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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pendahuluan 

Koballa dan Chiappetta (2010) menyatakan bahwa IPA pada hakekatnya: 

1) sebagai cara berpikir (way of thinking), 2) sebagai cara penyelidikan (a way of 

investigating)  tentang alam semesta ini, 3) merupakan sekumpulan pengetahuan 

(a body of knowledge). Cara berpikir ditandai dengan proses berpikir yang 

berlangsung di dalam pikiran orang-orang yang berkecimpung dalam bidang itu. 

Cara penyelidikan memberikan ilustrasi tentang pendekatan-pendekatan yang 

digunakan dalam menyusun pengetahuan. Kumpulan pengetahuan merupakan 

hasil-hasil penemuan dari kegiatan kreatif para ilmuan selama berabad-abad yang 

dikumpulkan dan disusun secara sistematik menjadi kumpulan pengetahuan yang 

dikelompokkan sesuai dengan bidang kajiannya, misalnya fisika, biologi, kimia 

yang dapat berupa: fakta, konsep, prinsip, hukum, teori maupun model. 

Pendidikan berfungsi mengembangkan segenap potensi peserta didik 

“menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara 

yang demokratis serta bertanggungjawab” (UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional). Abad 21 sangat memerlukan keterampilan-

keterampilan, yaitu creativity and innovation, critical thinking and problem 

solving, communication, dan collaboration. Manusia yang akan sukses di abad 21 

adalah orang-orang yang kreatif dan memiliki keberagaman ide dalam dimensi 

kreatif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Reznikof et al., dalam Dyer (2011), yaitu 

25 sampai 40 persen dari apa yang dilakukan secara inovatif bersumber dari 

genetik. Hal ini berarti sekitar dua-pertiga dari keterampilan-keterampilan inovasi 

masih diperoleh melalui belajar. Orang – orang inovatif secara sistematik terlibat 

dalam perilaku bertanya, mengamati, membangun jejaring, dan bereksperimen 

untuk menyulut ide-ide baru. Kemampuan berpikir secara kreatif merupakan 

hasil belajar, bukan anugerah genetik. Hanya sekitar sepertiga dari apa yang 
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dilakukan secara inovatif dan kreatif bersumber dari genetik, sedangkan sekitar 

dua-pertiga dari keterampilan-keterampilan inovasi dan kreatif diperoleh melalui 

belajar (Dyer et al., 2011 dalam Nur, 2014). 

Pada pembelajaran IPA berpikir kreatif yang dapat dilatihkan adalah 

kreatifitas ilmiah. Kreativias ilmiah adalah kemampuan untuk menemukan dan 

memecahkan masalah baru, dan kemampuan untuk merumuskan hipotesis 

biasanya melibatkan beberapa tambahan pengetahuan awal kita (Pekmez et al., 

2009). Jika mahasiswa terlibat dengan kerja penyelidikan, maka mereka akan 

menjadi lebih kreatif dalam penentuan variabel, metode dan peralatan, dan 

sebagainya (Aktamis et al., 2008). Kreativitas ilmiah sebagai suatu sifat 

intelektual atau kemampuan menghasilkan menghasilkan suatu produk tertentu 

yang asli dan memiliki nilai sosial atau individu, dirancang dalam pikiran dengan 

tujuan tertentu. 

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas, kreativitas ilmiah 

merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh mahasiswa IPA.Sehingga perlu 

diidentifikasi kreativitas ilmiah mahasiswa IPA.Berdasarkan latar belakang di atas 

peneliti melakukan penelitian untuk mengidentifikasi keterampilan kreativitas 

ilmiah mahasiswa IPA FKIP ULM. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi 

masalahnya adalah kreativitas ilmiah mahasiswa IPA belum diidentifikasi. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kreativitas ilmiah mahasiswa 

IPA angkatan 2014.  

2. Kreativitas ilmiah yang diteliti hanya meliputi, fluency danfleksibel. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka diperoleh suatu rumusan 

masalah, yaitu "Bagaimanakah kreativitas ilmiah mahasiswa IPA FKIP ULM?". 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kreativitas ilmiah 

mahasiswa IPA FKIP ULM. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini, maka manfaat yang 

diharapkan adalah sebagai berikut: 

1) Teridentifikasi kreativitas ilmiah mahasiswa IPA. 

2) Bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis, penelitian  ini dapat 

digunakan sebagai referensi atau bahan pertimbangan dalam mendukung 

penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kreativitas ilmiah 

 Proses berpikir diperlukan setiap orang dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari. Proses berpikir ini diperlukan agar seseorang dapat menerima dan 

mengolah informasi dengan baik. Berpikir merupakan usaha memanipulasi atau 

mengelola dan mentransformasi informasi dalam memori. Tingkatan berpikir 

dapat dibagi ke dalam empat tingkatan, yaitu berpikir yang sifatnya mengingat 

(recall), berpikir dasar (basic), berpikir kritis (critical) dan berpikir kreatif 

(creative) (Karim, 2013). 

 Berpikir kreatif tidak akan terlepas dari istilah kreativitas. Kreativitas 

adalah kemampuan berpikir tentang sesuatu dengan cara baru dan tak biasa dan 

menghasilkan solusi yang unik atas suatu problem (Santrock, 2013: 366). 

Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru, berdasarkan data, 

informasi, atau unsur-unsur yang ada.Kreatifitas dapat dirumuskan sebagai 

kemampuan yang mencerminkan kelancaran (fluency), keluwesan (flexibilitas), 

dan orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi 

(mengembangkan, memperkaya, memperinci) suatu gagasan (Munandar, 2009). 

Istilah kreativitas digunakan untuk mengacu pada kemampuan individu yang 

mengandalkan keunikan dan kemahirannya untuk menghasilkan gagasan baru dan 

wawasan segar yang sangat bernilai bagi individu tersebut (Nur’aini: 2009). 

 Berpikir kreatif adalah kemampuan siswa dalam memahami masalah 

dan menemukan penyelesaian dengan strategi atau metode yang bervariasi 

(divergen) (Supardi, 2008).Berpikir kreatif sebagai kemampuan untuk melihat 

bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah (Munandar, 

2009). Menurut Ekawati (2013) kemampuan berpikir kreatif yang disarikan dari 

Thomas, Thorne and Small dari Center for Development and Learning (2000) 

menyatakan bahwa berpikir kreatif meliputi mengkreasikan, menemukan, 

berimajinasi, menduga, mendesain, mengajukan alternatif, menciptakan dan 

menghasilkan sesuatu. Membentuk ide yang kreatif berarti muncul dengan sesuatu 
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yang tidak biasa, baru, atau memunculkan solusi atas suatu masalah.Kemampuan 

seseorang untuk berpikir kreatif dapat ditunjukkan melalui beberapa indikator, 

misalnya mampu mengusulkan ide baru, mengajukan pertanyaan, berani 

bereksperimen dan merencanakan strategi. 

 Menurut Osborn dalam Filsaime (2008) berpikir kreatif dianggap 

sebagai sebuah proses ketika mendefinisikan berpikir kreatif sebagai proses 

penyelesaian masalah yang bisa memunculkan solusi-solusi kreatif untuk masalah 

yang ada. Proses ini mencakup tiga tahap: (1) penemuan fakta, (2) penemuan ide 

dan (3) penemuan solusi.  

 Dalam situasi pendidikan, proses belajar mengajar merupakan salah 

satu dari bentuk kegiatan kreatif. Melalui proses belajar mengajar, kreativitas 

siswa dapat dipupuk dan dikembangkan. Kreativitas siswa dapat muncul sewaktu-

waktu pada sembarang tempat, oleh karena itu perlu dilatih agar kemunculannya 

tidak sewaktu-waktu pada sembarang tempat, tetapi kreativitas ini muncul pada 

waktu menghadapi permasalahan (Supardi, 2008) 

 Menurut Costa (2001) dalam Jazuli (2009) berpikir kreatif meliputi 

cognitive skill (kecakapan kognisi), metacognitive skill (kecakapan metakognisi) 

dan afective skill (kecakapan sikap).Kecakapan-kecakapan ini dapat diterapkan 

dalam kehidupan di semua bidang.Berpikir kreatif masuk dalam domain 

kreativitas dan merefleksikan sifat beraneka ragam gagasan yang lebih luas. 

 Guilford dalam Filsaime (2008) menyatakan bahwa penyelesaian 

masalah kreatif melibatkan lima jenis operasi mental dari struktur intelektual. 

Kelima operasi intelektual tersebut adalah: (1) kognisi, (2) memori, (3) berpikir 

konvergen, (4) berpikir divergen, dan (5) evaluasi. Kognisi berarti penemuan, 

penemuan kembali. Memori mengimplikasikan ingatan dari apa yang dikenal; 

berpikir konvergen adalah berpikir yang menghasilkan jawaban benar atau salah 

untuk sebuah pertanyaan yang hanya memiliki jawaban yang benar. Berpikir 

divergen adalah berpikir dengan arah yang berbeda, atau mencari bermacam-

macam jawaban untuk sebuah pertanyaan yang mungkin memiliki jawaban yang 

benar, sementara evaluasi adalah proses mencari keputusan-keputusan tentang 

akurasi, kebaikan atau kesesuaian informasi.  
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 Skema penilaian kekreatifan siswa meliputi empat kriteria dari berpikir 

kreatif, yaitu kelancaran (fluency), kelenturan (flexibility), keaslian (orisinalitas) 

dan kerincian (elaborasi). 

Ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif antara lain meliputi: 

1. Keterampilan berpikir lancar (fluency), kemampuan untuk menciptakan 

segudang ide, hal ini dapat dilihat dari: 

a. Menghasilkan banyak gagasan/jawaban yang relevan 

b. Menghasilkan motivasi belajar 

c. Arus pemikiran lancar 

2. Keterampilan berpikir lentur (flexibility), kemampuan untuk mengatasi 

rintangan-rintangan mental, mengubah pendekatan untuk sebuah masalah, hal 

ini dapat dilihat dari: 

a. Menghasilkan gagasan-gagasan yang seragam 

b. Mampu mengubah cara atau pendekatan 

c. Arah pemikiran yang berbeda 

3. Keterampilan berpikir orisinil (originality), mengacu pada keunikan dari 

respon yang diberikan, hal ini dapat dilihat dari: 

a. Memberikan jawaban yang tidak lazim 

b. Memberikan jawaban yang lain daripada yang lain 

c. Memberikan jawaban yang jarang diberikan kebanyakan orang 

4. Keterampilan berpikir terperinci (elaborasi), kemampuan menguraikan 

sebuah obyek tertentu, hal ini dapat dilihat dari: 

a. Mengembangkan, menambah, memperkaya suatu gagasan 

b. Memperinci detail-detail 

c. Memperluas suatu gagasan 

(Munandar, 2009 : 192) 

Penelitian ilmiah memerlukan kreativitas untuk menciptakan pemahaman 

baru.Pemecahan masalah dalam sains menghendaki siswa untuk mengeksplorasi 

koleksi pengetahuannya sendiri dan membayangkan berbagai rute untuk 

memperoleh suatu solusi.  Hal tersebut merupakan pembenaran untuk memandang 

kreativitas ilmiah sebagai manfaat atensi dalam pendidikan siswa-siswa yang 
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akanmenjadi ilmuwan atau yang memerlukan pemahaman dari masyarakat (Hu 

dan Adey, 2010). 

 Kreativitas adalah suatu aspek penting pada keterampilan 

ilmiah.Memecahkan masalah, merumuskan hipotesis, merencanakan eksperimen 

dan inovasi perbaikan teknik memerlukan kreativitas tertentu yang khusus bagi 

sains (Liang, 2002).Kreativias ilmiah adalah kemampuan untuk menemukan dan 

memecahkan masalah baru, dan kemampuan untuk merumuskan hipotesis 

biasanya melibatkan beberapa tambahan pengetahuan awal kita (Pekmez et al., 

2009). Jika siswa terlibat dengan kerja penyelidikan, maka mereka akan menjadi 

lebih kreatif dalam penentuan variabel, metode dan peralatan, dan sebagainya 

(Aktamis et al., 2008). 

 Torrance (Hu dan Adey, 2010) memandang berpikir  fluency, flexibility, 

dan originality sebagai fitur-fitur sentral kreativitas: 

1. Fluency berarti jumlah ide-ide orisinel yang dihasilkan. 

2. Flexibility adalah kemampuan untuk ‘change tack’ atau ‘mengubah tugas,’ 

tidak terikat oleh suatu pendekatan yang telah ditetapkan setelah 

pendekatan itu tidak lagi dapat digunakan secara efisien. 

3. Originality diinterpretasikan secara statistik: suatu jawaban yang langka, 

yang hanya terjadi sekali-kali dalam suatu populasi tertentu, dipandang 

sebagai orisinal. 

Kreativitas ilmiah sebagai suatu sifat intelektual atau kemampuan 

menghasilkan menghasilkan suatu produk tertentu yang asli dan memiliki 

nilai sosial atau individu, dirancang dalam pikiran dengan tujuan tertentu. 

Definisi itu dapat dielaborasi dengan seperangkat hipotesis tentang struktur 

kreativitas ilmiah tersebut: 

1) Kreativitas ilmiah berbeda dari kreativitas lainnya karena kreativitas ini 

fokus pada eksperimen-eksperimen sains kreatif, penemuan masalah dan 

penyelesaian masalah ilmiah kreatif, dan aktivitas sains kreatif. 

2) Kreativitas ilmiah merupakan pengetahuan. Struktur dari kreativitas 

ilmiah itu sendiri tidak memasukkan faktor-faktor non-intelektual, 
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meskipun faktor-faktor intelektual itu dapat mempengaruhi kreativitas 

ilmiah. 

3) Kreativitas ilmiah bergantung kepada pengetahuan dan keterampilan 

ilmiah. 

4) Kreativitas ilmiah seharusnya merupakan kombinasi dari struktur statis 

dan struktur pengembangan. Ilmuwan remaja dan ilmuwan dewasa 

memiliki struktur mental dasar dari kreativitas ilmiah yang sama tetapi 

struktur mental ilmuwan dewasa lebih berkembang. 

5) Kreativitas dan inteligensi analitis merupakan dua faktor yang berbeda 

dari dari kemampuan mental. 

Tabel 2.1. Hubungan Keterampilan Proses Sains dan Kreativitas Ilmiah 

Aspek Keterampilan Proses Sains Aspek Kreativitas ilmiah 

Mengajukan pertanyaan- pendefinisikan 

masalah 

Menemukan masalah, rasa ingin tahu 

Perumusan hipotesis, penentuan variable Mencari solusi, memahami dunia di 

sekitar, memanfaatkan dari 

pengalaman-pengalaman sebelumnya.  

Perencanaan tes yang adil  Merancang percobaan menggunakan 

pengetahuan yang ada 

Mengukur, mengumpulkan data, 

mempresentasikan data 

Menguji apakah metode yang 

digunakan atau hipotesis  tepat atau 

tidak, menentukan metode baru bila 

diperlukan.  

Evaluasi, merumuskan kesimpulan Memproduksi ide-ide ilmiah dan 

teknologi baru 

 (Pekmez et al., 2009) 

Singkatnya, karakteristik-karakteristik kreativitas ilmiah dapat 

diikhtisarkan sebagai berikut: tetap sensitif terhadap setiap masalah, kemampuan 

untuk menghasilkan ide-ide baru yang secara teknologi diterima, kemampuan 

untuk ingin tahu, memahami dunia di sekitarnya, kemampuan untuk memecahkan 

masalah, mencari penyelesaian, merancang eksperimen, imajinasi, 

mengidentifikasi kesulitan-kesulitan, merumuskan prediksi atau hipotesis, dan 

sebagainya (Aktamis et al., 2008). Pengukuran kreativitas ilmiah penelitian ini 

fokus pada pemikiran-pemikiran kreatif dan proses-proses ilmiah. Pada penelitian 

ini, kreativitas ilmiah mahasiswa dapat diases dengan menggunakan pendekatan 

holistik; menanya pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan penggunaan 
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keterampilan-keterampilan proses ilmiah mereka. Komponen kreativitas dari kerja 

penyelidikan dapat diukur dengan mengecek keterampilan-keterampilan siswa 

dalam mengajukan pertanyaan yang sesuai dan penentuan variabel-variabel, 

perencanaan eksperimen dan mencoba metode-metode yang berbeda. Peneliti 

yakin bahwa butir-butir soal dalam tes ini telah memasukkan kedua komponen, 

yaitu kreativitas ilmiah dan proses sains.  

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan keterampilan berpikir 

kreatif adalah keterampilan berpikir seseorang yang baru tentang sesuatu dalam 

mengkreasikan, menemukan, berimajinasi, menduga, mendesain, mengajukan 

alternatif, menciptakan dan menghasilkan sesuatu. 

 

2.2 Tes untuk Mengukur Kreativitas Ilmiah 

 Berikut ini disajikan setiap butir dari enam butir tes kreativitas ilmiah  

dengan suatu analisis dari tujuan tes yang terkait denganthe Scientific Structure 

Creativity Model (SSCM). 

Tabel 2.2. Tes untuk Mengukur Kreativitas Ilmiah 

Butir asli Keterampilan 

Proses Sains 

Keterampilan Kreativitas 

Ilmiah 

1) Tuliskan sebanyak mungkin 

penggunaan-penggunaan 

ilmiah yang mungkin dapat 

kamu lakukan untuk sepotong 

kaca. Untuk Misalnya, 

membuat tabung reaksi.   

 

 Keterampilan 

pemecahan 

masalah  

Unusual Uses 

 Kemampuan untuk 

menghasilkan 

 ide-ide baru yang diterima 

secara teknologi  

 Menjadi sensitif terhadap 

 Kesulitan-kesulitan  dan 

 Masalah-masalah 

 Fluency, flexibility, 

originality 

2) Jika kamu dapat menggunakan 

pesawat ruang angkasa untuk 

melakukan perjalanan di luar 

angkasa dan terbang menuju 

planet, pertanyaan ilmiah apakah 

yang ingin kamu teliti? Silahkan 

menulis sebanyak mungkin yang 

dapat kamu lakukan! 

 Mengajukan 

pertanyaan 

 Pendefinisan 

masalah 

Problem finding 

 Menemukan masalah, 

 Rasa ingin tahu 
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LanjutanTabel 2.2. Tes untuk Mengukur Kreativitas Ilmiah 

Butir asli Keterampilan 

Proses Sains 

Keterampilan Kreativitas 

Ilmiah 

3) Silakan memikirkan dan 

menuliskan sebanyak mungkin 

perbaikan yang dapat kamu 

lakukan terhadap sebuah 

pembuatan sepeda biasa agat 

lebih menarik, lebih berguna 

dan lebih indah.Sebagai contoh, 

membuat ban yang bisa 

memantulkan cahaya, sehingga 

merekadapat dilihat dalam 

gelap.   

 Perumusan 

Hipotesis 

 Perancangan 

eksperimen 

 

Product improvement 

 Kemampuan untuk 

menghasilkan ide-ide baru 

yang diterima secara 

teknologi 

 Fluency, flexibility, 

originality 

4) Andaikan tidak ada gravitasi;  

uraikan akan seperti apakah dunia 

kita ini? Sebagai contoh,Manusia 

akan mengambang. 

 

 Perumusan 

Hipotesis 

 Pengestimasi 

 Penjelasan 

hasil-hasil 

Creative imagination 

 Imajinasi Ilmiah 

 Kemampuan bertanya 

 Memahami 

dunia di sekitar 

 Fluency, flexibility, 

originality 

      Adaptasi (Pekmez et al., 2009) 

 

Skor tugas 1 sampai 4 adalah jumlah dari skor fluency, skor flexibility, dan 

skor originality dengan prosedur skoring pada Tabel 2.3 berikut.  

Tabel 2.3 Prosedur Skoring Tes Keterampilan Kreativitas Ilmiah 

Kriteria Keterangan 

Fluency Menghitung seluruh jawaban subyek terhadap setiap tugas yang 

diberikan oleh subyek itu, tanpa memperhatikan kualitas jawabannya. 

Flexibility Menghitung jumlah pendekatan atau daerah konten yang digunakan 

dalam jawaban itu.  

Originality Frekuensi dan persentase dari setiap jawaban dihitung. Jika 

probabilitas dari suatu jawaban lebih kecil dari 5%, diberi skor 

jawaban ini 2 poin; Jika probabilitasnya adalah dari 5 sampai 10%, 

diberi skor jawaban ini 1 poin; Jika probabilitas dari suatu respon 

lebih besar dari 10%, diberi skor jawaban ini 0 poin. 

      Adaptasi (Hu dan Adey, 2010) 

Skor dari tugas lima adalah jumlah skor flexibility dan skor originality. 

Flexibility memiliki skor maksimum 9 poin untuk satu metode yang benar 

(instrumen: 3 poin; prinsip: 3 poin; prosedur: 3 poin). Skor originality dihitung 

seperti sebelumnya: jika terjadinya metode itu umumnya lebih kecil dari 5%, 
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originality mendapat 4 poin; jika probabilitasnya antara 5-10%, originality 

mendapat 2 poin, jika probabilitasnya lebih besar dari 10%, originality mendapat 

poin 0. Skor dari tugas enam ditetapkan berdasarkan fungsi-fungsi mesin 

itu.Setiap fungsi mendapat skor 3 poin.Sesuai dengan originality, kami memberi 

skor 1 sampai 5 poin berdasarkan pada kesan menyeluruh (Hu dan Adey, 2010). 

Penelitian ini dibatasi hanya melakukan penilaian pada aspek keterampilan 

kreativitas ilmiah fluency dan flexibility. Tes keterampilan kreativitas ilmiah pada 

penelitian ini juga hanya dilakukan pada tugas 1 sampai dengan 4.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif 

kuantitatif yang bertujuan mengidentifikasi kreativitas ilmiah mahasiswa IPA. 

 

3.2 Subjek dan Waktu Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Prodi Pendidikan IPA FKIP 

ULM angkatan 2014. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dari Maret sampai Mei 

2016. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan lembar soal 

untuk mengidentifikasi kreativitas ilmiah mahasiswa IPA. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Data hasil penelitian selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis 

deskriptif kuantitatif. Data kuantitatif dari soal kretivitasakan dianalisis secara 

persentase yang kemudian data tersebut akan dikonversikan berupa data kualitatif 

yang disesuaikan dengan kategori berdasarkan persentase yang diperoleh. Data 

kualitatif ini akan dipisahkan dan dikelompokkan sehingga akan mengarah pada 

suatu kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil yang di dapat dalam penelitian ini berupa skor keterampilan 

kreativitas mahasiswa FKIP ULM aspek keterampilan fluency (berpikir lancar)dan 

flexibility (berpikir lentur). Adapun data rata-rata kelas hasil kemampuan 

keterampilan fluency (berpikir lancar) mahasiswa IPA FKIP ULM angkatan 2014 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Nilai Rata-rata Kemampuan 

Kreativitas Mahasiswa IPA 
No  Fluency flexibility 

1 
5,26 1,63 

2 
3,67 2,67 

3 
3,00 2,67 

4 
3,41 2,48 

 

Dari Tabel 3.1 di atas terlihat rata-rata mahasiswa memperoleh skor 

tertinggi pada kemampuan keterampilan kreativitas aspek fluency (berpikir lancar) 

dan terendah pada aspek flexibility (berpikir lentur). Skor tertinggi dan terendah 

diperoleh pada nomor soal yang sama yaitu soal nomor 1 tentang penggunaan 

ilmiah sepotong kaca. 

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Pertanyaan 1 bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam 

menghasilkan ide-ide baru yang diterima secara teknologi. Berdasarkan jawaban 

yang diberikan mahasiswa, kebanyakan mahasiswa berpikir untuk menggunakan 

kaca sebagai alat-alat laboratorium. Hal ini dikarenakan mahasiswa menjawab 

berdasarkan benda-benda disekitar mereka. 

Pertanyaan 2 bertujuan melatihkan untuk menemukan masalah dan rasa ingin 

tahu, serta mengajukan pertanyaan.  Berdasarkan jawaban yang diberikan 

mahasiswa, dapat dilihat bahwa banyak ragam pertanyaan yang diajukan 
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mahasiswa. Mayoritas pertanyaan yang diajukan mahasiswa adalah menanyakan 

apakah ada makhluk lain di planet dan apakah ada kehidupan di planet lain. Hal 

ini disebabkan rasa keingintahuan mahasiswa terhadap kehidupan di luar angkasa. 

Pertanyaan 3 merupakan untuk mengukur kemampuan menghasilkan ide-ide 

baru yang diterima teknologi untuk product improvement.  Berdasarkan jawaban 

mahasiswa, kebanyakan menjawab untuk mempercepat jalannya sepeda. 

Pertanyaan 4 merupakan pertanyaan untuk mengukur creative imagination 

mahasiswa. Berdasarkan jawaban mahasiswa dapat dilihat bahwa beragam 

tanggapan yang diberikan oleh mahasiswa, mayoritas yang diberikan oleh siswa 

adalah dunia akan menjadi gelap, tidak ada kehidupan, makhluk hidup akan 

kedinginan, mati dan stres. 

Berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan, mahasiswa masih menjawab 

berdasarkan lingkungan terdekat mereka dan hal-hal yang sudah biasa ditanyakan. 

Hal ini dapat dilihat dari skor flexibility yang masih rendah yaitu rata-rata 2,67. 

Mahasiswa masih mengambil jawaban dari ranah terdekat mereka. Mahasiswa 

masih belum mengemukakan jawaban yang khas dan unik di luar dari ranah 

terdekat mereka. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Kreativitas ilmiah mahasiswa IPA FKIP ULM masih tergolong sedang, 

karena mahasiswa masih menjawab dari ranah terdekat mereka. 

 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan pengalaman 

yang telah didapatkan pada saat melakukan penelitian yakni: 

(1) Diperlukannya pembelajaran yang melatihkan kreativitas ilmiah mahasiswa 

dalam perkuliahannya. 

(2) Identifikasi kemampuan keterampilan kreativitas dapat dilakukan kembali 

setelah dilakukan proses pembelajaran yang melatihkan kreativitas ilmiah 

mahasiswa. 
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