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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu pembelajaran yang di dalamnya  tidak 

hanya mengembangkan pengetahuan siswa saja, tetapi juga mengasah  

keterampilan serta menumbuhkan karakter. Berdasarkan Undang-Undang No. 

20 tahun 2003 SISDIKNAS bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. Potensi yang dimiliki setiap siswa dapat dikembangkan melalui 

pembelajaran, salah satunya yaitu pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA). 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan mata pelajaran yang 

membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Mata pelajaran 

IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari di sekolah 

dasar (SD). Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD pada 

hakikatnya memberikan pengetahuan dasar dan keterampilan untuk 

memecahkan suatu masalah yang terjadi di lingkungan. 

Sikap siswa yang positif dapat membantu dalam mewujudkan tujuan 

pembelajaran IPA, termasuk di dalamnya meningkatkan kemampuan berpikir 

1 

Pengaruh Model Pembelajaran…, Alfi Nur Asyifa, FKIP, UMP, 2017



2 

 

 

 

kreatif. Kreatif merupakan karakter positif yang tepat untuk ditanamkan pada 

diri siswa. Penanaman sikap kreatif dapat melatih siswa untuk selalu belajar 

hal-hal baru yang belum diketahui. Sikap kreatif mampu membantu siswa 

dalam mengembangkan keterampilan proses pemecahan masalah. Hal ini 

sesuai dengan pembahasan IPA yang berisi masalah-masalah yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh banyak faktor, 

diantaranya pemilihan model pembelajaran, sarana prasarana, motivasi, 

lingkungan, dan kemampuan guru. Guru sangat berperan untuk menciptakan 

sistem pembelajaran yang kreatif. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

dengan adanya kreativitas dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Prestasi 

belajar siswa juga ditentukan oleh kemampuan kognitif guna mengetahui 

ketercapaian tujuan pembelajaran dan mengetahui tingkat pemahaman siswa 

terhadap materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru.  

Pada umumnya ketika pembelajaran guru masih menggunakan 

model pembelajaran langsung. Pada saat kegiatan pembelajaran, beberapa 

siswa belum dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Siswa kurang kreatif 

dalam memecahkan masalah, selain itu siswa juga kurang tertarik terhadap 

materi pelajaran IPA karena siswa merasa materi pelajaran IPA terlalu luas. 

Hal tersebut menyebabkan materi yang disampaikan oleh guru tidak diterima 

secara maksimal. 

Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan 

menggunakan model pembelajaran yang menarik. Penerapan model 
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pembelajaran akan membantu guru dalam menciptakan proses pembelajaran 

yang lebih kreatif. Hal ini terlihat ketika guru tidak lagi menyampaikan materi 

dengan model yang konvensional, melainkan guru bertindak sebagai fasilitator 

dan motivator, serta membiarkan siswa aktif dalam pembelajaran. Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan model pembelajaran treffinger. 

Model treffinger dalam pengaplikasiannya dilakukan agar siswa 

dapat memahami materi pelajaran dengan cara menyelesaikan suatu masalah. 

Model treffinger menurut Treffinger dalam (Munandar, 2014:172) merupakan 

model belajar kreatif yang menggambarkan susunan tiga tingkat, mulai 

dengan unsur-unsur dasar dan menanjak ke fungsi-fungsi berpikir yang lebih 

majemuk. Pada tingkat pertama dan kedua siswa terlibat dalam kegiatan 

membangun keterampilan, kemudian tingkat ketiga siswa terlibat untuk 

menangani masalah kehidupan nyata. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, perlu dilakukan pengkajian lebih 

lanjut. Penelitian yang akan dilakukan mengambil judul “pengaruh model 

pembelajaran treffinger terhadap kreativitas dan prestasi belajar IPA materi 

sumber daya alam, lingkungan, teknologi, dan masyarakat siswa kelas IV 

sekolah dasar”. Model treffinger diharapkan mampu mempengaruhi 

kreativitas dan prestasi belajar siswa. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat teridentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Siswa kurang kreatif dalam memecahkan masalah. 

2. Siswa kurang tertarik terhadap materi pelajaran IPA. Siswa merasa materi 

pelajaran IPA terlalu luas. 

3. Prestasi belajar siswa masih perlu diperbaiki 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat keterbatasan peneliti, maka peneliti perlu membatasi 

penelitian ini berkisar pada masalah sebagai berikut: 

1. Model treffinger 

Model belajar merupakan komponen yang penting dalam kegiatan belajar 

megajar. Peneliti memilih model treffinger dengan harapan dapat 

berpengaruh lebih baik terhadap prestasi belajar dan kreativitas siswa.  

2. Kreativitas 

Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah 

dengan cara yang baru. Kreativitas cenderung menunjukkan proses 

berpikir divergen. 

3. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar yang baik merupakan harapan siswa, guru, dan orang tua 

karena merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran di sekolah. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah model treffinger berpengaruh terhadap kreativitas siswa pada mata 

pelajaran IPA di kelas IV SD Negeri 1 Petir? 

2. Apakah model treffinger berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran IPA di kelas IV SD Negeri 1 Petir? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui pengaruh  model treffinger terhadap kreativitas siswa pada 

mata pelajaran IPA di kelas IV SD Negeri 1 Petir. 

2. Mengetahui pengaruh  model treffinger terhadap prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran IPA di kelas IV SD Negeri 1 Petir. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoretis 

Secara teoritis penelitian ini akan mengkaji pengaruh model pembelajaran 

terhadap kretivitas dan prestasi belajar siswa. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa 

1) Memudahkan siswa memahami materi dengan baik. 

2) Mempengaruhi sikap kreativitas belajar siswa. 
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b. Bagi guru 

1) Menambah wawasan guru dalam menggunakan model treffinger 

selama proses pembelajaran. 

2) Memberikan pengalaman langsung untuk mengaplikasikan model 

treffinger dalam kegiatan pembelajaran. 

c. Bagi sekolah 

1) Meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di sekolah. 

2) Memberikan pertimbangan pemikiran megenai permasalahan yang 

berkaitan dengan pembelajaran IPA di sekolah. 

d. Bagi peneliti 

1) Menambah pengalaman peneliti untuk menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran IPA. 

2) Meningkatkan pengetahuan peneliti terhadap model pembelajaran 

treffinger. 
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