
 

 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Majunya suatu negara tidak terlepas dari majunya pendidikan di negara 

tersebut. Majunya pendidikan suatu negara menjadi salah satu tolak ukur 

kemajuan suatu negara. Pendidikan merupakan sebuah pondasi dari suatu negara, 

seperti di negara Indonesia sendiri bahwa pendidikan merupakan salah satu tujuan 

nasional yang terlampir dalam Pembukaan UUD 1945 yakni “mencerdaskan 

kehidupan bangsa” dan UU No. 20 tahun 2003 Pasal 3 mengenai Sistem 

Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa, 

 “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 

Pendidikan menurut Sagala (dalam Sujana, 2014, hlm.10) adalah “Sebagai 

proses mengubah tingkah laku siswa agar menjadi manusia dewasa yang mampu 

hidup mandiri dan sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar 

dimana individu itu berada”. Sejalan dengan pendapat Sagala bahwa pendidikan 

merupakan hal penting dalam kehidupan yang harus dimiliki dan dikembangkan 

agar dapat menjalani hidup dengan mudah dalam menghadapi segala 

permasalahan. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan pembelajaran yang universal 

yang mendasari kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), berguna 

dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari memajukan daya pikir 

manusia dan dalam upaya memahami pengetahuan yang lain.Carin dan Sund 

(dalam Sujana, 2014, hlm. 81) “Sains merupakan pengetahuan yang sistematis, 

berlaku secara umum, serta berupa kumpulan data hasil observasi atau 

pengamatan dan eksperimen”. Adapun menurut Abruscato (dalam Sujana, 2014, 

hlm. 81) bahwa:  

Sains dapat dipandang dari tiga sudut, yaitu (1) sains merupakan sejumlah 

proses kegiatan mengumpulkan informasi secara sistematik mengenai alam
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sekitar (2) sains merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui proses 

kegiatan tertentu serta (3)  sains mempunyai ciri nilai-nilai dan sikap para 

ilmuwan dalam menggunakan proses ilmiah untuk memperoleh 

pengetahuan. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli mengenai IPA dapat disimpulkan 

bahwa IPA merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari alam sekitar dan 

gejala-gejala alam yang terjadi berdasarkan hasil observasi dan pengamatan. Oleh 

karena itu, IPA sangat penting untuk dipelajari dimulai jenjang pendidikan 

sekolah dasar guna mengetahui alam sekitar dan gejala-gejala alam lainnya 

sehingga mempermudah dalam memecahkan permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Hasil studi Trends in International Mathematic and Science Study (TIMSS) 

pada tahun 2011 menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi 3 terbawah dari 

keseluruhan 32 negara yang berpartisipasi. Skor IPA yang dimiliki siswa di 

Indonesia adalah 406 dari standar IPA yang ditentukan yaitu 500. Hasil serupa 

juga terlihat dari hasil studi Programme for International Student Assesment 

(PISA) pada tahun 2003, yang objek surveinya merupakan siswa usia di bawah 15 

tahun. Aspek yang dinilai dalam PISA ada tiga, yaitu kemampuan membaca, 

matematika, dan sains. Hasil yang didapat oleh Indonesia untuk kemampuan IPA 

atau sains yaitu dengan menempati posisi ke-38 dari 41 negara yang 

berpartisipasi. 

Dalam hasil studi internasional yang didapat, baik TIMSS maupun PISA 

merupakan studi penelitian yang di dalamnya memberikan dan menguji dengan 

soal kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa yang salah satu diantaranya adalah 

berpikir kreatif. Tentunya hasil di atas menggambarkan perlunya pembelajaran 

dengan meningkatkan berpikir kreatif. 

Selain hasil studi yang dari TIMSS dan PISA, ada pula hasil penelitian oleh 

Hasanah (2010) mengungkapkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kemampuan berpikir kreatif siswa tidak akan mudah untuk berkembang jika tidak 

ada stimulus. Stimulus yang dimaksudkan Hasanah adalah motivasi 

kuat/keinginan yang besar untuk memecahkan masalah serta adanya perhatian dari 

guru dalam memecahkan masalah. Dengan adanya hasil TIMSS dan PISA 
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Indonesia yang masih kurang baik dan hasil penelitian Hasanah membuktikan 

bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa di Indonesia masih kurang. 

Menurut Guilford (dalam Munandar, 2004, hlm. 8) bahwa “Pengembangan 

kreativitas diterlantarkan dalam pendidikan formal (sekolah), padahal amat 

bermakna bagi pengembangan potensi anak secara utuh dan bagi kemajuan ilmu 

pengetahuan dan seni budaya”. Sejalan dengan pendapat Guilford, permasalahan 

yang terjadi diatas sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan dengan masih 

banyaknya pembelajaran dengan menggunakan model konvensional yang 

mengutamakan metode ceramah,text book oriented dan teacher centered. 

Sehingga mengakibatkan kemampuan berpikir siswa tingkat dasar masih 

tergolong rendah karena hanya memperhatikan guru dan jawaban dalam 

memecahkan masalah terpaku pada buku atau jawaban yang sudah ada. 

 Hal lain yang menghambat  dalam kemampuan berpikir kreatif siswa adalah 

terpakunya jawaban siswa terhadap materi atau konsep yang ada pada buku dan 

pendapat orang lain, sehingga tidak dapat berkembang dengan baik. Sejalan 

dengan pendapat Siswanto dan Sohibi (2012, hal.135) bahwa “Kebanyakan 

sekolah tidak mendorong para murid untuk memperluas pemikiran mereka dengan 

menciptakan ide baru dan memikirkan ulang kesimpulan yang sudah ada”. 

Dengan demikian, bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa perlu ditingkatkan di 

sekolah dengan memberikan kesempatan kepada siswa terhadap apa yang ada 

pada pemikirannya. 

 Kemampuan berpikir kreatif yang akan dikembangkan dalam 

pembelajaran meliputi aspek berpikir lancar, berpikir luwes, berpikir orisinal, 

berpikir elaborasi, yang sejalan dengan pendapat Munandar (dalam Iskandar, 

2012, hlm. 15). Upaya untuk meningkatkan berpikir kreatif siswa pada mata 

pelajaran IPA, salah satunya dapat menggunakan model pembelajaran. Salah satu 

model yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPA yaitu model Problem 

Based Learning(PBL), karena dengan menggunakan model PBL yang memiliki 

tahapan orientasi, organisasi, investigasi, presentasi, analisis dan evaluasi akan 

membantu  siswa dalam mencari dan menemukan sendiri materi atau jawaban 

yang dipelajari sesuai dengan masalah yang diberikan. Sehingga aspek berpikir 

kreatif siswa yang masih lemah bisa meningkat. Oleh karena itu, dalam 



 

4 
 

 
 

pembelajaran siswa dituntut untuk dapat berpikir kreatif dalam mencari jawaban-

jawaban dari materi yang dipelajari. 

Dengan demikian menggunakan model PBL akan meningkatkan proses 

berpikir kreatif siswa  dalam mencari gagasan, konsep dan menemukan jawaban 

sendiri dari suatu permasalahan yang ditanyakan serta mampu mengembangkan 

pengetahuan yang dimilikinya. Berdasarkan paparan yang telah dipaparkan di atas 

maka diambil judul penelitian “Pengaruh Model Problem Based Learning 

Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini 

dilakukan untuk melihat pengaruh model Problem Based Learning terhadap 

keterampilan berpikir kreatif siswa, secara lebih rinci rumusan masalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa yang menggunakan 

pembelajaran dengan model PBL? 

2. Bagaimana peningkatan kemampuan hasil belajar siswa yang menggunakan 

pembelajaran dengan model PBL? 

3. Bagaimanakah perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa yang 

menggunakan model PBL jika dibandingkan dengan menggunakan model 

konvensional? 

4. Apa saja faktor penghambat dan pendukung pembelajaran IPA dengan 

menggunakan model PBL? 

Penelitian ini difokuskan pada materi sifat benda cair, padat, dan gas. Sifat 

benda cair, padat, dan gas sangat dekat dengan lingkungan sekitar siswa akan 

tetapi banyak siswa yang tidak menyadari terhadap hal tersebut, sehingga banyak 

siswa yang tidak mengetahui terhadap sifat benda cair, padat, dan gas. Seharusnya 

siswa dapat mengetahui konsep-konsep sifat benda cair, padat, dan gas dengan 

baik. 

Penelitian ini dibatasi di kelas IV tahun ajaran 2015/2016 pada bahasan 

materi tentang sifat benda cair, padat, dan gas. Pemilihan materi tersebut 

berdasarkan pertimbangan sebagai berikut.  
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1. Materi sifat benda cair, padat, dan gas merupakan materi yang ada dalam 

kehidupan peserta didik, sehingga sering diaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-sehari. 

2. Membantu peserta didik agar dapat memahami konsep sifat benda cair, padat, 

dan gas dalam kehidupan sehari-hari. 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengetahui metode 

bahan ajar IPA menggunakan model PBL, upaya untuk meningkatkan berpikir 

kreatif siswa pada materi sifat benda cair, padat, dan gas. Tujuan penelitian lebih 

rinci adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa yang 

menggunakan pembelajaran dengan model PBL. 

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa yang menggunakan 

pembelajaran dengan model PBL. 

3. Untuk mengetahui perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa 

yang menggunakan model PBL dengan menggunakan model konvensional. 

4. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan 

menghambatpembelajaran IPA dengan model PBL. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

memiliki kepentingan dalam penelitian, di antarnya adalah sebagai berikut. 

1. Bagi siswa 

Dengan dilakukannya penelitian ini, siswa mendapatkan suatu pengalaman 

yang berharga dan bermakna untuk peningkatan kemampuan berpikir kreatif 

siswa. Selain itu, siswa dapat melatih dan mengembangkan keterampilan berpikir 

kreatif dalam memecahkan suatu permasalahan, khususnya pada mata pelajaran 

IPA. 

2. Bagi guru 

Penelitian yang dilakukan dapat menambah pengetahuan guru dalam 

meningkatkan pembelajaran menjadi lebih menarik dan inovatif, sehingga 

pembelajaran akan lebih bermakna bagi siswa. Selain itu, penelitian ini 
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diharapkan dapat mengembangkan kreativitas guru dalam melaksanakan kegiatan 

mengajar. 

3. Bagi peneliti 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

mengembangkan kegiatan pembelajaran yang menggunakan model PBL, serta 

terhadap peningkatan berpikir kreatif siswa. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Penyusunan skripsi ini dimulai dengan pembuatan lembar sampul depan dan 

lembar sampul dalam, lembar persembahan, lembar pengesahan, lembar 

pernyataan keaslian karya, abstrak, kata pengantar, lembar ucapan terima kasih, 

daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, bab I pendahuluan yang terdiri atas latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi. 

Dilanjutkan dengan bab II studi literatur yang terdiri atas pengertian model 

PBL, manfaat model PBL, langkah-langkah model PBL, kelebihan model PBL,  

teori belajar yang mendukung model PBL, pengertian kemampuan berpikir 

kreatif, indikator kemampuan berpikir kreatif, dan pembelajaran IPA di sekolah 

dasar. 

Adapun bab III mengenai metode penelitian yang terdiri atas metode dan 

desain penelitian, subjek penelitian yang di dalamnya terdapat populasi dan 

sampel, lokasi dan waktu penelitian, variabel dalam penelitian, definisi 

operasional, instrumen penelitian,  prosedur penelitian, teknik pengolahan data 

dan analisis data. Bab IV mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang di 

dalamnya terdapat hasil penelitian dan pembahasan dari skripsi itu sendiri. 

Kemudian dari bab V itu sendiri membahas tentang simpulan dan saran dan di 

akhiri dengan daftar pustaka.  

Namun dalam penulisan skripsi ini juga dilengkapi dengan berbagai 

lampiran, yaitu lampiran A mengenai persiapan mengajar yang di dalamnya 

terdapat RPP beserta LKS kelas eksperimen dan kelas kontrol pertemuan ke-1, ke-

2, dan ke-3. Lampiran B yakni mengenai tes di dalamnya terdapat kisi-kisi 

instrumen, format instrumen, kunci jawaban dan pedoman penskoran.  Lampiran 

C yakni mengenai nontes di dalamnya terdapat kisi-kisi angket, format angket, 
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pedoman penskoran angket, format observasi, pedoman penskoran observasi, 

format catatan lapangan dan format Lembar Kerja Siswa (LKS). 

Lampiran D mengenai hasil uji coba instrumen di dalamnya terdapat 

validitas tes, reliabilitas tes, indeks kesukaran soal tes, daya pembeda soal tes, 

validitas angket dan reliabilitas angket. Lampiran E yakni mengenai data hasil 

penelitian di dalamnya terdapat data hasil ujicoba instrumen, data hasil tes yang di 

dalamnya terdapat data hasil tes awal, analisis data hasil tes awal, data hasil tes 

akhir, analisis data hasil tes akhir, data dan analisis data gain. Kemudian di 

lampiran E juga terdapat data hasil angket, analisis data hasil angket, data hasil 

observasi, analisis data hasil observasi, data hasil observasi, hasil catatan lapangan 

dan dokumentasi yang di dalamnya terdapat foto-foto kegiatan pada saat 

pembelajaran. Di lampiran F mengenai hasil uji statistik dengan bantuan program 

SPSS 16.0 for windows yang di dalamnya meliputi uji normalitas pretes-postes 

kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen, uji beda rata-rata (uji Wilcoxon) 

pretes-postes kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen, uji normalitas pretes-

postes hasil belajar kelas eksperimen, uji beda rata-rata (uji Wilcoxon) pretes-

postes hasil belajar kelas eksperimen, uji normalitas pretes kemampuan berpikir 

kreatif kelas eksperimen dan kelas kontrol, uji beda rata-rata (uji Mann Whitney) 

pretes kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen dan kelas kontrol, uji Gain, 

uji normalitas postes kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, serta uji beda rata-rata (uji Mann Whitney) postes kemampuan berpikir 

kreatif kelas eksperimen dan kelas kontrol  

Lampiran G memuat tentang surat-surat yang meliputi surat keputusan, 

surat bukti penelitian kelas eksperimen, dan surat kelas bukti penelitian kelas 

kontrol. Lampiran H berisikan lembar monitoring. Lampiran terakhir adalah 

riwayat hidup. 

 

 

 


