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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah 

Upaya lebih mewujudkan fungsi pendidikan sebagai wahana 

pengembangan perlu dikembangkan suasana belajar mengajar yang 

konstruktif bagi berkembangnya potensi kreatif siswa, sehingga dapat 

menghasilkan gagasan baru. Upaya tersebut menuntut dipelihara dan 

dikembangkannya tradisi belajar yang dilandasi oleh semangat dan nilai 

yang relevan, diantaranya adalah keahlian dalam menghargai adanya 

keragaman pendapat dan keterbukaan. 

Kreativitas siswa merupakan bagian yang sangat penting dalam 

mempelajari ilmu sosial seperti IPS. Khusus mata pelajaran IPS sangat 

dibutuhkan kreativitas karena dengan adanya kreativitas yang dimiliki siswa 

maka akan tercipta ide baru dalam menyelesaikan suatu masalah. Pada 

faktanya sebagian besar siswa dalam belajar IPS masih belum bisa 

memunculkan ide baru dari hasil pemikiran atau hasil kreatif siswa sendiri 

sehingga menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

soal. Rendahnya tingkat kreativitas siswa merupakan cerminan dari proses 

pembelajaran yang kurang berhasil. Faktor yang mempengaruhi 

ketidakberhasilan pembelajaran diantaranya berasal dari dalam diri siswa 

sendiri maupun dari pengajaran yang dilakukan oleh guru. 
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Menurut Munandar (2009:25) kreativitas didefinisikan sebagai 

kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, sebagai kemampuan 

untuk memberi gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan 

masalah, atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan baru antara 

unsur yang sudah ada sebelumnya. Berdasar hasil wawancara dengan guru 

kelas IV SD Negeri 2 Purwojati dan didapat data nilai rata-rata ulangan 

harian IPS semester ganjil tahun 2010/ 2011 kelas IV dengan jumlah siswa 

sebanyak 36 siswa diperoleh data sebagai berikut: siswa yang dapat nilai di 

bawah KKM mencapai 16 siswa dengan prosentase 44,44% dan nilai di atas 

KKM 20 siswa dengan prosentase 55,55% padahal KKM yang ditetapkan di 

SD Negeri 2 Purwojati adalah 65, hal ini menunjukkan prestasi belajar 

rendah. 

Peneliti juga melakukan observasi di kelas IV SD Negeri 2 

Purwojati, berdasar hasil observasi yang peneliti lakukan, ternyata terdapat 

beberapa permasalahan khususnya yang berkaitan dengan kreativitas siswa 

sebagai berikut:  1) Lebih dari separuh jumlah siswa enggan mengajukan 

pertanyaan yamg diberikan guru, terbukti ketika guru memberi kesempatan 

siswa bertanya mengenai materi, ternyata tidak ada siswa yang berani 

bertanya padahal siswa masih merasa bingung, 2) Sebagian siswa tidak aktif 

dalam pembelajaran, terbukti ketika guru memberi tugas banyak siswa yang 

enggan mengerjakan, 3) Siswa kurang berani dalam menyatakan pendapat 

terbukti pada saat diskusi siswa hanya diam saja, 4) Siswa tidak mempunyai 

gagasan atau usulan  tehadap masalah  terbukti ketika guru meminta siswa 
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memberi gagasan akan tetapi siswa tidak memberi gagasan, 5) Siswa tidak 

memiliki rasa ingin tahu mendalam terhadap materi yang diberikan guru 

terbukti ketika guru menyampaikan materi masih ada siswa berbicara 

sendiri,tidak serius, 6) Sebagian besar siswa tidak dapat menjawab 

pertanyaan yang diberikan guru terbukti siswa sulit mengerjakan soal, 7) 

Saat mengerjakan soal siswa kurang alternatif dalam menyelesaikan 

masalah. Hal ini menunjukan bahwa kreativitas siswa rendah dalam 

memahami materi yang diberikan guru. 

 Idealnya ada 10 komponen kreativitas yang harus dimiliki oleh 

siswa, tetapi dari hasil observasi diatas terdapat tujuh komponen kreativitas 

yang belum dimiliki oleh siswa sedangkan pada indikator yang lain di 

sekolah tersebut belum teramati. Kreativitas siswa ditentukan oleh tinggi 

dan rendahnya minat siswa didalam melakukan proses belajar mengajar, 

selain itu kreativitas akan timbul dari dalam diri siswa apabila siswa 

memiliki beberapa komponen yang menentukan tingkat kreativitas mereka. 

Dari permasalahan diatas, maka masalah yang harus segera ditangani adalah 

kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran IPS. Oleh karena itu 

dibutuhkan suatu model pembelajaran yang dapat membantu guru untuk 

meningkatkan kreativitas dan prestasi belajar IPS siswa. 

Salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat diterapkan 

adalah model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI). Menurut 

Arends (Trianto, 2007:68) PBI adalah model pembelajaran dengan 

pendekatan pembelajaran siswa nyata sehingga siswa dapat menyusun 
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pengetahuanya sendiri, menumbuhkembangkan ketrampilan yang lebih 

tinggi memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri. Pengajaran 

berdasar masalah dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan 

kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan ketrampilan intelektual, 

belajar berbagai peran orang dewasa melalui keterlibatan mereka dalam 

pengalaman nyata atau simulasi, dan menjadi pebelajar yang otonom dan 

mandiri. Dengan demikian pengajaran ini dapat menumbuhkan kreativitas 

belajar siswa. 

Berdasarkan permasalahan yang ada di kelas IV SD Negeri 2 

Purwojati perlu dilakukan upaya untuk mengatasinya, salah satunya dengan 

penelitian tindakan kelas yang bertujuan meningkatkan kreativitas dan 

prestasi belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 2 Purwojati melalui 

pembelajaran dengan model Problem Based Instruction (PBI). 

 

B.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka masalah yang akan diteliti dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Problem Based 

Instruction (PBI) pada materi sumber daya alam dapat meningkatkan 

kreativitas siswa di kelas IV SD Negeri 2 Purwojati?  

2. Apakah pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Problem Based 

Instruction (PBI) pada materi sumber daya alam dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa di kelas IV SD Negeri 2 Purwojati? 
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C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum  

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS di SD Negeri 2 Purwojati. 

2. Tujuan Khusus  

a. Meningkatkan kreativitas siswa pada materi sumber daya alam 

melalui penerapan model pembelajaran Problem Based Instruction 

(PBI). 

b. Meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi sumber daya alam 

melalui penerapan model pembelajaran Problem Based Instruction 

(PBI). 

 
D.   Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1.   Manfaat Teoritis 

a.  Sebagai bahan alternatif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa  

dalam pembelajaran IPS penerapan model pembelajaran Problem 

Based Instruction (PBI). 

b. Sebagai dasar pemikiran untuk penelitian selanjutnya, baik oleh 

peneliti sendiri maupun peneliti lainnya. 
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        2.   Manfaat Praktis 

a.  Bagi Siswa  

1)  Memberikan suasana baru yang menyenangkan serta menemukan     

cara  belajar yang efektif dan efisien.  

2)  Meningkatkan kreativitas dan prestasi belajar siswa IPS. 

  b.  Bagi Guru  

   Memberikan masukan yang positif terhadap para guru untuk dapat 

diadopsi dan adaptasi sesuai kondisi lingkungan sekolah masing-

masing. 

c.  Bagi Sekolah  

      Sebagai bahan pemikiran bagi sekolah dalam merencanakan dan 

mengambil  kebijakan mengenai pendekatan, metode, dan strategi 

pembelajaran dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah. 

   d.  Bagi  Peneliti 

     Menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenal cara belajar 

yang dapat menjadikan siswa lebih aktif, dan interaktif. 
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