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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan suatu proses yang mengakibatkan adanya perubahan 

perilaku baik potensial maupun aktual dan bersifat relatif permanen sebagai 

akibat dari latihan dan pengalaman. Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan 

interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Dalam kegiatan pembelajaran siswa dituntut keaktifannya. 

Aktif yang dimaksud adalah siswa aktif bertanya, mempertanyakan, 

mengemukakan gagasan dan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, karena 

belajar memang merupakan suatu proses aktif dari  siswa dalam membangun 

pengetahuannya. Jika pembelajaran tidak memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk berperan aktif, maka pembelajaran tersebut bertentangan dengan hakikat 

belajar. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembelajaran, siswa tidak hanya dituntut 

keaktifannya saja tapi juga kekreativitasannya karena kreativitas dalam 

pembelajaran dapat menciptakan situasi yang baru, tidak monoton dan menarik 

sehingga siswa akan lebih terlibat dalam kegiatan pembelajaran (Sulianto, 2011). 

Hal ini didukung oleh Setyawan (2006) yang menyatakan bahwa dalam 

pembelajaran, diperlukan pengembangan kreativitas siswa dan menciptakan iklim 

motivasional yang benar untuk belajar melalui kurikulum, pengajaran dan teknik 

instruksional yang kreatif.  

Kehidupan bangsa yang cerdas merupakan tujuan pendidikan nasional 

yang tercantum dalam UU RI nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Isi dari SISDIKNAS adalah “Pendidikan Nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
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berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

tanggung jawab”. Potensi peserta didik dapat terlihat dari kreativitasnya, 

disamping itu potensi juga nampak dalam hasil belajar. 

Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan sesuatu atau 

membuat sesuatu yang berbeda dari yang lain. Hal tersebut nampak dalam 

pembelajaran IPA di SD yang menuntut kreativitas siswa dalam melakukan 

percobaan-percobaan yang diberikan. Dalam konteks pembelajaran IPA SD, 

setiap siswa memiliki gagasan/konsepsi tertentu terhadap suatu fenomena alam 

(Suratno, 2007; 2008). Ragam konsepsi tersebut menunjukkan variasi pemikiran 

siswa dalam hal mengenali dan memecahkan permasalahan yang terkandung 

dalam suatu fenomena alam. Kenyataan ini mengindikasikan keterkaitan antara 

pembelajaran sains dengan kreativitas.Sedangkan hasil belajar adalah perubahan 

tingkah laku yang terjadi pada siswa setelah menjalani suatu 

pengalaman/pembelajaran yang membuat siswa dari tidak tahu menjadi tahu. 

Menurut Munandar (2009:9) “Kreativitas dapat digunakan untuk memprediksi 

prestasi belajar siswa”. Hal ini berarti kreativitas juga dapat menjadi tolak 

ukurhasil belajar siswa. 

Perkembangan pendidikan di Indonesia dinilai belum mendidik tingkat 

kreativitas anak karena hanya mengukur kepintaran mereka melalui besaran nilai 

studi di masing-masing sekolahnya (Zainudin Maliki, 2011). Hal ini berarti masih 

lemahnya kesadaran tentang pentingnya kreativitas bagi peserta didik, sehingga 

kreativitas di Indonesia masih kurang optimal. Sedangkan hasil UASBN (Ujian 

Akhir Sekolah Berstandar Nasional) menunjukkan nilai mapel IPA lebih rendah 

dibandingkan nilai mapel Bahasa Indonesia dan Matematika, yaitu 7,50 untuk 

Bahasa Indonesia, 7,06 untuk Matematika, dan 7,01 untuk IPA. Pengembangan 

kreativitas merupakan salah satu upaya pemberdayaan siswa. Melihat masyarakat 

kita terus berubah dan bersifat multidimensional, serta menuntut kreativitas dari 

semua orang dan masing-masing kita, hal tersebut berarti tingkat kreativitas orang 

itu berbeda satu dengan yang lain sehingga kreativitas menarik untuk diteliti 
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(Semiawan, 2000). Ciri-ciri kreativitas adalah siswa mau bertanya pada saat 

pembelajaran, siswa berani menjawab pertanyaan yang diberikan oleh gurunya 

dengan jawaban yang berbeda dengan temannya, siswa mengikuti pembelajaran 

sampai akhir. 

Berdasarkan pengamatan pembelajaran IPA bagi siswa Kelas V SD 

Negeri 1 Sumberdalem Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo terlihat bahwa 

70% dari seluruh siswa yang ada tidak mau bertanya pada saat pembelajaran, 

hanya 30% dari seluruh siswa bertanya pada saat pembelajaran, hal ini terjadi 

karena dimungkinkan pembelajaran kurang dapat merangsang rasa ingin tahu 

siswa sehingga kurang motivasi. 80% dari seluruh siswa tidak mau menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh guru, hanya 20% dari seluruh siswa mau 

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru hal ini terjadi dimungkinkan 

karena siswa tidak tahu jawabannya, atau mungkin siswa tidak mendengarkan 

gurunya. 70% dari seluruh siswa bermain sendiri pada saat guru menerangkan dan 

tidak bersemangat pada saat mengikuti pembelajaran, hal itu terlihat dari posisi 

duduk yang meletakkan kepalanya di atas meja, pada saat guru menunjuk siswa, 

siswa tidak mau maju ke depan, pembelajaran lebih didominasi oleh guru bukan 

siswa. Dampak yang muncul dari kondisi tersebut adalah siswa menjadi terbiasa 

untuk tidak aktif  sehingga tidak dapat berfikir kritis dan siswa kurang kreatif. 

Sedangkan untuk hasil belajar siswa kelas V SD N 1 Sumberdalem masih rendah. 

Hasil belajar diambil dari nilai Ulangan Harian Semester I yaitu 40% siswa 

memiliki nilai diatas KKM, sedangkan 60% siswa yang lain mendapat nilai 

dibawah KKM, dengan Kriteria Ketuntasan Minimal yaitu 64. 

Berangkat dari latar belakang ini menunjukkan bahwa studi tentang 

kreativitas dan hasil belajar sangat penting terutama dalam mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam. Dan perlu adanya riset untuk mengetahui pengaruh kreativitas 

terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA. Dari masalah tersebut 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Kreativitas 

Siswa terhadap hasil belajar Siswa kelas V pada Mata Pelajaran Ilmu 
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Pengetahuan Alam Sekolah Dasar Negeri Gugus Handayani Kecamatan Kertek di 

Wonosobo”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah 

kreativitas siswa berpengaruh terhadap Hasil  Belajar IPA siswa kelas V semester 

I pada mata pelajaran IPA materi perubahan sifat bendadi Sekolah Dasar Negeri 

Gugus Handayani Kecamatan Kertek Kabupaten WonosoboTahun Pelajaran 

2011-2012”.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh kreativitas siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

IPA materi perubahan sifat bendadi Sekolah Dasar Gugus Handayani Kecamatan 

Kertek Wonosobo Tahun 2011-2012. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, antara lain ialah : 

1) Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

penelitian yang terkait dengan kreativitas siswa dan hasil belajar. 

2) Darisegi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi para guru 

sehingga mengetahui pentingnya kreativitas bagi siswa. 

 

 

 

 

 


