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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatkan kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjamin keberlangsungan pembangunan 

suatu bangsa. Rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan baik 

pendidikan formal maupun informal menjadi masalah yang serius dalam 

peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Berkaitan dengan perubahan 

kurikulum, diterapkan kurikulum berbasis kompetensi sekaligus berbasis karakter, 

yang dapat membekali peserta didik dengan berbagai sikap dan kemampuan yang 

sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan tuntutan teknologi.  

Pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 bertujuan untuk 

meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan, yang mengarah pada 

pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan 

seimbang. Kurikulum 2013, pendidikan karakter dapat di intregrasikan dalam 

seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi yang terdapat dalam kurikulum. 

Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma dan nilai-nilai pada setiap 

bidang studi perlu dikembangkan dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. 

Kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan generasi yang produktif, kreatif, 

inovatif, dan berkarakter. Kurikulum 2013 diterapkan pada semua jenjang 

pendidikan, salah satunya pada jenjang Sekolah Dasar. Piaget (dalam Dahar, 

2011: 138) menyatakan bahwa anak pada rentang usia 7 sampai 12 tahun 

digolongkan pada tahap operasional konkret, yang berarti pemikiran anak di 

dasarkan pada sesuatu yang konkret atau nyata. Anak pada tahap ini memiliki rasa 

ingin tahu yang tinggi dan lebih tertarik pada hal-hal yang bersifat percobaan. 

Pada tahap ini anak belum mampu menerima sesuatu yang bersifat abstrak atau 

verbal. Pembelajaran tematik integratif dalam Kurikulum 2013 sangat sesuai 

dengan karakter, keadaan dan kebutuhan siswa usia sekolah dasar.  

Pembelajaran tematik integratif dengan pendekatan saintifik 

mengutamakan pada kegiatan siswa dalam menemukan konsep. Pembelajaran 

dilaksanakan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman siswa. Berkaitan 
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dengan pendekatan saintifik tentu erat kaitannya dengan pembelajaran IPA. 

Pembelajaran IPA di sekolah dasar sangatlah penting mengingat dalam 

pembelajaran kegiatan percobaan dan praktikum menjadi salah satu sarana untuk 

menyalurkan rasa keingintahuan siswa dan ketertarikannya pada hal-hal yang 

bersifat percobaan dan praktikum. IPA dalam kurikulum 2013 menjadi muatan 

pelajaran yang terintegrasi dalam tema. Muatan lain yang terintegrasi dengan 

muatan IPA dalam tema antara lain adalah Bahasa Indonesia, Matematika, IPS, 

dan PPKn. Materi muatan IPA harus dapat dikaitkan dengan muatan pelajaran 

lainnya. 

IPA merupakan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang gejala-

gejala alam yang terdiri dari fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip dan teori-

teori Sumatowa (2011: 10). Pembelajaran IPA di sekolah dasar akan mampu 

memberdayakan siswa apabila memperhatikan hal penting dalam pembelajaran 

IPA yaitu siswa telah memiliki berbagai konsepsi, pengetahuan yang relevan 

dengan apa yang mereka pelajari, aktivitas siswa melalui berbagai kegiatan nyata 

dengan alam menjadi hal utama, siswa menyampaikan gagasan dan memberikan 

respon yang relevan terhadap suatu masalah yang dimunculkan, kesempatan 

kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya dalam menjelaskan 

suatu masalah. Pelajaran IPA dalam pembelajaran tematik dapat diintegrasikan 

dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran Bahasa Indonesia di 

sekolah dasar diharapkan dapat membantu siswa untuk mengenal dirinya, 

budayanya dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan perasaan, 

berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut. Pendidikan 

Bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk 

berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan 

maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan. 

Muatan pelajaran IPA dalam pembelajaran tematik dapat diintregasikan 

dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia, tetapi pada kenyataannya hasil 

observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 12 September 2018 di SD 2 Undaan 

Lor, keterampilan guru mengajar kurang inovatif dalam mengaitkan muatan 

pelajaran IPA dengan Bahasa Indonesia. Keterampilan mengajar guru kelas V 
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dalam kategori cukup baik. Hal ini berdasarkan pada hasil pengamatan 

keterampilan guru yang menunjukkan skor 60 dengan presentase 60 % dalam 

kategori cukup baik. Proses pembelajaran yang dilaksanakan, guru masih merasa 

kesulitan dalam mengaitkan antara satu muatan dengan muatan lainnya pada 

pembelajaran tematik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru kelas V 

SD 2 Undaan Lor, Dalam proses pembelajaran masih belum bersifat tematik 

integratif yang artinya adalah masih terpecah-pecah antar muatan pelajaran atau 

masih berdiri sendiri, serta guru merasa kesulitan karena masih kurangnya sarana 

dan prasarana di sekolah yang kurang mendukung proses pembelajaran.  

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di kelas V SD 2 Undaan Lor 

pada tanggal 12 September 2018, menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran 

IPA siswa kurang antusias, kurang semangat dan keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran masih sangat minim. Hanya ada beberapa siswa yang antusias 

dalam mengikuti pembelajaran. Sebagian besar siswa hanya duduk diam dan juga 

mengobrol atau bermaian sendiri dengan teman sebangku dan kurang 

memperhatikan guru saat pembelajaran berlangsung. Guru memancing siswa 

untuk bertanya tetapi siswa kurang antusias dan tidak berani bertanya atau 

mengemukakan gagasanya. Guru juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi kepada siswa, namun hanya sedikit siswa berani 

menjawab atau mengungkapkan gagasannya. Hal ini menunjukkan bahwa siswa 

kurang tertarik untuk mengikuti pembelajaran IPA. Kelancaran dalam 

menghasilkan gagasan atau jawaban dan memberikan pertanyaan siswa masih 

tergolong rendah, padahal kedua hal tersebut merupakan aspek-aspek berpikir 

kreatif yang harus dipenuhi dalam pembelajaran IPA. 

Hasil observasi yang peneliti lakukan di kelas V SD 2 Undaan Lor, 

menunjukkan bahwa hasil tes prasiklus kemampuan berpikir kreatif pada aspek 

pengetahuan menunjukkan nilai rata-rata klasikal sebesar 57,60 dengan jumlah 

siswa tuntas sebanyak 8 orang siswa dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 15 

orang siswa. Oleh karena itu secara umum kemampuan berpikir kreatif siswa 

kelas V belum maksimal atau belum tercapai sepenuhnya. Berdasarkan hasil 

wawacara dengan guru kelas V SD 2 Undaan Lor tingkat berpikir kreatif siswa 
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secara keseluruhan belum terpenuhi. Namun guru tetap berusaha untuk 

menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif siswa terutama dalam pembelajaran 

IPA misalnya dengan memberikan suatu permasalahan. Sebagian besar siswa 

masih takut untuk menyampaikan pendapatnya atau gagagsannya dari pemecahan 

masalah yang diberikan guru. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa 

kemampuan berpikir kreatif dalam kegiatan kelompok masih belum terlihat. 

Hanya ada beberapa kelompok yang aktif dalam kelompoknya. Selain itu terdapat 

empat kelompok dari enam kelompok yang dibentuk oleh guru yang belum 

mampu bekerjasama dengan kelompoknya. Ketika ada kelompok yang berbeda 

pendapat, kelompok yang lainya hanya diam, dan tidak menanggapi atau 

memberikan gagasan. Hal ini menunjukkan bahwa siswa belum dapat berpikir 

kreatif dan belum mampu untuk bekerjasama dengan kelompoknya. Oleh karena 

itu penggunaan model dan media pembelajaran yang inovatif diharapkan mampu 

menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif siswa, sehingga dalam kegiatan 

diskusi siswa antusias dan tertarik dan tidak merasa bosan. 

Hasil wawancara dengan siswa kelas V SD 2 Undaan Lor mereka lebih 

suka untuk melakukan kegiatan eksperimen atau praktikum dalam pembelajaran 

IPA. Namun kegiatan tersebut jarang dilakukan karena di SD belum memiliki Lab 

IPA, dan dalam kegiatan tersebut hanya dilakukan di dalam kelas atau 

memanfaatkan lingkungan sekitar. Selain itu beberapa media belajar IPA yang ada 

kurang terawat sehingga kurang mendukung proses pembelajaran IPA. Hasil 

observasi dan wawancara yang dilakukan di SD 2 Undaan Lor terdapat berbagai 

masalah yaitu salah satunya masih rendahnya berpikir kreatif siswa SD kelas V. 

Berpikir kreatif adalah sebagai suatu bentuk pemikiran, berusaha menemukan 

hubungan-hubungan baru, mendapatkan jawaban, metode atau cara-cara baru 

menanggapi suatu masalah, atau menghasilkan bentuk-bentuk artistik baru. 

Sebagai bentuk pemikiran, berpikir kreatif berusaha menghasilkan sesuatu yang 

baru melalui penggabungan baru dari unsur-unsur yang telah ada dalam pikiran 

seseorang melalui sebuah proses. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

guru dan siswa kelas V, fokus masalah yang terdapat dalam pembelajaran tematik 

terutama pada muatan pelajaran IPA dan Bahas Indonesia diantaranya adalah 
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siswa kurang antusias dan semangat dalam proses pembelajaran, siswa kurang 

terlibat aktif dalam pembelajaran, dan kemampuan berpikir kreatif siswa masih 

tergolong rendah. Rendahnya berpikir kreatif siswa disebabkan karena guru masih 

menggunakan metode konvensional, dan kurangnya penggunaan media 

pembelajaran sehingga siswa kurang tertarik dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

Peneliti memilih model pembelajaran Treffinger sebagai solusi 

permasalahan masih rendahnya berpikir kreatif siswa. Model Treffingger juga 

dikenal dengan Creative Problem Solving, yang sama-sama berupaya untuk 

mengajak siswa berpikir kreatif dalam memecahkan suatu masalah yang muncul 

di lingkungan kemudian menyatakan suatu gagasan baru dan memberikan solusi 

yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Hal ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Astuti (2017: 41) mendapatkan hasil secara keseluruhan 

penelitian ini menunjukkan bahwa berpikir kreatif siswa dapat meningkat dengan 

menggunakan media diskusi kelompok fotonovela. Pendapat lain juga 

menyatakan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 

dilihat dari indikator berpikir kreatif hasilnya berpikir kreatif siswa berbeda 

signifikan antara siswa dengan model treffinger dan siswa dengan model problem 

solving, model pembelajaran treffinger mendapat respon positif Mulyani 

(2017:91).  

Penerapan model treffinger dalam penelitian ini berbantuan media 

Diorama, sehingga dalam sintaks orientasi penerapan model Treffinger ini dibantu 

oleh sintaks orinentasi penerapan media diorama. Karena dalam model treffinger 

siswa diberikan masalah yang disajikan melalui media Diorama. Media diorama 

ini dibuat sebagai media untuk membelajarkan materi ekosistem pada siswa 

sekolah dasar, sehingga desain dan komponennya disesuaikan materi. Diorama 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah diorama ekosistem mini yang 

berukuran 30 x 40 cm, Diorama ekosistem mini yang akan dibuat adalah sebanyak 

3 diorama ekosistem. Diorama ekosistem yang dibuat diantaranya adalah berisi 

gambaran dai ekosistem sawah, ekosistem hutan dan ekosistem laut. Didalam 
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diorama ekosistem tersebut terdapat berbagai macam hewan, tumbuhan, serta 

komponen-komponen ekosistem lainnya.  

Bantuan media Diorama merupakan upaya peneliti untuk membuat 

pembelajaran menjadi menyenangkan agar siswa tidak merasa bosan dan jenuh 

sehingga mereka tertarik dan semangat untuk mengikuti pembelajaran. Hal ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sufa (2017: 62) yang mendapatkan 

hasil bahwa media diorama mampu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi 

tahap analisis dengan kriteria sangat baik. Berdasarkan uraian di atas, maka 

peneliti bermaksud melakukan penelitian di kelas V pada Tema 5 Ekosistem  

Subtema 1 Komponen ekosistem dengan menggunakan model pembelajaran 

Treffinger berbantuan media Diorama  yang terfokus pada muatan pelajaran IPA 

dan Bahasa Indonesia. 

Berdasarkan paparan di atas maka peneliti mengadakan penelitian 

mengenai “Penerapan Model Treffinger Untuk Meningkatkan Berpikir Kreatif 

Siswa Berbantuan Media Diorama pada Kelas V Tema 5 Ekosistem di SD 2 

Undaan Lor Kudus. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana penerapan model Treffinger berbantuan media diorama di SD 2 

Undaan Lor kelas V tema 5 ekosistem dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif? 

2. Bagaimana keterampilan guru dalam menerapkan model Treffinger berbantuan 

media diorama di SD 2 Undaan Lor kelas V tema 5 ekosistem dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif? 

3. Bagaimana aktivitas belajar siswa setelah diterapkan model Treffinger 

berbantuan media diorama di SD 2 Undaan Lor kelas V pada tema 5 

ekosistem? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari peneliti melakukan penelitian ini sebagai berikut. 
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1. Mendeskripsikan penerapan model Treffinger berbantuan media diorama di SD 

2 Undaan Lor kelas V tema 5 ekosistem dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif. 

2. Mendeskripsikan keterampilan guru dalam menerapkan model Treffinger 

berbantuan media diorama di SD 2 Undaan Lor kelas V tema 5 ekosistem 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. 

3. Mendeskripsikan aktivitas belajar siswa setelah diterapkan model Treffinger 

berbantuan media diorama di SD 2 Undaan Lor pada tema 5 ekosistem. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian tindakan kelas ini bermanfaat untuk menambah 

pemahaman bagi dunia ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara meningkatkan 

berpikir kreatif siswa pada tema 5 Ekositem dengan menerapkan model 

pembelajaran Treffinger di kelas V SD 2 Undaan Lor Kudus. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan setelah penelitian ini dilaksanakan 

sebagai berikut. 

a. Bagi Guru 

1) Memberikan informasi kepada guru mengenai model pembelajaran 

Treffinger untuk meningkatkan berpikir kreatif siswa berbantuan media 

diorama kelas V pada tema 5 ekosistem di SD 2 Undaan Lor. 

2) Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan guru dalam mengajar 

untuk menciptakan pembelajaran yang bervariatif, aktif dan kreatif, 

sehingga berpikir kreatif siswa meningkat. 

b. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan berpikir kreatif siswa yang optimal melalui model 

pembelajaran Treffinger berbantuan media diorama Kelas V pada Tema 

5 Ekosistem di SD 2 Undaan Lor. 

2) Mendorong siswa untuk dapat berpikir kreatif dan mampu 

mengembangkan keterampilan yang dimiliki. 
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c. Bagi Sekolah 

1) Sekolah dapat menemukan solusi terbaik untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif. 

2) Penelitian dapat dijadikan pertimbangan dalam memotivasi guru untuk 

melaksanakan proses pembelajaran yang aktif dan kreatif. 

3) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan model, media 

dan pembelajaran tematik bagi setiap guru di sekolah. 

d. Bagi Peneliti 

1) Penelitian ini dapat dijadikan sarana mengembangkan pengetahuan yang 

dimiliki peneliti. 

2) Menambah pengalaman baru bagi peneliti untuk dikembangkan pada 

pembelajaran lain. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 

dilakukan untuk meningkatkan berpikir kreatif siswa yang dilaksanakan di SD 2 

Undaan Lor kelas V  Semester 1  tahun ajaran 2018/ 2019 , pada Tema 5 

Ekosistem Subtema 1 Komponen Ekosistem yaitu pada pembelajaran 1 dan 

pembelajaran 2. Subtema 2 Hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem yaitu 

pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Penelitian tindakan kelas ini dibatasi 

pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA, Materi Ekosistem dan Teks 

Nonfiksi. Penelitian ini menggunakan model Treffinger berbantuan media 

Diorama sebagai tindakan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian. 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang digunakan sebagai berikut. 

1. Kompetensi Inti 

KI 1    Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 Menunujukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan 

bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangga, dan negara. 

KI 3 Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 

metapengetahuan pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, 

dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 
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tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di 

sekolah, dan tempat bermain. 

KI 4 Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, Produktif, kritis, 

mandiri, kolaboratif, dan komunikatif.Dalam bahasa yang jelas, sistematis, 

logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

sesuai dengan tahap perkembangannya. 

2. Kompetensi Dasar 

Bahasa Indonesia 

3.7 Menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks nonfiksi. 

4.7 Menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks nonfiksi ke dalam 

tulisan dengan bahasa sendiri. 

IPA 

3.5 Menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan 

di lingkungan sekitar. 

4.5  Membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu 

ekosistem. 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk memperoleh pengertian yang sama antara peneliti dan pembaca, 

maka peneliti jelaskan pengertian dari istilah-istilah dalam penelitian ini melalui 

definisi operasional. Definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Model Pembelajaran Treffinger 

Model pembelajaran Treffinger adalah suatu strategi pembelajaran yang 

dikembangkan dari model belajar kreatif yang mengutamakan dari segi proses. 

Model Treffingger juga dikenal dengan Creative Problem Solving, yang sama-

sama berupaya untuk mengajak siswa berpikir kreatif dalam memecahkan suatu 

masalah yang muncul di lingkungan kemudian menyatakan suatu gagasan baru 

dan memberikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah.   

2. Berpikir Kreatif 

Berpikir kreatif adalah sebagai suatu bentuk pemikiran, berusaha 

menemukan hubungan-hubungan baru, mendapatkan jawaban, metode atau cara-
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cara baru menanggapi suatu masalah, atau menghasilkan bentuk-bentuk artistik 

baru. Sebagai bentuk pemikiran, berpikir kreatif berusaha menghasilkan sesuatu 

yang baru melalui penggabungan baru dari unsur-unsur yang telah ada dalam 

pikiran seseorang melalui sebuah proses. Indikator berpikir kreatif adalah 1) 

Kelancaran (Fluency) , 2) Keluwesan (Flexybility), 3) Keaslian (Originality), 4) 

Kerincian (Elaboration). Indikator berpikir kreatif tersebut diukur dengan lembar 

tes dan lembar observasi berpikir kreatif aspek keterampilan. 

3. Media Diorama  

Media diorama merupakan sejenis benda miniatur tiga dimensi yang 

membentuk suatu pemandangan dalam ukuran kecil yang menyerupai bentuk 

aslinya sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Diorama ini 

dibuat sebagai media untuk membelajarkan materi ekosistem pada siswa sekolah 

dasar, sehingga desain dan komponennya disesuaikan materi. Diorama yang akan 

digunakan dalam penelitian ini diorama ekosistem mini yang berukuran 30 cm x 

40 cm, Diorama ekosistem mini yang akan dibuat adalah sebanyak 3 diorama 

ekosistem mini. Diorama ekosistem yang akan dibuat diantaranya adalah berisi 

gambaran dari ekosistem sawah, ekosistem hutan, dan ekosistem laut. Di dalam 

diorama ekosistem tersebut terdapat berbagai macam hewan, dan tumbuh-

tumbuhan, serta komponen-komponen ekosistem lainnya. 

4. Tema 5 Ekosistem 

Tema 5 ekosistem pada subtema 1 Komponen ekosistem pada 

pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Subtema 2 Hubungan antar makhluk hidup 

dalam ekosistem pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, kelas V semester 1 

dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Adapun materi yang 

digunakan pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia yaitu materi tentang Teks 

nonfiksi mengenai informasi penting yaitu mencari ide pokok dan 

mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf atau informasi penting. 

Materi yang digunakan muatan pelajaran IPA yaitu tentang Ekosistem serta 

komponen-komponennya, jenis-jenis ekosistem, dan rantai makanan dalam 

ekosistem. 


