harus memberikan 

penguatan terhadap pertanyaan-pertanyaan atau pemikiran yang baru yang 

berbeda dari yang lain agar peserta didik dapat berpikir lebih luas lagi, dengan 

memberikan penguatan terhadap pemikiran peserta didik akan lebih berani untuk 

melakukan sesuatu yang menghasilkan gagasan-gagasan yang kreatif, dengan 

begitu peserta didik tidak merasa takut untuk menunjukan kemampuan dirinya 

dalam belajar.   

2.1.2 Model Pembelajaran 

1. Pengertian Model Pembelajaran  

Model pembelajaran merupakan seluruh rangkaian aspek yang meliputi 

penyajian materi dan segala fasilitas yang terkait sebelum sedang dan sesudah 



13 

 

pembelajaran. Model pembelajaran juga merupakan kerangka konseptual yang 

digunakan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan pembelajaran.  

Seperti yang dikemukakan oleh Eggen dan Kauchak, dalam Fathurrohman 

(2015:29) bahwa “Model pembelajaran memberikan kerangka dan arah bagi guru 

untuk melakukan pembelajaran”. 

Trianto (2012: 51) menyatakan bahwa “Model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial”.  

Dalam pembelajaran guru harus merencankan dan mempersiapkan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan proses belajar sehingga membentuk suatu kerangka 

yang disebut model pembelajaran, model pembelajaran ini yang dijadikan sebagai 

acuan bagi guru dalam mengajar agar proses belajar yang dilakukan lebih terarah 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

2. Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) 

Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) atau Model 

Pembelajaran Berbasis Proyek (MPBP) merupakan model pembelajaran dimana 

peserta didik berperan aktip dalam suatu kegiatan atau penelitian kecil untuk 

menyelesaikan suatu proyek pembelajaran tertentu sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai.  

Seperti yang dikemukakan oleh Boss dan Kraus dalam Yunus Abidin 

(2016:167) mendefinisikan model pembelajaran berbasis proyek sebagai 

sebuah model pembelajaran yang menekankan aktivitas peserta didik dalam 

memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan 

mengaplikasi pengetahuan mereka dalam mengerjakan sebuah proyek untuk 

menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. 

 

Pendapat lain yang menjelaskan konsep Model Pembelajaran Berbasis 

Proyek (MPBP) adalah pendapat Simkins et. al. dalam Yunus Abidin (2016:168) 
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yang menyatakan bahwa Model Pembelajaran Berbasis Proyek (MPBP) sebuah 

model pembelajaran yang digunakan sebagai sarana bagi peserta didik untuk 

beroleh seperangkat pengetahuan dan keterampilan belajar yang baru melalui 

serangkaian aktivitas merancang, merencanakan, dan memproduksi produk 

tertentu.  

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa Model Pembelajaran 

PjBL merupakan salah satu model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan 

pemahaman peserta didik, peserta didik dilibatkan secara aktif dalam 

pembelajaran dalam memecahkan suatu masalah dengan menerapkan 

keterampilan meneliti, menganalisis, membuat hingga mempresentasikan produk 

pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Model Pembelajaran PjBL sangat 

baik dalam mengembangkan berbagai keterampilan dasar seperti keterampilan 

berpikir, keterampilan membuat keputusan, keterampilan berkreativitas, dan 

keterampilan dalam mengatur diri peserta didik. 

Diffily dan Sasman dalam Fatthurrohman (2016:168) menjelaskan bahwa 

Model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) memiliki tujuh karakteristik 

sebagai berikut. 

a. Melibatkan peserta didik secara langsung dalam pembelajaran 

b. Mengghubungkan pembelajaran dengan dunia nyata 

c. Dilaksanakan dengan berbasis penelitian  

d. Melibatkan berbagai sumber belajar 

e. Bersatu dengan pengetahuan dan keterampilan 

f. Dilakukan dari waktu ke waktu 

g. Diakhiri dengan sebuah produk tertentu. 

Dari beberapa konsep di atas, Model Pembelajaran Berbasis Proyek (MPBP) 

mempunyai beberapa karakteristik, diantaranya yaitu peserta didik dilibatkan 

langsung dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan yang dilakukan melibatkan aspek 



15 

 

pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki peserta didik dalam 

menyelesaikan suatu masalah, kegiatan dilakukan secara berkala berupa penelitian 

yang akan menghasilkan suatu produk dari hasil pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

3. Sintaks Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) 

Langkah-langkah model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) 

menurut Yunus Abidin (2016: 172) adalah sebagai berikut: 

a. Praproyek.  

Tahapan ini merupakan kegiatan yang dilakukan guru diluar jam 

pelajaran. Pada tahap ini guru merancang deskripsi proyek, menentukan 

batu pijakan proyek, menyiapkan media dan berbagai sumber belaja, dan 

menyiapkan kondisi pembelajaran. 

b. Fase 1: Mengidentifikasi Masalah. 

Pada tahap ini peserta didik melakukan pengamatan terhadap obyek 

tertentu. Berdasarkan pengamaatannya tersebut peserta didik 

mengidentifikasi masalah dan membuat rumusan masalah dalam bentuk 

pertanyaan. 

c. Fase 2: Membuat Desain dan Jadwal Pelaksanaan proyek. 

Pada tahap ini peserta didik kollaboratif baik dengan anggota kelompok 

ataupun dengan guru mulai merancang proyek yang akan mereka buat, 

menentukan penjadwalan pengerjaan proyek, dan melakukan aktifitas 

lainnya. 

d. Fase 3: Melaksakan Penelitian. 

Pada tahap ini peserta didik melakukan kegiatan penelitian awal sebagai 

model dasar bagi produk yang akan dikembangkan, berdasarkan 

kegiatan penelitian tersebut peserta didik mengumpulkan data 

selanjutnya menganalisis data tersebut sesuai dengan teknik analisis data 

yang relevan dengan penelitian yang dilaukan. 

e. Fase 4: Menyusun Draf/Prototipe Produk. 

Pada tahap ini peserta didik mulai membuat produk awal sebagaimana 

rencana dan hasil penelitian yang dilakukannya. 

f. Fase 5: mengukur, menilai, dan memperbaiki produk. 

Pada tahap ini peserta didik melihat kembali produk awal yang dibuat, 

mencari kelemahan, dan memperbaiki produk tersebut. Dalam 

praktiknya kegiatan mengukur dan menilai produk dapat dilakukan 

dengan meminta pendapat atau kritik dari anggota kelompok lain 

ataupun pendapat guru. 

g. Fase 6: analisi dan publikasi produk 

Pada tahap ini peserta didik melakukan finalisasi produk. Setelah 

diyakini sesuai dengan harapan,   produk dipublikasikan. 
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h. Pascaproyek  

Pada tahap ini guru menilai, memberikan penguatan, masukan, dan saran 

perbaikan atas produk yang telah dihasilkan peserta didik. 

 

Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) merupakan pembelajaran yang 

dapat meningkatkan aktivitas dan keterampilan peserta didik. Setaip langkah-

langkah dalam pemebelajaran Project Based Learning (PjBL) peserta didik 

dituntut untuk bisa memecahkan masalah dalam menyelesaikan suatu proyek 

sehingga mendorong tumbuhnya kreativitas, kemandirian, tanggung jawab, 

kepercayaan diri, dan dapat berpikir kritis. 

Guru dan peserta didik pada akhir proses pembelajaran melakukan refleksi 

terhadap aktivitas dan hasil tugas proyek. Proses refleksi pada tugas proyek dapat 

dilakukan secara individu maupun kelompok. Pada tahap evaluasi, peserta didik 

diberi kesempatan mengemukakan pengalamannya selama menyelesaikan tugas 

proyek. Pada tahap ini juga dilakukan umpan balik terhadap proses dan produk 

yang telah dihasilkan. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

langkah-langkah model pembelajaran Project Based Learning dimulai dengan 

menentukan proyek apa yang akan dikerjakan, kemudian menyusun langkah-

langkah dan jadwal untuk menyelesaikan proyek tersebut, kemudian setiap 

anggota kelompok saling bekerja sama dalam menyelesaikan proyek sehingga 

menghasilkan sebuah produk, dalam pelaksaannya guru membimbing peserta 

didik dan menyampaikan pendapat mengenai proyek yang dikerjakan, setelah itu 

membuat laporan dan mengevaluasi hasil proyek yang telah dilaksanakan.  
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4. Keunggulan dan Kelemahan Model Pembelajaran Project Based 

Learning (PjBL) 

Boss dan Kraus dalam Yunus Abidin (2016:170) menyatakan keunggulan 

model Project Based Learning (PjBL) sebagai berikut. 

a. Model ini bersifat terpadu dengan kurikulum sehingga tidak memerlukan 

tambahan apapun dalam pelaksanaannya. 

b. Peserta didik terlibat dalam kegiatan dunia nyata dan mempraktikan 

strategi otentik secara disiplin. 

c. Peserta didik bekerja secara kolaboratif untuk memecahkan masalah 

yang penting baginya. 

d. Teknologi terintegrasi sebagai alat untuk penemuan, kolaborasi, dan 

komunikasi dalam mencapai tujuan pembelajaran penting dalam cara-

cara baru. 

e. Meningkatkan kerjasama guru dalam merancang dan 

mengimplementasikan proyek-proyek yang melintasi batas-batas 

geografis atau bahkan melompat zona waktu. 

 

Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Project Based Learning (PjBL) mempunyai beberapa keunggulan 

diantaranya yaitu peserta didik terlibat langsung dalam suatu permasalahan yang 

nyata dengan begitu peserta didik akan lebih kreatif dan memiliki keterampilan 

berpikir dalam menyelesaikan suatu proyek, selain itu dengan model 

pembelajaran Project Based Learning (PjBL) peserta didik dapat meningkatkan 

kemampuan manajemen, bagaimana mengatur kelompok, mengatur waktu dan 

mengatur diri sendiri. 

Selain mempunyai kelebihan, model pembelajaran Project Based Learning 

(PjBL) juga mempunyai kelemahan. Menurut Sani (2014: 178) model ini masih 

dinilai memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut. 

a. Memebutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan 

menghasilkan produk. 

b. Membutuhkan biaya yang cukup. 

c. Membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar 

d. Membutuhkan fasilitas, peralatan, dan bahan yang memadai. 



18 

 

e. Tidak sesuai untuk peserta didik yang mudah menyerah dan tidak 

memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan. 

f. Kesulitan melibatkan semua peserta didik dalam kerja kelompok. 

 

Dalam menyelesaikan suatu proyek diperlukan waktu dan biaya karena 

pembelajaran dilakukan secara berkala, juga media dan sumber belajar yang 

diperlukan cukup banyak untuk melengkapi dalam menyelesaikan proyek yang 

dikerjakan, selain itu dalam pembelajaran peserta didik focus pada proyek yang 

dikerjakan saja sehingga dikhawatirkan peserta didik hanya akan menguasai satu 

topic yang dikerjakannya.  

2.1.3 Teori Belajar Yang Melandasi Model Pembelajaran Project Based 

Learning (PjBL) 

1. Teori Belajar Kontruktivisme 

Menurut M. Thobroni (2015:91) teori kontruktivisme adalah “Sebuah teori 

yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari 

kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan keinginan atau 

kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitas orang lain”. 

Menurut teori konstruktivis ini, satu prinsip yang paling penting dalam 

psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan 

pengetahuan kepada peserta didik. Peserta didik harus membangun sendiri 

pengetahuan di dalam benaknya. Guru dapat memberikan kemudahan untuk 

proses ini, dengan memberi kesempatan peserta didik utuk menemukan dan 

menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan mengajar peserta didik menjadi sadar dan 

secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat 

memberi peserta didik anak tangga yang membawa peserta didik ke pemahaman 
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yang lebih tinggi, dengan catatan peserta didik sendiri yang harus memanjat anak 

tangga tersebut. 

Teori belajar kontruktivisme mendukung model pembelajaran Project Based 

Learning (PjBL) karena dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model 

ini peserta didik berperan aktif dalam membangun atau mengkontruksi 

pengetahuannya sendiri dengan mencari berbagai ide untuk menghasilkan suatu 

produk dan guru berperan sebagai fasilitator dan membimbing peserta didik dalam 

menyelesaikan proyek yang dilakukan.  

2. Teori Jean Piaget 

M. Thobroni (2015:94) terdapat tiga dalil pokok Piaget dalam kaitannya 

dengan tahap perkembangan intelektual atau tahap perkembangan intelektual 

pengembangan kontruktivisme kognitif atau bisa juga disebut tahap 

perkembangan mental, yaitu sebagai berikut: 

a. Perkembangan intelektual terjadi melalui tahap-tahap beruntun yang 

selalu terjadi dengan urutan yang sama. Setiap manusia akan mengalami 

urutan-urutan tersebut dan dengan urutan yang sama. 

b. Tahap-tahap tersebut didefinisikan sebagai suatu cluster dari operasi 

mental (pengurutan, pengekalan, pengelompokan, pembuatan hipotesis, 

dan penarikan kesimpulan) yang menunjukkan adanya tingkah laku 

intelektual. 

c. Gerak melalui tahap-tahap tersebut dilengkapi oleh keseimbangan 

(equilibration), proses pengembangan yang menguraikan interaksi antara 

pengalaman (asimilasi) dan struktur kognitif yang timbul (akomodasi).  

 

Menurut Ruseffendi dalam M. Thobroni (2015: 95) “Asimilasi adalah 

penyerapan informasi baru dalam pikiran. Sedangkan, akomodasi adalah 

menyusun kembali struktur pikiran karena adanya informasi baru sehingga 

informasi tersebut mempunyai tempat”.  

Dari pendapat tersebut teori Jean Piaget melandasi penggunaan model 

pembelajaran Project Based Learning karena dalam pembelajaran peserta didik 
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dapat menerima informasi baru, atau informasi lama dimodifikasi dengan 

informasi baru sehingga menghasil kan skema yang baru hasil dari berpikir kreatif 

peserta didik dalam membangun pemahaman yang bermakna melalui 

pengalamannya sendiri pada saat proses pembelajaran baik itu berinteraksi dengan 

guru, teman sebaya ataupun dengan lingkungan sekitarnya, dengan begitu 

penggunaan model pembelajaran berbasis proyek sesuai dengan teori ini karena 

dalam praktiknya model project based learning menghasilkan sesuatu yang 

baru/orsinil sebagai hasil dari proyek yang dikerjakan peserta didik bersama 

kelompoknya.  

3. Teori Vigotsky 

Menurut M. Thobroni (2015: 95) Konstruktivisme yang dikembangkan oleh 

Vigotsky adalah “Penemuan atau discovery dalam belajar lebih mudah diperoleh 

dalam konteks social budaya seseorang”.  

Teori Vygotsky dalam Isjoni (2012: 32) “Memandang pengajaran dan 

pembelajaran berpusat pada siswa. Guru berperan fasilitator yang membantu 

siswa membina pengetahuan dan menyelesaikan masalah”. 

Vigotsky dalam Nurdinah Hanifah & Julia (2014: 251), bahwa pembelajaran 

adalah proses peserta didik membangun pengetahuannya secara aktif. 

Berkaitan dengan hal tersebut, kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang 

berdasarkan pada pembelajaran yang melibatkan semua aspek pengetahuan 

peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengikuti pembelajaran secara 

aktif.  

Vygotsky dalam Trianto (2007: 30) Teori Vygotsky dalam pembelajaran 

kooperatif memiliki dua implikasi, yaitu:  

a. Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar yang 

heterogen, hal ini dapat membantu siswa untuk berinteraksi dengan 

siswa lain yang lebih menguasai dalam memecahkan dan menangani 

tugas-tugas pada saat siswa bekerja menyelesaikan tugas dalam 

kelompoknya. 
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b. Pemberian konsep, tugas atau soal yang sulit tetapi diberikan bantuan 

secukupnya untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut, dapat membantu 

siswa lebih bertanggung jawab terhadap pembelajaran atau 

pengetahuannya sendiri. 

Berdasarkan pendapat tersebut, teori Vigotsky mendukung penerapan model 

pembelajaran karena pada pelaksanaannya kurikulum 2013 pembelajaran 

menggunakan pendekatan scientific approach, yang salah satunya menggunakan 

model pembelajaran project based learning yang lebih menekankan pembelajaran 

di lapangan dan melibatkan peran aktif peserta didik. Penemuan hal baru atau 

discovery menurut teori Vigotsky sesuai dengan model pembelajaran project 

based learning yang dalam pembelajarannya peserta didik dikelompokan untuk 

memecahkan suatu masalah dalam mengerjakan suatu proyek dengan menemukan 

berbagai ide dari masing-masing peserta didik sehingga menghasilkan hal yang 

baru berupa suatu produk. 

2.2 Kajian Empirik Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya menjadi salah satu acuan peneliti dan menjadikan 

beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian. Dalam 

penelitian ini ditemukan beberapa persamaan dengan peneliti sebelumnya yaitu 

variable penelitian yang digunakan, diantaranya variable independen (variabel 

bebas) yaitu model pembelajaran PjBL dan variable dependen (variable terikat) 

yaitu kemampuan berpikir kreatif peserta didik, serta persamaan kesimpulan dari 

hasil analisis hipotesis yaitu terdapat peningkatan yang signifikan kemampuan 

berpikir kreatif setelah diterapkan model pembelajaran PjBL. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada tempat penelitian, popolasi dan sampel, mata 

pelajaran yang diteliti, serta data yang diperoleh untuk pengolahan dan analisis 

data.  
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Berikut beberapa penelitian yang dijadikan referensi dalam penelitian ini 

Tabel 2.1 

Kajian empirik peneliti sebelumnya 

No Nama 

Peneliti 

Judul Metode Analisis Hasil 

1 Said Munzir, 

Cut Morina 

Zubainur 

dan 

Rahmazatull

aili 

(2017) 

Kemampuan 

Berpikir 

Kreatif Dan 

Pemecahan 

Masalah 

Siswa 

Melalui 

Penerapan 

Model 

Project 

Based 

Learning  

Analisis data 

dilakukan secara 

kuantitatif 

menggunakan uji t 

yaitu Paired 

Samples T-Test 

untuk pengujian 

perbedaan skor 

yang diperoleh 

siswa sebelum 

pembelajaran 

(Pretest) dan 

setelah 

pembelajaran 

(Posttest) 

Hasil penelitian menunjukkan 

rata-rata nilai Ngain sebesar 

0,64, dapat dikatakan bahwa 

kemampuan berpikir kreatif 

siswa meningkat dengan 

peningkatan sedang dan 

besarnya peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif 

siswa terhadap nilai pretest 

adalah sebesar 79,63%.  

2 Hesti 

Noviyana  

(2017) 

Pengaruh 

model project 

based 

learning 

terhadap 

kemampuan 

berpikir 

kreatif 

matematika 

peserta didik 

Teknik 

pengumpulan data 

dilakukan melalui 

tes dalam bentuk 

essai sebanyak 5 

soal. Pengujian 

hipotesis pada 

penelitian ini 

menggunakan uji 

t. 

Dari hasil pengujian hipotesis 

diperoleh nilai      = 14, 27 

sedangkan       = 2,00 

sehingga dapat disimpulkan 

“Ada pengaruh Model 

Project Based Learning 

Terhadap Kemampuan 

Berpikir Kreatif Matematika 

Siswa” 

3 Diah 

Mulhayatiah 

(2014) 

Penerapan 

Model 

Pembelajaran 

Berbasis 

Proyek Untuk 

Meningkatka

n 

Kemampuan 

Berpikir 

Kreatif 

Mahasiswa  

Teknik 

pengumpulan data 

dilakukan melalui 

kegiatan tes 

dengan jumlah 

butir soal yang 

digunakan 8 soal 

essai. Analisis 

peningkatan 

kemampuan 

berpikir kreatif 

mahasiwa diambil 

dari pretest dan 

posttest kemudian 

dicari Gain 

ternormalisasi 

Bedasarkan hasil uji hipotesis 

(uji-t) kemampuan berpikir 

kreatif kelas eksperimen, 

harga z = -4,43 dan kelas 

control harga z = -5,29 

dengan mempunyai peluang 

yaitu p= 0,0000 harga p lebih 

kecil dari α = 0,05 maka H0 

ditolak dan hipotesis diterima 

Ha. Dengan demikian 

terdapat peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif 

mahasiswa yang signifikan 

setelah diterapkan model 

pembelajaran berbasis 

proyek. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2017:91) mengemukakan bahwa, 

“Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting”. 

Berdasarkan teori konstruktivisme peserta didik dapat membangun 

pengetahuannya sendiri. Dengan adanya kebebasan dalam membentuk 

pengetahuannya sendiri maka akan mengembangkan potensi yang ada dalam diri 

peserta didik dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif sehingga 

pengetahuan yang didapatkan tidak hanya terbatas pada guru akan tetapi peserta 

didik bisa mengolah informasi yang ada untuk menghasilkan gagasan gagasan 

baru yang lebih bervariatif dan wawasan yang luas.  

Guru merupakan faktor penting yang dapat mendorong kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik. Dalam proses belajar mengajar guru membimbing dan 

memberikan fasilitas kepada peserta didik untuk mencari pengalaman dan 

membentuk pengetahuannya, guru harus memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk mengolah informasi yang mereka peroleh sehingga menghasilkan 

gagasan baru yang berbeda dengan begitu dalam mengutarakan pendapatnya 

peserta didik tidak merasa dibatasi, guru harus bisa menciptakan suasana belajar 

yang menarik perhatian peserta didik salah satunya dengan menerapkan model 

pembelajaran. Model pembelajaran merupakan rencana pembelajaran yang 

digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran meliputi penyajian 

materi dan segala fasailitas yang diperlukan dalam pembelajaran. 
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Dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan dibutuhkan kemampuan 

menganalisis suatu permasalahan untuk menghasilkan sebuah produk yang baru 

sehingga dibutuhkan kemampuan berpikir kreatif tidak hanya bisa menggunakan 

model konvensional saja tapi dibutuhkan penerapan model yang lebih 

menekankan pada keaktifan peserta didik, salah satunya yaitu dengan penerapan 

model pembelajaran Project Based Learning (PjBL). Model pembelajaran Project 

Based Learning (PjBL) merupakan model pembelajaran berbasis proyek, dimana 

dalam pembelajaran melibatkan peran aktif peserta didik untuk dapat mengerjakan 

suatu proyek, dengan begitu peserta didik tidak hanya mendengarkan dan 

menerima pengetahuan dari guru saja akan tetapi peserta didik dituntut untuk 

memecahkan masalah dan menyelesaikan suatu proyek berdasarkan permasalahan 

tersebut sehingga menghasilkan suatu produk hasil kreativitas peserta didik. 

Melalui penerapan model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan 

penelitian, maka penulis menyusun kerangka berpikir sebagai berikut:  

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

Variabel X 

Model pembelajaran Project 

Based Learning (PjBL) 

Variabel Y 

Kemampuan Berpikir Kreatif 
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2.4 Hipotesis  

 Suharsimi Arikunto (2013:110) “Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu 

jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai 

terbukti melalui data yang terkumpul”.  

Sehubungan dengan uraian di atas maka dapat dikemukakan hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu: 

1.    : Tidak terdapat perbedan kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada 

kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran Project Based 

Learning (PjBL) dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta 

didik sebelum dan sesudah perlakuan.  

   : Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada kelas 

eksperimen yang menggunakan model pembelajaran Project Based Learning 

(PjBL) dalam meningakatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik 

sebelum dan sesudah perlakuan. 

2.    : Tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada 

kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional sebelum 

dan sesudah perlakuan.  

   : Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada kelas 

kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional sebelum dan 

sesudah perlakuan. 

3.    : Tidak terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif 

peserta didik pada kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran 

Project Based Learning (PjBL) dan kelas kontrol yang menggunakan 

pembelajaran konvensional sesudah perlakuan.  
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   : Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif peserta 

didik pada kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran Project 

Based Learning (PjBL) dan kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran 

konvensional sesudah perlakuan. 

 

 

 


