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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. 

Pada dasarnya pendidikan merupakan cara untuk mencerdaskan 

bangsa yang sesuai dengan pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea 

ke-4 serta ingin mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan merupakan 

salah satu sektor yang paling penting dalam pembangunan nasional. Hal ini 

dikarenakan melalui sektor pendidikan dapat dibentuk manusia yang 

berkualitas.  

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 bahwa: 

Pendidkan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak seperti peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
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Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (IPS) merupakan  salah  satu mata  

pelajaran  yang  diajarkan  di Sekolah Dasar,  juga merupakan salah satu mata 

pelajaran yang memadukan konsep-konsep dasar dari berbagai ilmu sosial 

yang disusun melalui pendekatan pendidikan supaya bermakna bagi siswa 

dalam  kehidupannya.  IPS  adalah  mata  pelajaran  yang  mempelajari  

kehidupan  sosial  seperti geografi, ekonomi, sosiologi, tata negara, dan 

sejarah. 

Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menemukan 

hubungan-hubungan baru dan membuat kombinasi-kombinasi baru yang 

mencerminkan kelancaran, keluwesan dan orisinalitas dalam berpikir 

sehingga dapat menciptakan sesuatu yang baru. 

Pada pembelajaran IPS di SD khususnya kelas V terdapat pelajaran 

yang menguak tentang isu-isu kontroversi. Kreativitas siswa diperlukan 

dalam pembelajaran IPS, kreativitas siswa dalam menguak isu-isu kontroversi 

tersebut dalam bentuk pendapat yang disampaikan kepada siswa yang lain.  

Kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 01 Sumberejo pada umumnya 

masih menggunakan model pembelajaran konvensional yang masih 

mengandalkan metode ceramah. Siswa masih dianggap sebagai obyek 

pembelajaran. Sebagian siswa masih merasa malu-malu untuk mengeluarkan 

pendapatnya. Guru juga tidak memfasilitasi siswa untuk dapat berbicara atau 

mengeluarkan pendapatnya di kelas. 
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Untuk memfasilitasi siswa agar mereka dapat mengeluarkan 

pendapatnya guru harus menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. 

Disini penulis menggunakan model Point Counter Point, model ini 

merupakan model pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan 

keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran sehingga menjadi lebih aktif. 

Model  ini  merupakan  sebuah  teknik  hebat  untuk  merangsang diskusi dan 

mendapatkan pemahaman lebih mendalam  tentang berbagai  isu yang  

kompleks.  Format  tersebut mirip  dengan  sebuah  perdebatan,  namun tidak 

terlalu formal dan berjalan dengan lebih cepat.   

Oleh karena itu, guna meningkatkan kreativitas siswa pada mata 

pelajaran IPS, maka peneliti mengambil judul Penelitian Tindakan Kelas 

yaitu “Peningkatan Kreativitas Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Melalui 

Penerapan Point Counter Point Pada Siswa Kelas V Sd Negeri 01 Sumberejo 

Kerjo Tahun Ajaran 2012/2013 “.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari data pada latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi 

masalah yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran IPS, yaitu belum 

digunakannya model pembelajaran yang bervariasi untuk meningkatkan 

keaktifan dan kreativitas siswa dalam mengeluarkan pendapat. 
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C. Analisis Masalah 

Hasil analisis yang didapat peneliti berdasarkan identifikasi masalah 

adalah rendahnya kreativitas pada mata pelajaran IPS kelas V di SD Negeri 

01 Sumberejo Kerjo. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kreativitas 

pada mata pelajaran IPS kelas V SD Negeri 01 Sumberejo Kerjo, peneliti 

melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan materi pelajaran Tokoh-

Tokoh Pergerakan Nasional. 

 

D. Perumusan Masalah 

 “Apakah penggunaaan Point Counter Point sebagai model 

pembelajaran pada mata pelajaran IPS dapat meningkatkan kreativitas pada 

siswa kelas V Tahun pelajaran 2012/2013 di SD Negeri 01 Sumberejo 

Kerjo?”.  

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah agar suatu 

penelitian dapat lebih terarah dan ada batasan-batasannya tentang obyek yang 

diteliti. Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kreativitas siswa 

pada mata pelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran Point 

Conter Point. 
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F. Manfaat Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

1. Bagi Peneliti 

a. Dapat meningkatkan kemampuan profesional khususnya dalam upaya 

meningkatkan kreativitas siswa pada mata pelajaran IPS kelas V SD 

Negeri 01 Sumberejo Kerjo Tahun Ajaran 2012/2013. 

2. Bagi Guru Lain 

a. Dapat digunakan sebagai acuan model Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). 

b. Guru kreatif dalam mengajar siswa dengan menggunakan Point 

Counter Point sebagai model pembelajaran untuk mencapai tujuan 

yang diharapkan. 

3. Bagi Siswa 

a. Siswa dapat lebih mudah mamahami materi pelajaran. Dengan cara 

pembelajaran yang menarik yaitu dengan berdebat, hal ini akan 

membangkitkan daya tarik siswa untuk ikut berbicara, turut 

berpartisipasi dalam mengeluarkan pendapat. Siswa tidak akan merasa 

bosan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar dan siswa akan 

belajar lebih aktif. 

4. Bagi Institut / Organisasi Sekolah 

a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk 

meningkatkan kreativitas dalam pembelajaran IPS. 

b. Sebagai bahan untuk meningkatkan mutu pendidikan di lembaga 

sekolah terkait. 


