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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Kreativitas Belajar 

a.  Pengertian Kreativitas Belajar 

Kreativitas seringkali dianggap sebagai sesuatu ketrampilan 

yang didasarkan pada bakat alam, dimana hanya mereka yang berbakat 

saja yang bisa menjadi kreatif. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya 

benar, walaupun dalam kenyataannya terlihat bahwa orang tertentu 

memiliki kemampuan untuk menciptakan ide baru dengan cepat dan 

beragam. Sesungguhnya kemampuan berpikir kreatif pada dasarnya 

dimiliki semua orang.  

Menurut Satiadarma (2003:109), kreativitas merupakan salah 

satu modal yang harus dimiliki siswa untuk mencapai prestasi belajar. 

Kreativitas siswa tidak seharusnya diartikan sebagai kemampuan 

menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, akan tetapi kecerdasan 

yang dimiliki siswa dalam memandang ketentuan dimana masih perlu 

adanya bimbingan, pemahaman. Arti kreativitas yang dikenal dengan  

four p’s  of creativity, yakni person, process, press dan product. 

Kreativitas dari segi “pribadi” (person) menunjukan pada potensi daya 

kreatif yang ada pada setiap pribadi. Kreativitas sebagai suatu “proses” 

(process) dapat dirumuskan sebagai suatu bentuk pemikiran dimana 
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individu berusaha menemukan hubungan yang baru, mendapatkan 

jawaban, metode atau cara baru menghadapi masalah. Kreativitas 

sebagai “pendorong” (press) yang datang dari diri sendiri berupa hasrat 

dan motivasi yang kuat untuk berkreasi. Kreativitas dari segi “hasil” 

(product) segala sesuatu yang diciptakan seseorang sebagai hasil dari 

keunikan pribadinya dalam interaksi dengan lingkungannya.  

Menurut Munandar (2009:25) kreativitas 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. Kreativitas seseorang dapat dilihat 

dari tingkah laku atau kegiatannya yang kreatif. Menurut Slameto 

(2003:146) bahwa yang penting dalam kreativitas bukanlah penemuan 

sesuatu yang belum pernah diketahui orang sebelumnya, melainkan 

bahwa produk kreativitas merupakan sesuatu yang baru bagi diri 

sendiri dan tidak harus merupakan sesuatu yang baru bagi orang lain 

atau dunia pada umumnya. 

Berdasarkan definisi di atas, maka peneliti menyimpulkan 

bahwa kreativitas adalah potensi daya kreatif yang dimiliki individu 

sebagai bentuk pemikiran dalam menemukan hubungan antara unsur 

yang sudah ada atau cara baru dalam menghadapi masalah yang datang 

dari diri sendiri berupa hasrat dan motivasi yang kuat untuk berkreasi. 
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b. Faktor pendorong kreativitas   

Mendidik anak merupakan tugas orang tua, dan pendidikan 

merupakan proses seumur hidup yang berlangsung di lingkungan 

keluarga, sekolah dan masyarakat. Menurut Pamilu (2007:59-62) 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kreativitas anak adalah 

sebagai berikut: 

1) Kedekatan emosi 

Berkembangnya kreativitas anak sangat bergantung pada 

kedekatan emosi dari orang tua. Suasana emosi yang 

mencerminkan rasa permusuhan, penolakan, atau terpisah sangat 

menghambat perkembangan kreativitas anak. 

2) Kebebasan dan respek 

Anak kreatif biasanya memiliki orang tua yang menghormatinya 

sebagai individu, mempercayai kemampuan yang dimiliki, adanya 

keunikan, serta memberi kebebasan kepada anak tidak otoriter, 

tidak selalu mengawasi atau terlalu membatasi kegiatan anak. 

3) Menghargai prestasi dan kreativitas 

Orang tua anak kreatif biasanya selalu mendorong anaknya untuk 

selalu berusaha sebaik-baiknya dan menghasilkan karya yang baik, 

tidak menekankan pada hasil akan tetapi proses. Spontanitas, 

kejujuran dan imajinasi dianggap penting bagi perkembangan 

kreatif anak. 
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Berdasar uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa 

pengalaman pendidikan yang pertama dan paling utama diperoleh 

anak adalah di dalam keluarga. Peran orang tua dalam mendidik 

dikatakan sangat penting, diantaranya adalah memberi kesempatan 

anak untuk memperoleh pengalaman yang banyak dan beraneka 

ragam kepada anak. Sikap orang tua kepada anak seperti di atas dapat 

mempengaruhi bakat dan kreativitas anak.  

c. Ciri-ciri kreativitas belajar 

Menurut Munandar (2009:71) ciri-ciri kepribadian yang kreatif 

yaitu: 1) Rasa ingin tahu yang mendalam, 2) Sering mengajukan 

pertanyaan yang baik, 3) Memberikan banyak gagasan, 4) Bebas 

dalam menyampaikan pendapat, 5) Mempunyai rasa keindahan yang 

dalam, 6) Memiliki rasa humor yang luas, 7) Mempunyai daya 

imajinasi dan 8) Orisinal dalam mengungkapkan gagasan. 9) 

Menonjol dalam salah satu bidang seni. Munandar (2009:71) 

mengemukakan secara spesifikasi indikator yang digunakan untuk 

meningkatkan kreativitas siswa belajar IPS dalam penelitian ini ada 7 

indikator yang diperoleh dari hasil observasi di kelas IV SD Negeri 2 

Purwojati, sedangkan indikator lainnya belum teramati. 7 indikator  di 

atas dapat digambarkan melalui kegiatan siswa dalam tabel dibawah 

ini: 
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      Tabel 2.1 
Sikap Kreativitas Siswa 

                 Indikator                Kegiatan siswa 

1) Mengajukan pertanyaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Aktif dalam mengerjakan 

      tugas 
 
 
 

 
 
 
 
 

3) Menyatakan pendapat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Kegiatan ini akan 
muncul pada saat siswa 
menjumpai hal yang 
belum dimengerti, baik 
pada saat mengerjakan 
LKS yang didiskusikan 
siswa dengan 
kelompoknya maupun 
dalam menjawab 
lembar soal yang 
diberikan guru. 

2) Kegiatan ini muncul 
pada saat siswa 
mendiskusikan LKS, 
dalam kegiatan ini akan 
terlihat siswa yang aktif 
berdiskusi untuk 
mengerjakan LKS atau 
tidak. Selain itu 
kegiatan  ini juga 
muncul pada saat siswa 
mengerjakan soal. 

3) Kegiatan ini muncul 
pada saat siswa saling 
berdiskusi dan 
menyatakan pendapat 
dalam mencari 
penyelesaian 
permasalahan yang 
diberikan guru berupa 
LKS, selain itu 
menyatakan pendapat 
akan muncul pada saat 
siswa selesai 
mengerjakan LKS, 
Salah satu kelompok 
diminta membacakan 
hasil jawaban 
diskusinya, kemudian 
kelompok lain diminta 
menyatakan pendapat 
mengenai jawaban 
kelompok presentator. 
Dari sini terlihat siswa 
yang sering 
menyampaikan 
pendapat dalam 
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4) Memberi banyak gagasan 
       terhadap suatu masalah 
 

 
 
 

5) Rasa ingin tahu yan  
cukup 

 besar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6)   Menyampaikan jawaban.  
  
 
 
 
 

7)  Memiliki alternatif dalam 
      menyelesaikan masalah 

 

menyelesaikan 
permasalahan dalam 
LKS.  

4) Kegiatan ini muncul 
bagaimana siswa dapat 
memunculkan 
gagasannya dalam 
mengerjakan soal-soal 
dalam LKS. 

5) Kegiatan ini muncul 
pada saat guru 
menyampaikan materi, 
disini akan terlihat 
siswa yang serius atau 
tidak  dan rasa ingin 
tahu yang cukup besar 
akan muncul pada saat 
siswa bertanya 
mengenai hal-hal yang 
belum dimengerti. 

 
6) Kegiatan ini muncul 

pada saat siswa 
menyampaikan 
jawaban terlihat dari 
siswa menjawab soal 
dari guru, pada saat 
guru memberikan 
pertanyaan. 

7) Kegiatan ini muncul 
pada saat siswa 
berdiskusi menjawab 
pertanyaan dari soal-
soal tersebut, disini 
akan terlihat siswa yang 
memiliki alternatif 
dalam menyelesaikan 
permasalahan.  

 
    

 
   Peneliti menyimpulkan ciri-ciri kreativitas secara umum adalah 

pribadi kreatif yang selalu memiliki rasa ingin tahu, memiliki minat 

yang sangat luas, dan suka melakukan aktivitas yang kreatif, lebih 

berani mengemukakan pendapat, memiliki rasa humor tinggi, berani 

mengambil risiko serta memiliki kemampuan  untuk menciptakan ide 
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baru, konsep atau keinginan yang diimajinasikan menjadi berbagai 

penemuan, karya seni atau sastra. 

 

2. Prestasi Belajar  

Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari 

kegiatan belajar, karena kegiatan belajar merupakan proses dengan 

tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap 

sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang 

melibatkan proses kognitif (Syah, 2004:11). Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2005:700) prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh 

peserta didik dalam periode tertentu dari kegiatan belajar, berdasarkan 

hasil suatu tes atau penilaian hasil belajar dan diwujudkan dalam 

bentuk angka yang diberikan oleh guru. 

         Menurut Syah terdapat faktor yang mempengaruhi  prestasi 

belajar siswa dapat dibedakan menjadi: 

a) Faktor internal (Syah, 2010:130-134), yakni keadaan atau  kondisi  

jasmani dan rohani siswa. 

1) Aspek fisiologis (bersifat jasmaniah) 

 Kondisi tubuh yang sehat dapat mempengaruhi semangat dan 

intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran, kondisi tubuh 

yang lemah dapat menurunkan kualitas (kognitif) siswa 

sehingga materi yang dipelajari kurang atau tidak berbekas. 

2) Aspek psikologis (bersifat rohaniah) 
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(a) Tingkat intelegensi siswa dapat diartikan sebagai 

kemampuan psiko-fisik untuk mereaksi rangsangan atau 

menyesuaikan diri dengan lingkungan. 

(b) Sikap siswa adalah gejala internal yang berdimensi 

afektif berupa kecendrungan untuk mereaksi atau 

merespon dengan cara yang tetap terhadap objek baik 

positif atau negatif. 

(c) Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki 

seseorang untuk mencapai keberhasilan yang akan 

datang.  

(d) Minat berarti kecendrungan dan kegairahan tinggi 

terhadap sesuatu. 

(e) Motivasi adalah kegiatan organisme yang mendorong 

untuk berbuat sesuatu atau untuk bertingkah laku secara 

terarah. 

b) Faktor eksternal (Syah, 2010:135-136) adalah kondisi lingkungan 

di sekitar siswa meliputi: 

1) Lingkungan sosial  

Lingkungan sosial sekolah seperti para guru, staf 

administrasi, dan teman sekelas. Sikap dan perilaku guru 

yang simpatik dan memperlihatkan suri tauladan yang baik 

dan rajin khususnya dalam hal belajar dapat menjadi daya 

dorong bagi kegiatan belajar siswa. Lingkungan sosial siswa 
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yang lain adalah masyarakat, tetangga, juga teman 

sepermainan di sekitar perkampungan. Kondisi masyarakat di 

lingkungan kumuh yang serba kekurangan dan banyak 

pengangguran akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas 

belajar siswa.  

Lingkungan sosial yang lebih banyak mempengaruhi 

kegiatan belajar ialah orang tua dan keluarga siswa itu 

sendiri. Sifat orang tua, praktik pengelolaan keluarga, 

ketegangan keluarga, dan demografi keluarga (letak rumah), 

semuanya dapat memberi dampak baik ataupun buruk 

terhadap kegiatan belajar dan hasil belajar yang dicapai 

siswa. 

2) Lingkungan non sosial 

Faktor yang termasuk lingkungan non sosial adalah 

gedung sekolah dan letaknya, tempat tinggal siswa dan 

letaknya, alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang 

digunakan siswa. Faktor ini dipandang turut menentukan 

keberhasilan belajar siswa. 

Prestasi belajar tidak hanya dimaksudkan untuk 

memperlihatkan hasil yang dicapai,  tetapi juga memberikan 

umpan balik bagi siswa maupun guru. Manfaat bagi siswa setelah 

menerima umpan balik akan mengetahui kemampuan diri yang 

menunjukkan apakah sudah atau belum mencapai tujuan belajar 
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yang diharapkan melalui pelaksanaan tes di kelas berbentuk tes 

ulangan harian, tes formatif, tes sumatif, bahkan ebtanas dan ujian 

masuk perguruan tinggi. Manfaat bagi guru akan memberikan 

informasi tentang pengajaran yang telah dilakukannya apakah 

sudah berhasil atau belum berhasil. Menurut Azwar (2009:9) 

seorang guru haruslah mengetahui dasar penyusunan tes prestasi 

belajar yang baik agar memperoleh hasil ukur yang akurat (valid), 

dan dapat dipercaya (reliabel). Guru juga harus pula mengetahui 

aspek penggunaanya yang layak di kelas, mengetahui cara 

pemberian angka, dan yang paling penting adalah mengetahui pula 

cara interpretasi hasil pengukuran prestasi. 

 Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa 

prestasi belajar adalah hasil yang dicapai  oleh peserta didik dalam 

periode tertentu dari kegiatan belajar, berdasarkan hasil suatu tes 

atau penilaian hasil belajar dan diwujudkan dalam bentuk angka 

serta perubahan prilaku dan kepribadian ke arah lebih baik. 

 

3. Model  Pengajaran Berdasar Masalah (Problem Based Instruction) 

a)  Pengertian Model Pembelajaran PBI 

Menurut Arends (Trianto, 2007:68) pengajaran berdasar 

masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran dimana siswa 

mengerjakan permasalahan yang otentik dengan mengembangkan 

inkuiri dan ketrampilan tingkat lebih tinggi, mengembangkan 
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kemandirian dan percaya diri. Model pembelajaran ini juga 

mengacu pada model pembelajaran yang lain, seperti 

pembelajaran berdasar proyek, pembelajaran berdasar 

pengalaman, belajar otentik dan pembelajaran bermakna. Menurut 

Wena (2011:93) pengajaran berbasis masalah merupakan 

pembelajaran dengan menghadapkan siswa pada permasalahan 

praktis sebagai pijakan dalam belajar atau dengan kata lain siswa 

belajar melalui permasalahan. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti berpendapat bahwa 

pengajaran berdasar masalah adalah pembelajaran guna 

mengembangkan ketrampilan inkuiri, pemecahan masalah serta 

dilakukan secara kolaboratif, dan kooperatif.  

b) Ciri-ciri pengajaran berdasar masalah  

 Menurut Nurhadi (2003:56) ciri-ciri pengajaran berdasar masalah 

adalah sebagai berikut: 

1) Pengajuan pertanyaan atau masalah 

Pengorganisasian pertanyaan atau masalah diajukan pada 

situasi kehidupan yang autentik, menghindari jawaban 

sederhana, dan memungkinkan adanya berbagai solusi.    

2) Berfokus pada keterkaitan antar disiplin  

Masalah yang akan diselidiki dipilih berdasar fakta agar 

dalam pemecahan masalah siswa meninjau masalah dari 

berbagai mata pelajaran.  
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3) Penyelidikan autentik  

Dalam penyelidikan autentik siswa harus menganalisis dan 

mendefinisikan masalah, mengembangkan hipotesa, dan 

membuat ramalan, mengumpulkan dan menganalisis 

informasi melakukan ekprimen jika diperlukan, membuat 

inferensi, dan merumuskan kesimpulan. 

4) Menghasilkan produk dan memamerkannya  

Pembelajaran ini menuntut siswa menghasilkan produk 

tertentu dalam bentuk nyata yang akan dipaparkan bentuk 

penyelesaian masalah. Produk dapat berupa hasil peragaan, 

laporan, dan makalah. 

5) Kolaborasi  

Siswa bekerja sama satu dengan yang lain, dalam kelompok 

kecil memberikan motivasi secara berkelanjutan terlibat 

dalam tugas yang bersifat kompleks dan memperbanyak 

peluang untuk inkuiri. 

Pengajaran berdasar masalah dikembangkan untuk 

membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, 

pemecahan masalah, dan ketrampilan intelektual, belajar 

berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam 

pengalaman nyata atau simulasi, dan menjadi pebelajar yang 

otonom dan mandiri.  
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Peneliti berpendapat bahwa ciri pokok pembelajaran 

berbasis masalah adalah proses penyelesaian masalah (sifat 

otentik) menggunakan langkah-langkah sistematis, berawal 

dari menganalisis suatu masalah sampai dengan 

menyimpulkan jawaban. 

c) Langkah-langkah Model Pembelajaran PBI  

     Menurut Trianto (2007:71) pengajaran berdasar 

masalah terdiri dari 5 langkah utama yang dimulai dengan 

guru memperkenalkan siswa dan diakhiri dengan penyajian 

dan analisis hasil kerja. Kelima langkah tersebut dijabarkan 

sebagai berikut: 
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      Tabel 2.2 
                 Sintaks Model Pembelajaran PBI 
 

No. 
 

Tahap Pembelajaran Kegiatan Guru 

1. Tahap 1 
Orientasi siswa pada 
masalah 
 

Guru menjelaskan tujuan 
pembelajaran, menjelaskan 
logistik yang dibutuhkan, 
mengajukan fenomena, atau 
demonstrasi atau cerita untuk 
memunculkan masalah, 
memotivasi siswa untuk terlibat 
dalam pemecahan masalah.  

2. Tahap 2 
Mengorganisasi 
siswa untuk belajar    

Guru membantu siswa untuk 
mendefinisikan dan 
mengorganisasikan tugas belajar 
yang berhubungan dengan 
masalah tersebut. 
 

3.     Tahap 3 
Membimbing 
penyelidikan 
individual ataupun 
kelompok 

Guru mendorong siswa untuk 
mengumpulkan informasi yang 
sesuai, melaksanakan eksprimen, 
untuk mendapatkan penjelasan, 
dan pemecahan masalah. 

4. Tahap 4 
Mengembangkan dan 
menyajikan hasil 
karya 
 

Guru membantu siswa dalam 
merencanakan dan menyiapkan 
karya yang sesuai seperti 
laporan, video, dan model serta 
membantu berbagi tugas dengan 
temanya. 

5. Tahap 5 
Menganalisis dan 
mengevaluasi proses 
pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk 
melakukan refleksi atau evaluasi 
terhadap penyelidikan mereka 
dan proses-proses yang mereka 
gunakan. 

  

  Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti berpendapat bahwa 

langkah pelaksanaan pengajaran berdasar masalah pada intinya adalah 

langkah pertama memberikan masalah untuk dijawab oleh kelompok, 

kemudian masalah dipecahkan dalam kelompok untuk menemukan isu 

pokok masalah. Alternatif jawaban dirumuskan menjadi hipotesa, 
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sedangkan data dikumpulkan untuk menguji hipotesa, sampai 

mencapai suatu simpulan. Langkah paling akhir adalah kelompok 

melakukan refleksi terhadap proses dan hasil kerja bersama. 

d) Keunggulan dan kelemahan pengajaran berdasar masalah 

Keunggulan  model pembelajaran PBI (Rusman, 2011:247) 

diantaranya: 1) Menumbuhkan motivasi dari kebermaknaan tujuan, 

proses, dan keterlibatan siswa dalam belajar, 2) Melatih siswa 

menemukan masalah yang bermakna secara personal, 3) Siswa 

berperan dalam menemukan masalah, merumuskan masalah, 

mengumpulkan fakta (apa yang diketahui, apa yang ingin dilakukan) 

untuk memperoleh makna serta pengetahuan dalam pengaplikasian 

pemecahan masalah secara kreatif, 4) Membantu siswa berpikir 

reflektif, 5) Siswa berpartisipasi dalam pengembangan serta 

penggunaan assesment guna evaluasi kemajuan sendiri.  

Kelemahan model pembelajaran PBI (Mudjiman, 2009:56) 

dapat dilihat dari 1) Persiapan dan pengelolaan pembelajaran harus 

direncanakan dalam waktu yang cukup yaitu tentang bagaimana 

menangani siswa baik individual ataupun kelompok, yang dapat 

menyelesaikan tugas lebih awal maupun yang terlambat. Dengan kata 

lain kecepatan penyelesaian tugas tiap individu maupun kelompok 

berbeda-beda, 2) Pengelolaan sejumlah bahan dan peralatan dianggap 

merepotkan guru misalnya keterbatasan perpustakaan, keterbatasan 

jumlah ruang belajar yang sesuai untuk diskusi kelompok-kelompok 
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kecil, 3) Perlunya adanya aturan, tata krama, dan sopan santun yang 

jelas untuk mengendalikan tingkah laku siswa ketika melakukan 

penyelidikan di luar kelas termasuk penyelidikan di masyarakat. 

Peneliti berpendapat bahwa secara umum keunggulan model 

pembelajaran PBI yaitu dapat membantu siswa mengembangkan 

kemampuan berpikir siswa dalam memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan pengalaman nyata, siswa menjadi belajar mandiri, 

sedangkan kelemahannya disebabkan guru harus mempunyai 

perencanaan yang  matang baik dalam hal pengelolaan pembelajaran 

secara individu, kelompok, ataupun pengelolaan sarana dan prasarana 

yang digunakan. 

4.  Pembelajaran IPS SD 

Pada umumnya pembelajaran ilmu sosial di sekolah dikenal 

dengan studi sosial (social studies), ilmu sosial (social sciences), dan 

ilmu pengetahuan sosial (IPS). IPS sebagai salah satu mata pelajaran 

di sekolah menempati posisi strategis dalam rangka mengintegrasikan 

pengetahuan siswa guna memahami dan memecahkan masalah dalam 

masyarakat. Siswa diharapkan tidak hanya menguasai segi 

pengetahuannya saja, akan tetapi diharapkan IPS dapat membentuk 

pribadi siswa, mendewasakan jiwa siswa terkait hubungan antara 

manusia dengan lingkungannya.  

a) Pengertian IPS SD 
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Berdasar rumusan hasil NCSS (the National Council for the 

Social Studies) tahun 1992 (Sapriya, 2009:38) menunjukkan 

bahwa definisi studi sosial (social studies) merupakan gabungan 

dari berbagai disiplin ilmu, bukan hanya bukan hanya ilmu sosial 

melainkan ilmu humanitis, matematika, ilmu alam, bahkan 

agama. Menurut Somantri (2001:89) Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial (PIPS) adalah suatu program pendidikan yang 

memilih bahan pendidikan dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan 

humaniti yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan 

psikologis untuk tujuan pendidikan. 

Pengertian IPS di tingkat persekolahan mempunyai 

perbedaan makna, sebab disesuaikan dengan karakteristik dan 

kebutuhan peserta didik, misalnya IPS di Sekolah Dasar (SD). 

Menurut Sapriya (2009:20) IPS di Sekolah Dasar adalah sebuah 

mata pelajaran yang merupakan integrasi dari sejumlah konsep 

disiplin ilmu sosial, humaniora, sains, dan isu masalah sosial. 

Materi IPS yang sesuai untuk tingkat sekolah dasar lebih 

diutamakan pada dimensi pedagogik dan psikologis serta 

kemampuan berpikir peserta didik yang bersifat holistik.  

Khusus tingkat Sekolah Dasar (Sapriya, 2009:194) 

pengorganisasian materi IPS menggunakan pendekatan terpadu 

artinya materi IPS dikembangkan dan disusun tidak mengacu 

pada disiplin ilmu yang terpisah melainkan mengacu pada aspek 
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kehidupan nyata (factual/real) peserta didik sesuai karakteristik 

usia, tingkat perkembangan berpikir, kebiasaan bersikap dan 

berperilaku. Secara umum fakta untuk siswa Sekolah Dasar (SD) 

hendaknya berupa peristiwa, objek, dan hal-hal yang bersifat 

konkret. Berawal dari sebuah fakta, kemudian akan merujuk ke 

konsep. Konsep-konsep diperkaya dengan fakta yang ada dalam 

masyarakat dan lingkungan sekelilingnya.  

Menurut Alma dan Harlasgunawan (2009:155) seorang 

guru dalam mengajarkan IPS dan memilih konsep harus 

memperhatikan siswa dari segi kekayaan pengalamannya, 

kekayaan konsep yang telah dipahami, lingkungan hidup siswa, 

dan tingkat kematangan siswa. Dengan demikian proses proses 

pembentukan konsep dan generalisasi berjalan secara induktif 

melalui penyajian fakta menjadi konsep dan dari konsep menjadi 

generalisasi. Kegagalan dalam memahami konsep akan 

mengakibatkan kesalahan membentuk generalisasi. 

Peneliti menyimpulkan IPS Sekolah Dasar (SD) adalah ilmu 

sosial untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) yang merupakan 

kumpulan dari berbagai disiplin ilmu sosial dengan karakteristik 

menggunakan pendekatan terpadu, dan berfungsi untuk 

mentransimisikan pengetahuan dan pemahaman tentang 

masyarakat berupa kajian seperangkat fakta, konsep, dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. 

Peningkatan Kreativitas Dan…, Ria Juhariyani, FKIP UMP, 2011



25 
 

b) Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Tujuan IPS khusus Sekolah Dasar (Sapriya, 2009:194) 

sebagai berikut: (1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan 

dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, (2) Memiliki 

kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memecahkan masalah, dan ketrampilan dalam kehidupan 

sosial, (3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai sosial 

dan kemanusiaan, (4) Memiliki kemampuan  berkomunikasi, 

bekerja sama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, 

di tingkat lokal, nasional, dan global. 

 Peneliti berpendapat bahwa tujuan IPS Sekolah Dasar 

adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka 

terhadap masalah sosial di masyarakat, memiliki sikap mental 

positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan 

terampil mengatasi masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang 

menimpa dirinya maupun yang menimpa masyarakat. 

c) Bentuk-bentuk materi IPS  

Menurut Alma dan Harlasgunawan (2009:155) materi IPS 

berasal dari berbagai ilmu sosial yang diambil dari: (1) Konsep 

dasar, dan kumpulan konsep ilmu sosial misalnya pasar, 

penduduk, perikanan, dan sebagainya, (2) Topik dari ilmu sosial, 

misalnya hidup berkeluarga, hidup di kota, koperasi, demokrasi 

Pemilu, (3) Tema dari berbagai kejadian lingkungan misalnya 
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cara mengendalikan banjir, menjaga kelestarian lingkungan, 

hidup sederhana, (4) Problema misalnya masalah kekurangan air 

minum, kenakalan remaja, narkoba, pencurian, kondisi ekonomi, 

(5) Isu kontemporer, misalnya masalah kenaikan bensin, 

menghadapi pemilihan umum.  

Peneliti berpendapat materi IPS secara garis besar diambil 

dari pengalaman pribadi, teman sebaya, serta lingkungan alam, 

dan masyarakat sekitarnya. Bahan pembelajaran yang dipilih 

harus relevan dan mampu membantu peserta didik dalam rangka  

memahami banyak manusia dan berbagai hal yang berkaitan 

dengan interelasi, baik yang terjadi pada masa lalu, masa kini, 

maupun masa yang akan datang. 

  

5. Materi IPS Pada Pokok Bahasan Sumber Daya Alam dan 

Kegiatan  Ekonomi. 

 Berdasar silabus IPS Sekolah Dasar (SD), khususnya di SD 

Negeri 2 Purwojati materi IPS semester genap kelas IV mencakup 

isi sebagai berikut: 
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Tabel 2.3 
SK dan KD IPS Kelas IV SD Semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2.   Mengenal sumber daya 
alam, kegiatan 
ekonomi, dan kemajuan 
teknologi di lingkungan 
kabupaten, kota dan 
provinsi. 

2.1     Mengenal aktivitas ekonomi 
yang berkaitan dengan sumber 
daya alam dan potensi lain di 
daerahnya. 

2.2     Mengenal pentingnya koperasi 
dalam meningkatkan 
kesejateraan masyarakat. 

2.3     Mengenal perkembangan 
teknologi produksi, 
komunikasi, dan transportasi, 
serta pengalaman 
menggunakannya. 

2.4    Mengenal permasalahan sosial 
di daerahnya. 

                     (Sumber: Silabus Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IV SD Negeri 2  
Purwojati ) 

  
 

Kompetensi dasar mengenal aktivitas ekonomi yang 

berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi lain di daerahnya 

akan dijabarkan dalam indikator di bawah ini: 
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Tabel 2.4 
Kompetensi Dasar, Materi Pembelajaran, Indikator 

Kompetensi 
Dasar 

       Materi    
Pembelajaran 

                  
                       Indikator  

2.1Mengenal 
aktivitas 
ekonomi 
yang 
berkaitan 
dengan 
sumber 
daya alam 
dan potensi 
lain di 
daerahnya. 

Sumber daya 
alam 
 
 
 
 
 

1. Menjelaskan pengertian 
sumber daya alam. 

2.  Mengidentifikasi sumber 
daya alam berdasar 
keberadaan dan 
kelestariannya. 

3.  Membedakan jenis-jenis 
sumber daya alam. 

Peta Persebaran 
dan Manfaat 
Sumber Daya 
Alam. 
 

4.  Memecahkan masalah 
dengan menunjukkan peta 
persebaran sumber daya 
alam. 

5.  Menjelaskan manfaat 
sumber daya alam berdasar 
keberadaan dan 
kelestarianya. 

6.   Menyebutkan cara 
melestarikan sumber daya 
alam yang ada di 
lingkungan tempat 
tinggalnya. 

Bentuk-bentuk 
kegiatan 
ekonomi 

7.  Menjelaskan kegiatan 
ekonomi, menyebutkan 
contoh bentuk kegiatan 
ekonomi di lingkungan 
setempat. 

8.  Membuat daftar tentang 
kegiatan pemanfaatan 
sumber daya alam setempat 
untuk kegiatan ekonomi. 

Aktivitas 
ekonomi 
masyarakat 

5. Menjelaskan pengaruh 
kondisi alam terhadap 
kegiatan ekonomi. 

6. Membuat laporan mata 
pencaharian masyarakat 
setempat. 

   (Sumber: Silabus Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IV SD Negeri 2   
Purwojati) 

 
  Rangkuman materi pembelajaran yang diajarkan yaitu: Sumber 

daya alam adalah semua kekayaan alam berupa benda mati atau makhluk 
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hidup yang berada di bumi.  Sumber daya alam dibagi menjadi sumber 

daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. 

Pemanfaatan sumber daya alam sangat berpengaruh terhadap kegiatan 

ekonomi masyarakat. Seseorang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari misalnya pedagang, petani, 

dokter, guru, dan lain sebagainya. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 

diantaranya kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi.  

 (Sumber: BSE IPS SD/MI Kelas 4 halaman 135-151). 

 
B.  Penelitian Yang Relevan  

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan seperti : 

(1) Martuti (2010) dengan judul "Upaya Peningkatan Prestasi Belajar Pkn 

Pada Materi Pentingnya NKRI Melalui Model Problem Based 

Instruction (PBI) Dengan Media Peta Siswa Kelas V SD Negeri Slarang" 

hasilnya adalah keaktifan siswa dari  siklus I, II, III meningkat dari 

22,11% ke 75% sampai 86%. Siklus I jumlah siswa yang tuntas mencapai 

23 siswa (63,88%), sebelumnya uji coba awal siswa hanya 16 siswa 

tuntas (44,49%). Siklus II  peningkatan jumlah siswa tuntas 72,88%, dan 

siklus ke III jumlah siswa tuntas mencapai 91,66%. 

(2) Ida Aryana (2010) berjudul "Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif 

Siswa Melalui Model Pemecahan Masalah Di SMP Gunungjati, 

Kembaran", hasilnya adalah peningkatan kemampuan berpikir kreatif 

siswa siklus I diperoleh dari nilai rata-rata 51 dan siklus II rata-rata 75. 
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Untuk prestasi belajar siklus I diperoleh nilai rata-rata 69 ketuntasan 71% 

dan siklus II diperoleh nilai rata-rata 77 ketuntasan belajar 85%. 

C. Kerangka Pikir  

  Berdasar uraian di atas peneliti berpendapat bahwa pembelajaran 

Problem Based Instruction (PBI) adalah model pembelajaran dengan 

pendekatan pembelajaran siswa nyata sehingga siswa dapat menyusun 

pengetahuanya sendiri, menumbuhkembangkan ketrampilan yang lebih 

tinggi memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri. 

Kelebihan model pembelajaran PBI (Rusman, 2011:247) diantaranya:  

1) Menumbuhkan motivasi dari kebermaknaan tujuan, proses, dan 

keterlibatan siswa dalam belajar, 2) Melatih siswa menemukan masalah 

yang bermakna secara personal, 3) Siswa berperan dalam menemukan 

masalah, merumuskan masalah, mengumpulkan fakta (apa yang 

diketahui, apa yang ingin dilakukan) untuk memperoleh makna serta 

pengetahuan dalam pengaplikasian pemecahan masalah secara kreatif, 4) 

Membantu siswa berpikir reflektif, 5) Siswa berpartisipasi dalam 

pengembangan serta penggunaan assesment guna evaluasi kemajuan 

sendiri.  

Melalui kelebihan tersebut diharapkan dapat mengobati kondisi 

awal siswa yaitu: kurangya siswa dalam mengajukan pertanyaan kepada 

guru, siswa kurang aktif dalam pembelajaran, siswa kurang berani dalam 

menyatakan pendapat, siswa tidak mempunyai gagasan/usulan tehadap 

suatu masalah, siswa tidak mempunyai rasa ingin tahu yang mendalam 
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terhadap materi yang diberikan, dan siswa tidak dapat menjawab 

pertanyaan dari guru, siswa kurang memiliki alternatif dalam 

menyelesaikan masalah. 

Melihat kondisi awal siswa di SD Negeri 2 Purwojati seperti di 

atas  diharapkan setelah mendapat tindakan dalam bentuk siklus, kondisi 

siswa: 1) Siswa bersemangat untuk mengajukan pertanyaan pada guru, 2) 

Sebagian besar siswa aktif dalam pembelajaran, 3) Siswa berani dalam 

menyatakan pendapat, 4) Siswa memiliki gagasan/usulan terhadap suatu 

permasalahan, 5) Siswa memiliki rasa ingin tahu yang cukup besar, 6) 

Siswa mampu menjawab pertanyaan dari guru, dan 7) Siswa dapat 

memiliki alternatif  dalam menyelesaikan masalah. Secara skematis  

dapat ditunjukkan seperti gambar 2.1 di bawah ini: 
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Problem Based Instruction    (PBI) 

Keunggulan: 
 Membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir,  pemecahan masalah, 

dan ketrampilan, intelektual. 

Kondisi Awal Sebelum Tindakan: 
 Sebagian besar siswa kurang dalam mengajukan pertanyaan 
 Siswa tidak aktif dalam pembelajaran 
 Siswa kurang berani dalam menyatakan pendapat 
 Siswa tidak memiliki gagasan/usulan terhadap suatu masalah 
 Siswa tidak memiliki rasa ingin tahu 
 Siswa tidak menjawab pertanyaan dari guru 
 Siswa kurang memiliki alternatif dalam menyelesaikan masalah 

 Kondisi Akhir Setelah Tindakan, diharapkan: 
 Sebagian besar siswa mengajukan pertanyaan 
 Siswa aktif dalam pembelajaran 
 Siswa berani dalam menyatakan pendapat 
 Siswa memiliki gagasan/usulan terhadap suatu masalah 
 Siswa  memiliki rasa ingin tahu 
 Siswa menjawab pertanyaan dari guru 
 Siswa memiliki alternatif dalam menyelesaikan masalah 

 

Model Problem Based Instruction (PBI) dapat 
meningkatkan kreativitas dan prestasi belajar IPS 

 
Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir Penelitian 
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D. Hipotesis Tindakan 

   Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, maka dalam 

penelitian ini diajukan hipotesa sebagai berikut :  

Melalui model pembelajaran PBI dapat meningkatkan kreativitas dan prestasi 

belajar IPS pada materi sumber daya alam di kelas IV SD Negeri 2 Purwojati.  
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