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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengem-

bangkan seluruh aspek kehidupan manusia. Pendidikan merupakan usaha agar 

manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran 

dan atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan 

bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat (3) 

menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 

sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta 

akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur 

dengan undang-undang. Untuk itu seluruh komponen bangsa wajib 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

Tujuan pendidikan pada umumnya ialah menyediakan lingkungan yang 

memungkinkan siswa didik untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya 

secara optimal, sehingga dapat mewujudkan  dirinya dan berfungsi 

sepenuhnya, sesuai dengan kebutuhan pribadinya dan kebutuhan masyarakat. 

Pada dasarnya setiap manusia telah dikaruniai potensi bakat dan kreativitas 

yang berbeda-beda pula. Pendidikan siswa didik diberikan sebagai usaha 

mengembangkan seluruh segi kepribadian anak dalam rangka menjembatani 
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pendidikan dalam keluarga dan pendidikan sekolah. Adapun yang menjadi 

tujuan program kegiatan belajar anak adalah untuk membantu meletakkan 

dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan dan daya cipta 

yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan dengan lingkungannya 

dan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Disamping itu pula, beberapa hal 

yang perlu diingat adalah  bahwa masa anak-anak adalah masa yang peka 

untuk menerima berbagai macam rangsangan dari lingkungan guna menunjang 

perkembangan jasmani dan rohani yang ikut menentukan keberhasilan anak 

didik mengikuti pendidikannya di kemudian hari. 

Dengan bermain anak dapat menemukan lingkungan orang lain, dan 

menemukan dirinya sendiri, sehingga anak dapat bersosialisasi dengan 

lingkungan tersebut, anak dapat menghargai orang lain, tolong menolong 

sesama teman dan yang lebih utama anak dapat menemukan pengalaman baru 

dalam kegiatan tersebut. Bermain dapat memotivasi anak untuk mengetahui 

segala sesuatu secara lebih mendalam, dan secara spontan anak dapat 

mengembangkan kreativitasnya, dengan bermain anak dapat bereksperimen.        

Diakui atau tidak, pada dasarnya setiap manusia mempunyai 

potensi/bakat. Hanya saja dalam perjalanan hidupnya ada yang mendapatkan 

kesempatan untuk mengembangkan potensi bakat kreativitasnya, ada pula yang 

kehilangan bakat kreativitasnya karena tidak mendapatkan kesempatan ataupun 

tidak menemukan lingkungan yang memfasilitasi berkembangnya potensi 

tersebut. Sungguh sangat disayangkan apabila bakat kreativitasnya tersebut 

menghilang pada diri manusia. 
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Dari uraian diatas, dapat diketahui kemandekan kreativitas dimulai ketika 

anak mulai memasuki usia sekolah dasar, untuk itu diperlukan suatu metode 

untuk meningkatkan kreativitas siswa yang cocok dengan usia sekolah dasar. 

Terdapat beberapa metode yang dapat meningkatkan kreativitas diantaranya 

yaitu dengan seni, musik, permainan dan metode lainnya. Salah satu metode 

yang tepat untuk mengembangkan kreativitas anak usia sekolah dasar yaitu 

melalui permainan. Bermain adalah suatu kegiatan yang menyenangkan yang 

dilaksanakan untuk kepentingan kegiatan itu sendiri. Dengan bermain, anak-

anak dapat mengekspresikan berbagai perasaan maupun ide–ide yang 

cemerlang tentang berbagai hal.  

Permainan konstruktif menjadi alternatif metode untuk merangsang 

kemampuan berfikir kreatif anak. Terdapat beberapa alasan mengapa 

permainan konstruktif dirasa mampu untuk meningkatkan kreativitas anak. 

Kreativitas bagi anak-anak adalah suatu permainan. Sejak masih bayi, mereka 

telah mengembangkan berbagai macam permainan kreatif. Bermain merupakan 

bagian yang amat penting dalam tumbuh kembang anak untuk menjadi 

manusia seutuhnya. Kreativitas umumnya didefinisikan menjadi empat definisi 

yaitu person, proses, press dan product. Rhodes menyebutkan keempat jenis 

definisi kreativitas ini sebagai “four p’s of creatifity”kebanyakan definisi 

kreativitas berfokus pada salah satu dari keempat definisi tersebut atau 

kombinasinya.(Munandar, 2004:20). Kreativitas yang difokuskan dalam 

penelitian ini yaitu dari dimensi press dan proses, yang diartikan sebagai 

kemampuan untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran yang asli, tidak biasa, 
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dan sangat fleksibel dalam merespon dan mengembangkan pemikiran dan 

aktivitas.  

Permainan konstruktif yang dimaksud peneliti yaitu bentuk permainan 

dimana anak didik menggunakan bahan untuk membuat sesuatu yang bukan 

untuk tujuan bermanfaat melainkan lebih ditujukan bagi kegembiraan yang 

diperoleh dari membuatnya. Peneliti akan memberikan sejumlah permainan 

konstruktif yang dapat meningkatkan kreativitas anak yaitu membuat bangunan 

dari kardus dan menyusun balok kayu. Dengan memberikan permainan 

konstruktif diharapkan akan meningkatkan kreativitas anak terutama 

kemampuan berfikir kreatif anak.  

Pendekatan yang dilakukan peneliti yaitu dengan menggunakan metode 

permainan. Alasan penggunaan metode ini bahwa di kelas IV SDIT Al Hasna 

Gondang Klaten, guru dalam memberikan pembelajaran masih menggunakan 

model klasikal, model pembelajaran yang paling sederhana yang menganggap 

anak memiliki kemampuan sama. Dengan sarana bermain yang sangat terbatas, 

menyebabkan pembelajaran yang dilaksanakan kurang kreatif sehingga anak 

didik mengalami kejenuhan dan berdampak pada banyaknya anak didik yang 

nilai dalam pelajaran IPA masih banyak dibawah KKM. Peneliti akan 

memberikan permainan kronstrktif pada sejumlah anak (kelompok) yang telah 

dipilih, kemudian dilihat perbandingannya dengan kelompok yang tidak diberi 

permainan konstruktif. Pemberian permainan konstruktif pada siswa 

diharapkan dapat mengasah kemampuan berfikir kreatif mereka memahami 

pelajaran IPA, yang meliputi kelancaran dalam berfikir, keluwesan, keaslian 
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dan penguraian. Permainan konstruktif juga bermanfaat untuk 

mengembangkan imajinasi dan rasa keingintahuan mereka. 

Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Hasna, jumlah murid 134, 23 siswa 

kelas I, 28 siswa kelas II, 24 siswa kelas III, 22 siswa kelas IV, 24 siswa kelas 

V, dan 13  siswa kelas VI dengan latar belakang sosial ekonomi orang tua lebih 

dari 80% mampu dan sudah sadar akan pendidikan anaknya, sehingga setiap 

anak memiliki berbagai perlengkapan untuk menunjang belajarnya disekolah.  

 

B. Pembatasan Masalah 

Penelitian tindakan kelas ini membatasi pada objek dan subjek penelitian. 

Objek penelitian dibatasi pada pengembangan kreativitas anak didik. Subjek 

penelitian dibatasi kelas IV SDIT Al Hasna Gondang kecamatan Kebonarum 

kabupaten Klaten tahun pelajaran 2012/2013. Dengan strategi permainan 

konstruktif diharapkan dapat meningkatkan kreatifitas siswa pada pelajaran 

IPA. 

 

C. Rumusan Masalah 

Apakah  melalui permainan konstruktif dapat meningkatkan kreativitas 

anak didik kelas IV di SDIT Al Hasna Gondang kecamatan Kebonarum, 

kabupaten Klaten tahun pelajaran 2012/2013? 
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D. Tujuan Penelitian 

1.  Tujuan Umum 

Meningkatkan proses pembelajaran IPA melalui permainan 

konstruktif di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Hasna Gondang Klaten. 

2. Tujuan Khusus  

Untuk meningkatkan kreativitas siswa melalui permainan konstruktif 

pada siswa kelas IV di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Hasna Gondang 

Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Menambah wacana manfaat metode dalam peningkatan kreativitas siswa. 

b. Sebagai dasar dalam metode pembelajaran dalam peningkatan kreativitas 

siswa.    

2. Manfaat praktis 

a. Membantu mempermudah guru dalam meningkatkan kreativitas siswa.     

b. Sebagai dasar bagi guru dalam memilih metode dalam meningkatkan    

kreativitas siswa. 

c. Sebagai rujukan guru dalam memberikan saran kepada orang tua untuk 

meningkatkan kreativitas siswa.  

d. Menambah pengalaman guru dalam pembelajaran permainan konstruktif. 

e. Dapat dijadikan acuan untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.  


