
1 

 

 

 

BAB I   

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 31, bahwa setiap pengajaran atau 

pembelajaran pada tingkat usia sekolah dasar haruslah berpusat pada kebutuhan 

perkembangan anak sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan sebagai calon 

manusia Indonesia seutuhnya. Dengan demikian setiap guru yang akan mengajar 

harus mempersiapkan dirinya untuk dapat menjembatani keperluan Negara dan 

keperluan perkembangan anak. Pemahaman keperluan tumbuh kembang diri anak 

harus seimbang dengan pertumbuhan keinginan masyarakat sosial. 

Pola perkembangan Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar adalah sebagai 

dasar penanaman konsep kepada peserta didik dengan tujuan agar mampu untuk 

mengembangkan diri yang amat diperlukan untuk melanjutkan belajar kejenjang 

pendidikan yang lebih tinggi serta pengembangan diri dalam kehidupan sehari-

hari. Oleh karena itu konsep pembelajarannya adalah melatih anak untuk berfikir  

secara kreatif, inovatif, dan kritis dalam pengembangan daya cipta dan minat 

dalam diri anak atau peserta didik secara dini. 

Dalam konsep pembelajaran IPS dapat melatih peserta didik berpikir 

kreatifyang menurut penjelasan Ausubel ( dalam Qemar Hamalik, 2001 ) 

seseorang yang kreatif adalah yang mempunyai kapasitas pemahaman, sensitivitas, 

dan apresiasi.Kreativitas merupakan suatu bentuk pemecahan masalah yang 

melibatkan kombinasi gagasan-gagasan yang bersumber dari berbagai bidang 

pengetahuan yang terpisah secara luas. 
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Dasar pemikiran diatas sebenarnya juga memberikan pemahaman bahwa guru 

sebagai faktor penunjang keberhasilan belajar IPS dituntut kemampuannya untuk 

menyampaikan bahan pelajaran secara maksimal, sehingga setelah lulus nantinya 

peserta didik telah mempunyai bekal yang cukup untuk dikembangkan pada 

jenjang pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu agar siswa dapat berfikir kreatif, 

siswa memerlukan kebebasan berfikir untuk mengembangkan ketrampilan dan 

daya ciptanya dengan menguasai sejumlah fakta, pengetahuan, dan konsep tertentu 

dan mampu bersikap ilmiah. 

Prinsip belajar IPS yaitu menekankan proses belajar secara kreatif dimana 

seorang guru harus dapat mendorong peseta didik sehingga dapat mengalami 

sendiri dan punya kesan yang mendalam terhadap mata pelajaran IPS. Namun 

pada kenyataannya banyak guru sekolah dasar yang merasa kesulitan untuk 

membantu siswa dalamrangka memahami konsep.Hal tersebut dikarenakan sifat 

Ilmu Pendidikan Sosial yang pada umumnya bersifat abstrak.Dan untuk 

mengkonkritkan materi pembelajaran yang bersifat abstrak tersebut butuh 

pembuktian, pengamatan, percobaan, dan penelitian.Untuk dapat mencapai hal 

tersebut banyak dibutuhkan waktu dan media pembelajaran yang 

memadai.Menengah di Indonesia muncul bersamaan dengan diberlakukannya 

kurikulum SD, SMP dan SMA tahun 1975. IPS merupakan mata pelajaran yang  

berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat, sehingga mata pelajaran 

tersebut  sangat penting bagi kehidupan siswa. 

Kendala utama dalam pembelajaran IPS di Sekolah Dasar adalah keterbatasan 

waktu dan media pembelajaran yang tidak sesuai dengan materi pelajaran yang 
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disampaikan.Oleh karena itu tidak mengherankan bila hasil belajar IPS Disekolah 

Dasar rata-rata masih rendah, hal tersebut dikarenakan pada pelajaran IPS guru 

hanya berceramah dan sering tidak menggunakan metode yang tepat. 

  Metode yang tepat dapat memudahkan siswa dalam pembelajaran dan 

penanamkan konsep.Dalam rangka meningkatkan kreativitas seorang guru harus 

menciptakan kondisi belajar yang aktif dan kreatif. Pembelajaran yang kreatifakan 

tercapai apabila guru menguasai teknik-teknik pembelajaran yang tepat. 

Penggunaan metode dalam proses pembelajaran yang dipilih guru merupakan 

salah satu meningkatkan kreativitas belajar. Menurut Yatim Riyanto, ( 2006 )  

metode STADadalah salah satu metode dari pembelajaran kooperatif, yang 

sintaknya meliputi membentuk kelompok yang heterogen, guru menyajikan 

pelajaran, guru memberikan tugas kepada kelompok, guru memberikan kuis, 

kesimpulan. 

SD Negeri Trimulyo 02 Kecamatan Juwana  Kabupaten Pati. Tahun Pelajaran 

2011/2012, secara keseluruhan dari kelas I sampai  kelas VI rata-rata mata 

pelajaran IPS semester I kurang dari 66. Melihat hasil yang diperoleh siswa  

menunjukkan rendahnya tingkat penguasaan  mata  pelajaran  IPS, maka peneliti 

melaksanakan perbaikan pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas . 

Dengan tujuan supaya penguasaan siswa terhadap materi pelajaran IPS, untuk 

memperbaiki pembelajaran dan pelaksanaan perbaikan pembelajaran ini juga di 

tujukan untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah  pada program S.1 PGSD.  

 Setelah melakukan kegiatan pembelajaran IPS pada materi kenampakan alam  



4 

 

 

 

Kabupaten Pati  dengan indikator  menjelaskan kenampakan Alam Kabupaten Pati  

di kelas IV  Semester I, ternyata guru mengalami beberapa  masalah yang sangat 

berpengaruh pada keberhasilan siswa dalam memahami materi ini.Hal ini terlihat 

pada hasil tes formatif siswa yang sebagian besar belum mencapai target 

ketuntasan, dari 28 siswa hanya 9 siswa yang mencapai target ketuntasan belajar, 

sedangkan 19 siswa belum mencapai hasil yang memuaskan.Selama pelajaran 

berlangsung siswa tidak memperhatikan penjelasan guru, bahkan diantaranya ada 

yang melakukan kesibukan sendiri, dan memperhatikan suasana di luar kelas. 

 Hal ini terlihat pada hasil tes formatif siswa yang sebagian besar belum 

mencapai target ketuntasan, dari 28 siswa hanya 9 siswa yang mencapai target 

ketuntasan belajar, sedangkan 19 siswa belum mencapai hasil yang memuaskan. 

  Selama pelajaran berlangsung siswa tidak memperhatikan penjelasan guru, 

bahkan diantaranya ada yang melakukan kesibukan sendiri, dan memperhatikan 

suasana di luar kelas. 

B. Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut agar permasalahan yang di kaji terarah, maka 

penelitian ini hanya membatasi masalah sebagai berikut 

1. Kreativitas siswa dalam pelajaran IPS masih rendah. 

2. Pembelajaran yang dilakukan guru kurang inovatif. 

3. Penggunaan metode STAD 

C. Perumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadikan penyebab ketidak 

berhasilan siswa dalam memahami materi pembelajaran IPS pada  materi 
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Kenampakan Alam Kabupaten Pati, maka masalah yang dapat dirumuskan sebagai 

berikut “Apakah melalui metode STAD dapat meningkatkan kreativitas belajar IPS 

pada siswa kelas IV semester I SD Trimulyo 02 Kecamatan Juwana Kabuapaten 

Pati tahun 2012/2013 ?” 

 

D Tujuan Penelitian 

 1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan kreativitas belajar IPS pada siswa kelas IV semester I SD 

Trimulyo 02 Kecamatan Juwana tahun 2012 / 2013. 

2.  Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui bagaimana penerapan metode STAD dapat meningkatkan   

kreativitas belajar IPS pada siswa kelas IV semester I SD Trimulyo 02    

Kecamatan Juwana Tahun 2012 / 2013. 

E. Manfaat Penelitian 

Mempunyai manfaat yang cukup besar baik bagi siswa, guru, maupun  bagi 

sekolah. 

     1. Manfaat bagi siswa 

         a) Memperbaiki proses pembelajaran dengan sasaran pada akhir perbaikan 

belajar siswa , dapat meningkatkan kemampuannya. 

         b) Termotivasi dalam proses belajar mengajar dengan sasaran pada akhir 

perbaikan belajar siswa dapat meningkat. 

            c)Meningkatkan kreativitas belajar siswa dangan sasaran pada akhir perbaikan 

belajar memperoleh hasil yang memuaskan. 
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    2. Manfaat bagi guru 

         a) Memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. Perbaikan ini akan 

menimbulkan rasa puas bagi guru karena sudah melakukan sesuatu untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang dikelolanya. Disamping itu hasil 

yang diperolehnya dapat disebarkan  kepada teman sejawat.  

         b)  Dapat berkembang secara profesional karena dapat menunjukkan bahwa ia              

mampu menilai dan memperbaiki pembelajaran yang di kelolanya. 

              c)  Guru percaya diri mampu melakukan analisis terhadap kerjanya sendiri di 

dalam kelas sehingga menemukan alternative untuk mengatasi 

kelemahannya. 

        d) Guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif mengembangkan                 

pengetahuan dan ketrampilan sendiri serta tidak hanya menerima hasil                 

perbaikan yang diterimakan orang lain tetapi ia adalah perancang dan 

pelaku perbaikan tersebut yang menghasilkan berbagai teori dalam 

perbaikan pembelajaran. 

     3. Manfaat bagi sekolah 

Sekolah yang para gurunya sudah mampu membuat inovasi atau perubahan 

maka perbaikan pembelajaran memberi kesempatan yang besar  bagi guru dan 

sekolah untuk berkembang. Hal ini dapat sebagai bahan pertimbangan dan 

kajian untuk dapat disebarkan kepada sekolah lain.  

Selain itu manfaat perbaikan pembelajaran juga untuk beberapa kepentingan  

antara lain : 
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        a) Sebagai dokumen penelitian, dan dapat di manfaatkan oleh guru yang  tertarik 

akan hasil penelitian ini 

        b) Sebagai sumber bagi peneliti lain atau peneliti yang sama dalam memperoleh 

inspirasi untuk melakukan penelitian lainnya. 

        c) Sebagai bahan rujukan peneliti lain dan bahan kajian untuk dapat memberikan 

kritikan serta saran terhadap peneliti yang dilakukan. 

d)Sebagai acuan dan perbandingan bagi peneliti untuk mengambil tindakan dalam 

menangani masalah yang serupa atau sama . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


