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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan aspek paling penting untuk meningkatkan SDM di 

Indonesia. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting yang tidak dapat 

di pisahkan dari kehidupan manusia. Pendidikan harus mampu menghasilkan kader 

bangsa yang mampu berpikir kreatif. Sekolah merupakan salah satu tempat untuk 

dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui pembelajaran, salah 

satunya melalui pelajaran kimia. Melalui pembelajaran siswa diharapkan mampu 

memecahkan masalah. Untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif perlu 

didukung dengan model yang menekankan belajar kreatif yaitu model Treffinger 

dan juga model Inquiry. Penerapan model Treffinger dan Inquiry ini diharapkan 

berpengaruh positif pada kemampuan berpikir kreatif maupun hasil belajar siswa. 

Dengan adanya penerapan model treffinger dan model Inquiry ini maka akan 

mampu membuat siswa memecahkan persoalan yang dikaitkan dengan fenomena 

kehidupan sekitar. Pembelajaran siswa yang dilakukan secara langsung terhadap 

objek pembelajarannya akan lebih bermakna dibandingkan dengan hanya sekedar 

melihat dan membaca materi yang ada tersebut. 

Pada dasarnya, dalam pembelajaran kimia umumnya membahas hal-hal 

ataupun fenomena yang ada di lingkungan sekitar. Jadi sudah seharusnya apabila 

dalam menjalankan aktifitas belajar mengajar, materi yang akan dipelajari harus 

dikaitkan dengan fenomena lingkungan secara nyata supaya pembelajaran akan 

lebih bermakna. 
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Misalnya dalam materi “larutan asam dan basa” dapat dipraktekkan secara 

langsung maupun dengan melihat video yang berhubungan dengan materi asam dan 

basa tersebut serta dapat juga dipelajari tentang perubahan warna pada larutan asam 

basa yang diketahui dengan pengecekan melalui indikator, misalnya dengan 

indikator alami dari tumbuh tumbuhan. Dalam hal upaya untuk meningkatkan 

kualitas belajar mengajar, maka guru harus bisa membuat rancangan kegiatan 

pembelajaran sebaik baiknya, salah satunya adalah melalui model pembelajaran 

yang digunakan. Beberapa model yang digunakan mempunyai spesifikasi 

tersendiri, seperti model Treffinger dan model Inquiry ini lebih memfokuskan pada 

tingkat kreatifitas siswa. Siswa akan diuji dengan permasalahan kemudian diminta 

untuuk mengaitkan dengan kehidupan sehari hari.  

Penggunaan cara belajar dengan dipraktekkan langsung dan dengan melihat 

secara langsung fenomena yang ada disekitar maka tujuan pembelajaran akan 

mudah tercapai. Siswa akan memahami sifat sifat asam dan basa serta akan mampu 

mengetahui indikator alami disamping indikator universal dan pH meter melalui 

Video-video yang ditampilkan oleh guru, dan beberapa sub materi lainnya seperti 

penentuan pH, penyebaran elektron serta proses ionisasi dalam larutannya. Dengan 

diterapkannya pembelajaran yang mengacu kreatifitas siswa dan dengan 

mendorong siswa untuk lebih mandiri dalam menyelesaikan permasalahan yang 

ada, maka siswa akan siap untuk menjadi generasi pembelajar dimasa yang akan 

datang. Sesuai dengan tujuan kurikulum 2013, yang menjelaskan bahwa siswa 

diminta untuk bisa menjadi pribadi yang siap untuk terjun ke lapangan atau ke 

masyarakat maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 



3 
 

 
 

Dalam prakteknya, kondisi pembelajaran khususnya pembelajaran kimia 

pada saat ini cenderung lebih textbook dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana 

yang ada di sekolah sekolah serta kurangnya kreatifitas yang umumnya diperoleh 

dengan banyak menggali informasi, baik itu melalui media cetak, internet dan 

sebagainya. Indonesia membutuhkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas agar 

mampu menghadapi segala permasalahan zaman dan mampu bersaing dengan 

dunia.  

 Berdasarkan studi pendahuluan, kondisi pembelajaran khususnya 

pembelajaran kimia pada saat ini cenderung lebih textbook dikarenakan kurangnya 

sarana dan prasarana yang ada di sekolah-sekolah serta kurangnya motivasi siswa 

dalam memanfaatkan pemikirannya untuk berpikir kreatif, mereka cenderung 

hanya terfokus pada informasi yang mereka dapat melalui aplikasi google daripada 

harus menalar sendiri secara kreatif. Umumnya kemampuan berpikir kreatif 

diperoleh dengan banyak melatih otak untuk menggali informasi, baik itu melalui 

media cetak, internet dan sebagainya. Indonesia membutuhkan sumber daya 

manusia (SDM) berkualitas agar mampu menghadapi segala permasalahan zaman 

dan mampu bersaing dengan dunia. Pendidikan merupakan aspek paling penting 

untuk meningkatkan SDM di Indonesia. Melalui pembelajaran dengan 

mengedepankan kreatifitas siswa diharapkan mampu memecahkan masalah. Untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif perlu didukung dengan model yang 

menekankan belajar kreatif yaitu model Treffinger ( yang termasuk dalam model 

CPS (Creative Problem Solving) dan juga model inquiry. Menurut Munandar 

(2014) model Treffinger dan model Inkuiri memiliki tahapan merumuskan masalah 

dan hipotesis yang menuntut siswa untuk berpikir kreatif dengan disertai bukti atau 
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data yang pasti. Kedua model pembelajaran tersebut sangat cocok diterapkan pada 

materi pembelajaran yang bisa di praktikumkan dan memiliki banyak contoh 

penerapan dalam kehidupan sehari hari. Hal ini sesuai dengan karakteristik materi 

asam dan basa yaitu jika dilihat dari level representasi kimia,  terdiri atas aspek 

makroskopik untuk materi yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi, baik 

melalui percobaan yang dilakukan atau fenomena yang terjadi pada kehidupan 

sehari-hari seperti pembuatan garam dapur, sabun dan representasi dalam 

pembuatan produk obat yang membantu metabolisme tubuh manusia yaitu asam 

lambung. Sedangkan untuk representasi simbolik digunakan untuk 

merepresentasikan fenomena makroskopik dengan menggunakan persamaan kimia, 

persamaan matematika, mekanisme reaksi, dan analogi-analogi seperti pada 

penentuan pH, perubahan warna indikator, perpindahan proton elektron dan 

kekuatan asam dan basa.  

Penerapan model Treffinger dan Inquiry ini diharapkan berpengaruh positif 

pada kemampuan berpikir kreatif maupun hasil belajar siswa. Dengan adanya 

penerapan model Treffinger dan model Inquiry ini maka akan mampu membuat 

siswa memecahkan persoalan yang dikaitkan dengan fenomena kehidupan sekitar. 

Pembelajaran siswa yang dilakukan secara langsung terhadap objek 

pembelajarannya akan lebih bermakna dibandingkan dengan hanya sekedar melihat 

dan membaca materi yang ada tersebut. 

Pemilihan metode dan model pembelajaran yang tepat, tidak hanya 

mempertimbangkan tujuan pendidikan, tetapi juga harus mempertimbangkan 

kreatifitas, keaktifan, potensi dan tingkat perkembangan siswa yang beragam, serta 

bagaimana memotivasi siswa. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mempunyai 
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kreativitas yang tinggi dalam menggunakan model pembelajaran untuk menunjang 

tercapainya proses belajar mengajar. Kemampuan berpikir kreatif merupakan suatu 

cara berpikir yang dapat mengemukakan berbagai macam alternatif gagasan untuk 

memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Berpikir kreatif juga berarti 

mampu berpikir secara luas agar menghasilkan alternatif-alternatif solusi dalam 

memecahkan suatu masalah. Model pembelajaran Treffinger adalah model yang 

menekankan belajar kreatif, model Treffinger tersusun menjadi tiga tingkat, dimulai 

dengan unsur utama dan mengarah ke fungsi berpikir secara kreatif. Model 

pembelajaran yang terdiri dari tiga tingkat yaitu tingkat I: basic tools, tingkat II: 

practice with process dan tingkat III: working with real problems (Munandar, 

2014). Sedangkan model Inquiry ini hampir sama dengan model Treffinger yaitu 

untuk meningkatkan kreatifitas, sifat kritis, logis, analitis dan lainnya berdasarkan 

penemuan konsep yang dilakukan sendiri oleh siswa setelah mengaitkan 

pembelajaran dengan lingkungan sekitar. Jadi, model Treffinger dan model Inquiry 

ini dapat menjadi alternatif untuk membantu siswa menjadi lebih kreatif dalam 

memaknai konsep materi pembelajaran. 

Dalam hal upaya untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar, maka guru 

harus bisa membuat rancangan kegiatan pembelajaran sebaik baiknya, salah 

satunya adalah melalui model pembelajaran yang digunakan. Beberapa model yang 

digunakan mempunyai spesifikasi tersendiri, seperti model Treffinger dan model 

Inquiry ini lebih memfokuskan pada tingkat kreatifitas siswa. Siswa akan diuji 

dengan permasalahan kemudian diminta untuuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut dengan cara mengumpulkan beberapa teori yang mendukung jawaban dan 

alasan yang disampaikan. 
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Berdasarkan kelebihan dan perbedaan yang ada pada kedua model 

pembelajaran, yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada, terlihat model Inkuiri 

Terbimbing memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh model Treffinger yaitu 

terletak pada saat pemberian stimulus, para siswa dengan model Inquiry lebih 

dibebaskan berpendapat dan berspekulasi dibandingkan dengan model Treffinger 

yang masih diberikan stimulus oleh guru dengan berbagai batasan batasan yang 

diberikan kepada siswa dalam berpendapat. Untuk itu, model inkuiri dipandang 

lebih memberikan hasil yang maksimal dibandingkan model Treffinger. Dalam 

artikel (Bransford, Brown, & Cocking, 1999) menjelaskan bahwa model Inquiry 

memberi siswa kesempatan untuk terlibat dalam pembelajaran secara aktif. Dalam 

laporan Dewan Riset Nasional baru-baru ini adalah metode di mana 

siswa merancang studi, mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan 

menyusun bukti. Mereka kemudian memperdebatkan kesimpulan mereka berasal 

dari bukti yang valid. Akibatnya siswa membangun dan berdebat tentang teori. 

Menyampaikan pertanyaan, berteori, dan berargumentasi membentuk struktur 

kegiatan ilmiah siswa. Proses secara keseluruhan memberikan pengalaman yang 

lebih kaya, lebih beralasan secara ilmiah daripada fokus konvensional pada buku 

teks atau demonstrasi laboratorium (Deanna Kuhn, et al: 2014). 

Hal tersebut sesuai dengan jurnal penelitian: tindakan kelas dan diperoleh 

Hasil kognitif siswa pada Siklus I sebesar 64,86 dan 86,48% pada Siklus II dalam 

meningkatkan kreatifitas siswa (Sofiatun Nisa Dwi Isti).  Kemudian juga didukung 

oleh jurnal penelitian Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri SurabayaUNESA 

Journal of Chemical Education ISSN:2252-9454Vol. 6, No.2 pp. 202-207, May 

2017 didapatkan pada pertemuan I, II, dan III yaitu 3,7; 3,8; dan 4. Aktivitas siswa 
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menunjukkan bahwa siswa sudah berlatih keterampilan berpikir kreatif dengan 

menerapkan model inkuiri terbimbing dan terlihatnya peningkatan cara berpikir 

kreatif setelah diterapkan model inkuiri terbimbing (Sofia Umaroh Yuli Kristiani 

Dan Muchlis).  

Berdasarkan uraian di atas penulis mencoba melakukan penelitian dengan 

mengangkat judul penelitian “Studi Perbandingan Model Pembelajaran 

Treffinger dan Model Inquiry Dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir 

Kreatif Siswa Pada Asam dan Basa Kelas XI MIPA” 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Manakah yang lebih baik model inkuiri terbimbing dibandingkan model 

treffinger untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam 

proses pembelajaran kimia materi asam dan basa? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa dari pelaksanaan model Inkuiri Terbimbing 

dan model Treffinger terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa pada 

materi asam dan basa? 

1.3 Batasan Masalah 

1.3.1 Penelitian ini dilakukan pada dua kelas di SMA Negeri 1 Muaro Jambi, 

yaitu di kelas XI MIPA 4, dan kelas XI MIPA 5. 

1.3.2 Hasil belajar yang dimaksud pada penelitian ini adalah hasil belajar pada 

aspek kognitif tingkatan C2 (Pemahaman), C3 (Penerapan), dan C4 

(Analisis). 

1.3.3 Model inkuiri yang digunakan disini adalah Inkuiri Terbimbing (Guide 

Inquiry). 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk melihat seberapa besar efektivitas model Inkuiri dan model 

Treffinger dalam meningkatkan tingkat kreatifitas siswa. 

2. Untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa dari pelaksanaan model 

pembelajaran Inkuiri Terbimbing dan model Treffinger terhadap 

kemampuan berpikir kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi asam 

dan basa di kelas XI MIPA. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti ; Dapat membantu dalam mengembangkan model 

pembelajaran yang sudah ada menjadi model dengan metode yang lebih 

bervariatif dan berkualitas bagi kemajuan pendidikan. Serta dapat 

mengetahui kelebihan dan kekurangan model model pembelajaran yang 

ada. Khususnya kelebihan dan kekurangan model pembelajaran CPS 

(Creative Problem Solving) tipe Treffinger dan model Inquiry. 

2. Bagi guru bidang studi khususnya kimia ; Dapat dijadikan sarana untuk 

memperbaiki kualitas pendidikan dengan cara penggunaan metode 

pembelajaran yang dapat menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan. Serta dapat mengetahui jenis model yang cocok 

digunakan sesuai dengan karakteristik materi dan siswa. 

3. Bagi siswa ; Dapat memberikan motivasi belajar, meningkatkan minat 

belajar, meningkatkan keaktifan, kreatifitas, inovasi, melatih 

keterampilan, bertanggung jawab pada setiap tugas dan kewajibannya, 

mengembangkan kemampuan berpikir, meningkatkan interaksi sosial, dan 
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memberikan bekal untuk dapat bekerjasama dengan orang lain baik dalam 

belajar maupun dalam masyarakat. 

1.6  Defenisi Istilah 

Adapun beberapa definisi operasional yaitu : 

1. Model pembelajaran Treffinger adalah salah satu dari sedikit model yang 

menangani masalah kreativitas secara langsung . Dengan melibatkan 

baik keterampilan kognitif maupun afektif pada setiap tingkat dari model 

ini, Treffinger menunjukkan saling hubungan dan ketergantungan antara 

keduanya dalam mendorong belajar kreatif. 

2. Model Inquiry adalah model yang memfokuskan pada penemuan 

penemuan konsep oleh siswa yang mengaitkan materi pembelajaran 

dengan lingkungan sekitar. 

3. Berpikir kreatif adalah suatu pemikiran yang berusaha menciptakan 

gagasan yang baru. Berpikir kreatif dapat  juga  diartikan sebagai  suatu 

kegiatan mental yang digunakan seorang untuk membangun ide atau 

pemikiran yang baru. 

4. Larutan asam dan basa adalah larutan yang bisa menguraikan H+ dalam 

air yang menandakan sifat asam dan menguraikan OH- yang 

menandakan sifat basa.  


