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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus 

berkembang pesat sekarang ini, akan membawa dampak kemajuan diberbagai 

bidang kehidupan. Agar dapat mengikuti dan meningkatkan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tersebut diperlukan sumber daya manusia yang kreatif. 

Salah satunya usaha menciptakan sumber daya manusia yang kreatif adalah 

melalui pendidikan. 

Sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan secara formal, 

sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional melalui proses belajar mengajar. Pendidikan mempunyai 

fungsi yang harus diperhatikan, dapat dilihat pada UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 pasal 3 menyebutkan bahwa: Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk perkembangannya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang  

beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat ilmu, 

cakap,  kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis dan tanggung jawab 

(UU Sistem Pendidikan Nasional,  2009: 8). 

Siswa merupakan telah karakteristik siswa yang meliputi kemampuan, latar 

belakang pengetahuan, dan tingkat perkembangan kognitif siswa. Dari hasil 
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analisis ini nantinya akan dijadikan kerangka acuan dalam menyusun materi 

pembelajaran (Trianto, 2009:197). 

Membentuk siswa yang berkreatif bukan suatu upaya mudah dan cepat. Hal 

tersebut memerlukan upaya terus menerus dan refleksi mendalam untuk membuat 

rentetan Moral Choice (keputusan moral) yang harus ditindaklanjuti dengan aksi 

nyata, sehingga menjadi hal yang praktis dan reflektif. Diperlukan sejumlah waktu 

untuk membuat semua itu menjadi custom (kebiasaan) dan membentuk watak atau 

tabiat seseorang. Untuk membentuk siswa yang kreatif, tentunya dibutuhkan suatu 

proses belajar mengajar di kelas yang baik. 

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 24 Februari Tahun 2014 dengan 

guru Geografi kelas X4 di SMA Ya BAKII 02 Gandrungmangu ada beberapa 

faktor yang menyebabkan kemungkinan siswa mengalami kesulitan dalam 

memahami materi, yaitu  yang berasal dari siswa dan luar diri siswa. Faktor dari 

dalam diri siswa misalnya kurang cepat dalam memahami materi, siswa kurang 

kreatif. Sedangkan faktor dari luar diantaranya kondisi ruang kelas yang tidak 

kondusif. 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 24 

Februari Tahun 2014 kelas X4 SMA Ya BAKII 02 Gandrungmangu, terdapat 

beberapa masalah yang mendasar yang dikeluhkan oleh Bapak Solehudin selaku 

Guru Geografi kelas X4 mengenai pembelajaran salah satunya yaitu rendahnya 

interaksi dan kurang kreatif. 
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Tabel 1.1. Data Kreatif Siswa Kelas X4 di SMA Ya BAKII 02 

Gandrungmangu 

NO Aspek yang diamati 
Jumlah siswa kreatif 

X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 

1 Mencetuskan gagasan, pendapat dan 

saran  

3 4 3 3 4 

2 Menjawab pertanyaan lebih dari 1 

jawaban 

2 2 3 1 3 

3 Menyelesaikan masalah dengan sudut 

pandang berbeda-beda 

3 2 3 2 4 

4 Mampu mengungkapkan dan 

mengembangkan gagasan baru dan unik 

4 3 4 3 4 

5 Mampu menilai apakah suatu 

peertanyaan yang benar dengan 

pendapat sendiri 

3 3 4 2 3 

6 Menentukan pendapat sendiri dan 

bertahan terhadap pendapatnya 

4 5 4 3 3 

7 Mampu mengkritisi siswa 3 3 2 1 4 

Jumlah 22 22 23 15 25 

Presentase  66.7

% 

73.3

% 

63.

9% 

41.

7% 

78.

1% 

Sumber: Hasil observasi kretivitas siswa di kelas X4 SMA Ya BAKII 02 

Gandrungmangu tanggal 24 Februari 2014. 

 

 Berdasarkan Tabel 1.1 di atas kreativitas siswa di  SMA Ya BAKII 02 

Gandrungmangu sangat rendah. Oleh karena itu perlu adanya variasi model 

pembelajaran agar siswa lebih kreatif. Untuk itu peneliti melakukan penelitian 

dengan judul “Upaya meningkatkan kreativitas siswa pada mata pelajaran 

Geografi melalui Tipe Numbered Heads Together Kelas X4 di SMA Ya BAKII 

02 Gandrungmangu”. 

 

B. Rumusan  Masalah 

 Apakah dengan tipe Numbered Heads Together dapat meningkatkan kreativitas 

siswa pada mata pelajaran Geografi kelas X4 di SMA Ya BAKII 02 

Gandrungmangu? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian tindakan kelas ini untuk meningkatkan kreativitas siswa pada 

mata pelajaran Geografi kelas X 4 di SMA Ya BAKII 02 Gandrungmangu 

menggunakan model pembelajaran tipe Numbered Heads Together. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada 

pembelajaran Geografi terutama meningkatkan kreativitas siswa dengan tipe 

Numbered Heads Together. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

 Temuan ini dapat digunakan sebagai pedoman empiris dalam menyiapkan 

berbagai strategi pembelajaran dalam upaya mengarahkan siswa untuk mencapai 

kreatif belajar yang optimal. 

b. Bagi siswa 

1) Meningkatkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. 

2) Siswa lebih termotivasi dan berminat dalam mengikuti proses pembelajaran. 

3) Dapat membantu siswa dalam belajar Geografi sehingga siswa dapat 

memahami materi dengan baik. 
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