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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki oleh manusia ke arah yang positif, serta 

dapat berguna bagi kehidupannya, seperti yang tercantum pada Pasal 1 UU RI 

No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

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

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

 

Sejalan dengan hal itu, Dictionary of Psychology (dalam Syah, 2006, hlm. 

11), pendidikan diartikan sebagai „the institutional procedures which are 

employed in accomplishing the development of knowledge, habits, attitudes, etc. 

Usually the term is apllied to formal institution’. Selain itu dijelaskan pula definisi 

mengenai arti pendidikan lebih luas oleh Tardif (dalam Syah, 2006, hlm. 11), 

pendidikan ialah ‘the total procces of developing human abilities and behaviors, 

drawing on almost all life’s expriences’. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan merupakan usaha bersifat kelembagaan yang dilakukan secara sadar 

dan terencana agar siswa dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya dan 

dapat berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. 

Adapun tujuan pendidikan yaitu untuk membentuk individu yang 

paripurna. Di dalam UUSPN No.20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3 tentang Fungsi dan 

Tujuan Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab.
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Berdasarkan tujuan pendidikan di atas, maka seyogyanya pendidikan 

mampu menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas.Tidak hanya cakap ilmu, 

melainkan cakap akhlak serta memiliki keterampilan-keterampilan yang dapat 

dikontribusikan untuk bangsa dan negara. 

Tujuan pendidikan haruslah dicapai oleh setiap individu.Namun, untuk 

mencapai tujuan pendidikan, individu harus melewati setiap aspek dan komponen 

yang terdapat di dalam pendidikan itu sendiri.Komponen tersebut di antaranya 

terdapat beberapa mata pelajaran sebagai suatu disiplin ilmu yang harus 

diselesaikan dalam beberapa jenjang.Salah satu mata pelajaran yang dapat 

menumbuhkan keterampilan-keterampilan ilmiah, kecakapan, kreativitas, dan 

ahlak yang baik adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).Mengenai 

pengertian IPA itu sendiri dijelaskan menurut Carin and Sund (dalam Sujana, 

2013, hlm.14), sebagai berikut. 

Sains merupakan pengetahuan yang sistematis, berlaku secara umum, serta 

berupa kumpulan data hasil observasi atau pengamatan dan eksperimen.Ini 

menunjukan bahwa semua aktivitas dalam sains berhubungan dengan 

observasi dan eksperimen. Secara sederhana, sains juga dapat di 

definisikan sebagai apa yang dilakukan oleh para ilmuwan. Dengan kata 

lain, sains bukan hanya merupakan kumpulan pengetahuan mengenai 

benda, atau mahluk hidup, melainkan menyangkut cara kerja, cara berfikir, 

serta cara memecahkan masalah. 

 

 Dari pengertian IPA di atas, dijelaskan bahwa IPA atau sains merupakan 

ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan alam dan segala isinya. Dalam 

memperoleh pengetahuan, mata pelajaran IPA menekankan adanya sebuah proses 

yang dilakukan secara sistematis dan ilmiah, sehingga dengan adanya mata 

pelajaran IPA, siswa memiliki pola pikir yang lebih luas dalam memecahkan 

sebuah masalah karena didasari dengan cara kerja yang sistematis dan ilmiah 

seperti yang dilakukan oleh para ilmuwan. Untuk itu dalam proses pembelajaran 

IPA terdapat keterampilan proses sains atau ilmiah yang harus diterapkan. 

Keterampilan-keterampilan tersebut diantaranya adalah mengamati, 

mengobservasi, mencoba, menanya, dan menyajikan. Dengan adanya proses 

pembelajaran yang dilakukan dengan penerapan keterampilan proses sains 

tersebut, maka pembelajaran menjadi lebih menarik, menantang, dan merangsang
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siswa untuk menggunakan cara berpikir ilmiah dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan. 

 Kemampuan berpikir secara ilmiah tersebut sangat dibutuhkan untuk 

menghadapi kemajuan Ilmu dan Teknologi (IPTEK), karena setiap perkembangan 

ilmu dan teknologi akan berdampak baik dan berdampak buruk, jika 

perkembangan tersebut berdampak buruk, maka itu merupakan suatu masalah 

yang harus dihadapi dan diselesaikan dengan mencari solusinya. Untuk 

menyelesaikan suatu masalah, tentunya tidak hanya memberikan solusi 

pemecahan masalah tanpa adanya bukti yang telah melalui proses ilmiah, serta 

bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk itu, dibutuhkan adanya 

keterampilan proses sains. 

Keterampilan proses sains juga membutuhkan kemampuan berpikir lain 

untuk bisa mengikuti perkembangan pengetahuan yang bersifat dinamis, yaitu 

dengan dibutuhkannya sebuah daya pikir dan kreativitas untuk mengungkapkan 

gagasan-gagasan yang tidak terpaku oleh satu gagasan, memiliki alternatif-

alternatif lain dalam menentukan cara untuk menyelesaikan permasalahan, serta 

memiliki gagasan orisinil.  

 Kemampuan berpikir tersebut merupakan kemampuan berpikir kreatif. 

Kemampuan berpikir kreatif ini sangat penting diajarkan sejak dini khususnya di 

dalam proses pendidikan di sekolah dasar. Jika siswa sekolah dasar sudah 

memiliki kemampuan berpikir kreatif, maka generasi yang akan datang akan 

memiliki generasi-generasi yang kreatif yang mampu memberikan solusi-solusi 

penyelesaian masalah lebih dari satu cara dan alternatif pemecahan masalah.  

 Dalam hal ini, kreativitas menurut Guilford (dalam Munandar, 2004) 

merupakan sebuah kemampuan yang bisa digunakan untuk melihat bermacam-

macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah. Kreativitas ini sangat 

bermakna dalam hidup dan perlu dipupuk sejak dini kepada siswa khususnya di 

sekolah dasar, hal ini akan berdampak positif bagi siswa, karena setiap  siswa 

pasti akan menemui masalah baik di rumah, di sekolah, mapun di lingkungan 

tempat tinggalnya, untuk bisa menyelesaikan malasah tersebut akan lebih baik 

jika diselesaikan dengan berbagai alternatif pemecahan masalah, karena untuk 

 



4 
 

 
 

menyelesaikan masalah umumnya tidak bisa diselesaikan dengan satu sudut 

pandang. Hal ini membuktikan bahwa pentingnnya memiliki kemampuan berpikir 

kreatif pada setiap individu. 

Senada dengan hal tersebut, Maslow (dalam Munandar, 2004), 

menjelaskan bahwa dengan berkreasi orang dapat mengaktualisasikan dirinya, dan 

perwujudan aktualisasi merupakan kebutuhan pokok pada tingkat tertinggi dalam 

hidup.Mengaktualisasikan diri merupakan salah satu sifat manusia yang tidak bisa 

dipisahkan, seperti halnya manusia selalu ingin menunjukan 

eksistensinya.Namun, untuk menunjukan eksitensi, manusia harus memiliki 

sesuatu yang berbeda atau unik dari yang lainnya agar dapat terlihat menarik dan 

mengesankan. 

 Untuk itu dibutuhkan adanya kreativitas yang memungkinkan manusia 

untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Karena dalam kehidupan ini akan 

selalu berkembang, baik ilmu maupun teknologi, dan setiap perkembangan itu 

membutuhkan adanya inovasi, maka untuk memperoleh itu semua dibutuhkan 

sebuah kreativitas dan kemampuan berpikir kreatif yang diperoleh sejak dini 

melalui proses pendidikan khususnya pembelajaran di sekolah dasar. 

 Dalam pelaksanaannya, proses pembelajaran masih belum secara baik 

melatih kemampuan berpikir kreatif siswa. Hal ini disebabkan pada pelaksanaan 

proses pembelajaran, guru hanya menggunakan metode pembelajaran yang 

bersifat konvensional yang berpusat pada guru, sehingga tidak memungkinkan 

siswa untuk berpikir secara luas dan mengembangkan kreativitas siswa. Siswa 

cenderung pasif dan hanya mendengarkan penjelasan dari guru ketika sedang 

melaksanakan proses pembelajaran, sedangkan untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir kreatif, diperlukan adanya sebuah kebebasan baik dalam 

menyampaikan pendapat, gagasan, dan ide yang dimiliki oleh siswa dalam 

menjawab suatu permasalahan yang terdapat pada proses pembelajaran. Siswa 

diharuskan lebih aktif dalam proses pembelajaran dan guru bertidak sebagai 

fasilitator. 

 Jika pembelajaran masih menggunakan metode konvensional, maka 

kemungkinan siswa akan memperoleh pengetahuan yang dangkal, dan memiliki 
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kemampuan berpikir yang rendah. Hal ini dibuktikan dengan data hasil penlelitian 

dan penilaian yang telah dilakukan, Indonesia menempati peringkat bawah dalam 

hal sains dan kemampuan berpikir tingkat tinggi.Salah satunya yang diungkapkan 

menurut OECD yaitu Indonesia berada pada urutan ke 22 dari 30 negara dalam 

hal kemampuan sainsnya. Kenyataan seperti ini juga didukung oleh penelitian-

penelitian yang menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran saat ini masih 

kurang untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan melakukan kerja secara 

ilmiah. Salah satu penelitian yang menunjukan lemahnya kemampuan berpikir 

kritis dan kreatif siswa diungkapkan oleh Rofi‟udin  (dalam Arnyana, 2007), 

menemukan terjadi keluhan-keluhan tentang rendahnya kemampuan berpikir 

tingkat tinggi, dalam hal ini salah satunya adalah kemampuan berpikir kreatif 

yang dimiliki oleh lulusan pendidikan dasar. 

 Berdasarkan data dan hasil penelitian mengenai rendahnya kemampuan 

berpikir kreatif siswa, maka untuk mendidik siswa sekolah dasar dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dibutuhkan sebuah model 

pembelajaran yang mampu melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi siswa. Model pembelajaran yang digunakan yaitu menggunakan 

model Problem Based Learning (PBL), sebuah model pembelajaran berdasarkan 

masalah. Jadi, siswa akan belajar dengan di awali sebuah permasalahan yang 

autentik dan nyata dalam kehidupan siswa. dalam tahapannya, siswa 

menyelesaikan masalah-masalah yang diorientasikan dalam proses pembelajaran 

melalui berkelompok, dan dalam menyelesaikan masalah tersebut siswa 

diharuskan melakukan penyelidikan, eksperimen, atau pencarian informasi untuk 

digunakan sebagai cara memecahkan masalah yang dihadapinya.  

Dengan model pembelajaran problem based learning siswa akan 

dirangsang dan dilatih untuk berpikir kreatif dalam menyelesaikan permasalahan 

yang telah diorientasikan. Kemampuan berpikir kreatif yang akan ditunjukan oleh 

siswa dalam proses pembelajaran menggunakan model problem based learning 

ini adalah siswa akan menemukan sendiri jawaban dari masalah yang 

diorientasikan. Dari hal tersebut, maka siswa akan melakukan pemikiran-

pemikiran kreatif dengan mengungkapkan gagasan yang dimilikinya, dan juga 
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siswa akan berdiskusi bersama kelompok untuk menentukan pemecahan masalah. 

Dalam hal tersebut siswa akan saling berdiskusi. Dalam hal ini, kemampuan 

berpikir kreatif siswa akan berkembang. Hal ini sejalan dengan Trianto (2010, 

hlm.92), yang menyatakan bahwa 

Ketika guru sedang menerapkan model pembelajaran problem based 

learning seringkali siswa menggunakan bermacam-macam keterampilan, 

prosedur pemecahan masalah dan berpikir kritis. Siswa dilatih untuk selalu 

ingin tahu terhadap informasi yang ada untuk mencapai suatu 

permasalahan yang diterimanya sebagai dasar dalam proses pembelajaran. 

Selain itu, siswa juga dilatih untuk mempunyai kemampuan berpikir 

kreatif hal ini ditunjukkan dengan siswa menemukan, menghasilkan dan 

mengembangkan gagasan atau hasil yang asli serta berhubungan dengan 

pandangan atau konsep dalam menggunakan informasi dan bahan untuk 

memunculkan atau menjelaskan sudut pandang. 

 

Dari penjelasan tersebut, maka model problem based learning merupakan 

suatu model pembelajaran yang sangat cocok untuk melatih dan meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa sejak dini khususnya di sekolah dasar. 

 Berdasarkan uraian di atas dilakukanlah penelitian dengan judul 

“Pengaruh Model Problem Based Learning Terhadap Kemampuan Berpikir 

Kreatif Siswa Pada Materi Energi Panas pada Siswa Kelas IV di SD Negeri 3 

Gesik dan SD Negeri 1 Gesik Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon.”. 

B. Rumusan dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, muncul suatu masalah apakah model 

problem based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Rumusan masalah yang lebih rinci sebagai berikut. 

1. Apakah pembelajaran konvensional dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif siswa kelas IV sekolah dasar pada materi energi panas?  

2. Apakah pembelajaran menggunakan model problem based learning dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas IV pada materi energi 

panas? 

3. Apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa 

yang mengikuti pembelajaran menggunakanmodelproblem based 
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learningdengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional pada materi 

energi panas? 

4. Apakah pembelajaran konvensional dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas IV pada materi energi panas? 

5. Apakah pembelajaran menggunakan model problem based learning dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV pada materi energi panas? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

modelproblem based learning terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa pada 

materi energi panas. Adapun penjabaran dari tujuan khusus penelitian sebagai 

berikut. 

1. Untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas IV 

yang menggunakan pembelajaran konvensional pada materi energi panas. 

2. Untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif siswa kelas IV yang mengikuti 

pembelajaran menggunakan model problem based learning pada materi energi 

panas. 

3. Untuk mengetahui peningkatan perbedaan kemampuan berpikir kreatif siswa 

kelas IV yang mengikuti pembelajaran menggunakan model problem based 

learning dan pembelajaran konvensional pada materi energi panas. 

4. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas IV yang 

menggunakan pembelajaran konvensional pada materi energi panas. 

5. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas IV yang 

menggunakan pembelajaran model problem based learning pada materi energi 

panas. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaaat penelitian eksperimen dengan menggunakan model problem 

based learningdiharapkan dapat membantu dan memberikan kontribusi kepada 

pihak-pihak di lingkungan pendidikan. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti 
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Peneliti mendapatkan pengalaman yang berharga untuk bisa mengetahui 

pengaruhmodelproblem based learning terhadap peningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif siswa  pada materi energi panas.Menambah pengalaman 

mengajar dengan menggunakan pembelajaran inovatif, serta dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga kemampuan berpikir kreatif 

siswa pada materi energi panas meningkat. 

2. Bagi siswa 

Siswa akan mendapatkan pengalaman yang bermakna selama proses 

pembelajaran. Selain itu, siswa juga lebih tertantang dan penuh keceriaan 

dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan diorientasikan terlebih 

dahulu mengenai sebuah masalah. Maka diharapkan pembelajaran dengan 

menggunakan model problem based learning dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa. 

3. Bagi guru 

Hasil penelitian pengaruhmodelproblem based learning terhadap kemampuan 

berpikir kreatif siswa  pada materi energi panas dapat menjadi alternatif bagi 

guru dalam menentukan model atau media pembelajaran untuk meningkatkan 

proses pembelajaran menjadi lebih menarik, menantang, dan menyenangkan. 

Serta dapat mengembangkan kreativitas guru terhadap pembelajaran IPA agar 

lebih menantang dan bermakna bagi siswa. 

4. Bagi sekolah 

Hasil penelitian pengaruh model problem based learning terhadap 

kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi energi panas  dapat membantu 

tercapainya tujuan pembelajaran pada mata pelajaran IPA dalam materi energi 

panas, sehingga sekolah yang menjadi objek penelitian dapat menjadi contoh 

bagi sekolah lainnya serta meningkatkan kualitas pendidikan melalui 

peningkatan kualitas pembelajaran. 

5. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya yang 

akan melakukan penelitian dengan menggunakan model problem based 
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learning juga mengenai keterampilan berpikir kreatif siswa dalam materi 

energi panas. 

 

E. Batasan Istilah 

Adapun batasan-batasan istilah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Model problem based learning merupakan model pembelajaran yang di awali 

dari sebuah orientasi masalah yang autentik dan nyata ada di lingkungan 

siswa. Dalam menyelesaikan atau menentukan masalah siswa dilatih untuk 

melakukan penyelidikan, eksperimen, atau pencarian informasi. Diakhiri 

dengan penyajian laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 

penyelesaian masalah yang telah diorientasikan. 

2. Kemampuan berpikir kreatif merupakan kemampuan berpikir mendasar yang 

mampu memiliki banyak gagasan, memiliki berbagai alternatif cara yang 

digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah atau persoalan, serta memiliki 

ide-ide unik yang bersifat baru dari hasil pemikiran sendiri. 

3. Energi panas merupakan energi yang dihasilkan dari sumber energi panas 

seperti matahari, api, dan gesekan dua benda. Energi panas juga memiliki sifat 

yang dapat berpindah yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. 

4. Pembelajaran konvensional merupakan sebuah pembelajaran yang di 

dalamnnya masih menggunakan model yang lama dan biasa digunakan di 

kelas. Pada penelitian ini pembelajaran konvensional di kelas kontrol 

menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

 



 
 

 
 

 
 


