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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan 

suatu bangsa, karena pendidikan dapat meningkatkan potensi sumber daya 

manusia secara nasional. Pendidikan memiliki tanggung jawab menciptakan 

manusia yang berkualitas dan berkarakter. Pendidikan dapat diartikan sebagai 

usaha manusia dewasa membentuk manusia yang belum dewasa menjadi 

dewasa dan memiliki banyak pengalaman. Pengalaman itu terjadi sebagai 

akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan, baik lingkungan fisik 

maupun lingkungan sosial. Pendidikan dapat dilakukan di lingkungan 

keluarga, masyarakat  maupun sekolah.  

Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan formal yang 

menyediakan berbagai kegiatan bagi siswa untuk memperoleh pengalaman 

pendidikan. Pengalaman pendidikan di lingkungan sekolah merupakan 

kegiatan  belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa pada jenjang 

sekolah tertentu.  Sekolah Dasar merupakan jenjang pendidikan yang paling 

dasar dan merupakan  landasan  untuk pendidikan di tingkat yang lebih atas. 

Pendidikan di sekolah dasar merupakan bekal bagi siswa menuju pendidikan 

di tingkat lanjutan. Pendidikan karakter menjadi hal yang perlu diterapkan di 

sekolah dasar sebagai bekal dan dasar siswa untuk menjalani kehidupan sosial 

yang baik dan mengikuti pendidikan di tingkat yang lebih atas. Sekolah dasar 
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yang berkualitas tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan nilai karakter 

bangsa pada siswa. Pendidikan nilai karakter bangsa merupakan hal yang 

penting dan perlu diterapkan di sekolah dasar karena banyak memberi dampak 

positif bagi prestasi belajar siswa.  

 Nilai karakter kreativitas dan kerja keras merupakan bagian dari 18 nilai 

karakter bangsa yang ditetapkan pemerintah. Kreativitas siswa dapat 

ditunjukkan oleh beberapa sikap siswa seperti cenderung memberikan 

jawaban yang luas, lebih banyak dan memuaskan terhadap suatu pertanyaan. 

Kreativitas siswa juga dapat ditunjukkan dengan keberanian siswa untuk 

mengkritik atau memberi jawaban yang unik serta baru jika dibandingkan 

jawaban yang sudah ada dalam kegiatan pembelajaran. Karakter kreativitas 

dimungkinkan memberikan pengaruh bagi prestasi belajar siswa karena 

dengan kreativitas yang dimiliki siswa menjadi memiliki pengetahuan yang 

luas, memiliki latar belakang membaca yang luas dan menjadikan siswa 

mampu berpikir secara fleksibel. Karkter kerja keras juga dimungkinkan 

memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Kerja keras siswa dapat 

dilihat dari beberapa sikap siswa. Siswa yang mau bekerja keras dalam belajar 

cenderung mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan teliti dan rapi serta 

mampu dikerjakan tepat waktu. Siswa yang bekerja keras cenderung akan 

bekerja lebih banyak daripada orang lain. 

Hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan 

kepala sekolah di SD Negeri 1 Karangturi, dapat disimpulkan bahwa SD 

Negeri 1 Karangturi merupakan salah satu sekolah dasar yang memiliki 
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kualitas bagus di Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga. SD Negeri 1 

Karangturi merupakan salah satu sekolah dasar yang berstandar nasional di 

Kabupaten Purbalingga dan menjadi satu-satunya sekolah dasar yang 

berstandar nasional di Kecamatan Mrebet. SD Negeri 1 Karangturi merupakan 

sekolah dasar inti di Kecamatan Mrebet yang sering dijadikan tempat 

kegiatan-kegiatan penting di daerah Mrebet seperti untuk tempat lomba antar 

sekolah dasar dan lain sebagainya. Siswa di SD Negeri 1 Karangturi juga 

sering menjadi pemenang pada berbagai ajang perlombaan, di beberapa tahun 

SD Negeri 1 Karangturi juga sering masuk peringkat tiga besar baik di 

Kecamatan Mrebet maupun Kabupaten Purbalingga.  Penanaman pendidikan 

karakter pada diri siswa merupakan salah tau hal yang menjadikan SD Negeri 

1 Karangturi memiliki kualitas bagus.  

SD Negeri 1 Karangturi merupakan salah satu sekolah dasar yang telah 

mengintegrasikan pendidikan karakter pada kurikulum dan kegiatan 

pembelajaran, namun karakter kreativitas dan kerja keras belum diintegrasikan 

secara maksimal pada kegiatan pembelajaran. Kurangnya pengintegrasian 

nilai karakter kreativitas ditunjukkan oleh beberapa sikap siswa yang 

seringkali memberikan jawaban monoton apabila diberi pertanyaan oleh guru, 

siswa kurang suka membaca dibuktikan dengan perpustakaan sekolah yang 

sepi pengunjung, siswa juga jarang bertanya kepada guru dalam kegiatan 

pembelajaran. Karakter kerja keras juga kurang terlihat dalam kegiatan 

pembelajaran. Siswa jarang mengecek kembali hasil pekerjaannya jika diberi 

tugas oleh guru. Siswa juga kurang dapat memanfaatkan sumber daya yang 
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ada di sekolah untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Siswa juga 

terkadang terlihat melihat jawaban teman saat ulangan. Hal tersebut juga 

dikuatkan dengan hasil pekerjaan beberapa siswa yang jawabannya cenderung 

sama jika tempat duduk mereka berdekatan. 

Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu 

mata pelajaran yang cenderung membutuhkan karakter kreativitas dan kerja 

keras siswa. Pembelajaran IPA seringkali ditandai dengan kegiatan ilmiah 

seperti percobaan, pengamatan dan eksperimen. Metode pembelajaran tersebut 

menjadikan siswa dituntut mampu kreatif dan bekerja keras untuk 

memecahkan masalah yang ada dalam pembelajaran IPA. Hal tersebut 

dibuktikan dengan peneliti temukan hasil belajar IPA yang cenderung sering 

menggunakan kreativitas belajar siswa dan kerja keras dalam menyelsaikan 

tugas. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya hasil belajar IPA yang peneliti 

temukan di SD Negeri 1 Karangturi seperti beberapa tanaman cangkok dan 

stek yang merupakan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Mata 

pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang penting dan banyak 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa, dengan pembelajaran IPA 

diharapkan ilmu yang diperoleh dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-

hari. Alasan-alasan tersebut menjadikan peneliti memilih mata pelajaran IPA 

sebagai objek penelitian. 

Mengacu pada latar belakang tersebut, peneliti terdorong untuk 

mengadakan penelitian kuantitatif korelasi dan regresi linier berganda 

mengenai hubungan kreativitas belajar dan kerja keras menyelesaikan tugas 
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terhadap prestasi belajar IPA di SD Negeri 1 Karangturi. Penelitian ini peneliti 

anggap perlu dilakukan untuk memberikan informasi bagi guru mengenai 

fakta-fakta pengaruh kreativitas belajar dan kerja keras menyelesikan tugas 

bagi prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA.  

B. Perumusan Masalah 

  Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh kreativitas belajar IPA terhadap prestasi belajar 

siswa? 

2. Apakah terdapat pengaruh kerja keras menyelesaikan tugas terhadap 

prestasi belajar siswa? 

3. Apakah terdapat pengaruh kreativitas belajar IPA dan kerja keras 

menyelesaikan tugas terhadap prestasi belajar siswa? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian kuantitatif  korelasi dan 

regresi linier berganda ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kreativitas belajar IPA terhadap prestasi 

belajar siswa. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kerja keras menyelesaikan tugas terhadap 

prestasi belajar siswa. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kreativitas belajar dan kerja keras 

menyelesaikan tugas terhadap prestasi belajar siswa. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 

1. Memberikan informasi kepada guru mengenai fakta-fakta pengaruh 

kreativitas belajar  IPA  terhadap  prestasi belajar siswa. 

2. Memberikan informasi kepada guru mengenai fakta-fakta pengaruh kerja 

keras menyelesaikan tugas terhadap prestasi belajar siswa. 

3. Memberikan informasi kepada guru mengenai fakta-fakta pengaruh 

kreativitas belajar dan kerja keras menyelesaikan tugas terhadap prestasi 

belajar siswa. 

4. Menumbuhkan nilai karakter pada diri siswa. 

5. Bagi peneliti penelitian ini bermanfaat untuk menambahkan wawasan serta 

ilmu pengetahuan mengenai penelitian korelasi dan regresi linier 

berganda. 
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