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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi telah 

berkembang demikian pesatnya. Seluruh umat manusia di belahan bumi 

manapun, termasuk masyarakat Indonesia sedikit banyaknya telah 

menikmati buah karya ilmu pengetahuan, seni dan teknologi. Hasil karya 

ilmu pengetahuan dan teknologi seperti mobil, pesawat, kereta api, listrik, 

komputer, televisi dan masih banyak lagi sarana yang memudahkan kerja 

manusia, kini bukan menjadi barang asing lagi. Jarak antar negara yang 

dahulu ditempuh dengan berjalan kaki ataupun dengan berkuda, yang 

dapat menghabiskan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan kini tidak 

perlu dikhawatirkan lagi dengan adanya mobil, kereta api, kapal laut 

bahkan pesawat terbang yang siap mengantar dalam beberapa jam saja. 

Ekspedisi ke bulan yang semula hanya khayalan, itu pun telah menjadi 

“Impian yang menjadi kenyataan”. Bahkan para ibu yang biasa kerepotan 

dengan urusan rumah tangga pun kini dapat menghemat waktu dan 

tenaganya dengan barang-barang elektronik yang serba mudah dan cepat 

membantunya mengerjakan pekerjaan rumah. Itu semua merupakan hasil 

karya kreativitas yang dikembangkan oleh manusiaa-manusia kreatif. 

Pada dasarnya ilmu pengetahuan, seni dan teknologi akan terus 

berkembang sejalan dengan perkembangan manusia itu sendiri, 

manusialah yang membuat majunya sebuah peradaban. Dengan potensi  
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yang diberikan Tuhan, manusia terus mengembangkan diri dan 

membangun peradabannya. Melalui ilmu pengetahuan manusia dapat 

memperbaiki kekurangannya dan menciptkan hal-hal baru yang berdaya 

guna dalam kehidupan masyarakat banyak. Tanpa dibarengi dengan rasa 

keingintahuan yang tinggi, keinginan untu selalu maju dan meningkatkan 

diri, jiwa pencari pengetahuan yang besar, serta ide original yang tiba-tiba 

muncul yang semata-mata pemberian dari Tuhan, manusia tidak akan 

mencapai perkembangan sepesat ini. Tanpa kekuatan dalam diri manusia 

yang telah dianugerahkan Tuhan tersebut, tidak akan banyak perubahan 

dan kemajuan yang terjadi dalam kehidupan kita. 

Dengan perkembangan zaman, kita wajib bersyukur kepada Tuhan 

Yang Maha Kreatif karena telah menciptakan manusia yang sedemikian 

unik dan kreatif sesuai bakat dan potensinya masing-masing. Kita juga 

perlu mensyukuri kiprah orang yang senantiasa menjaga kekuatan daya 

hidup dan kreativitasnya. Karena berkat jasa orang-orang inilah maka 

kehidupan dapat berkembang. 

Harus kita akui secara jujur, tidak semua orang mau berpikir dan 

bekerja keras seperti Archimides ataupun Newton. Tidak semua orang 

berani berkhayal dan mewujudkan khayalannya, seperti Wright bersaudara 

yang ingin terbang seperti burung hingga terciptalah pesawat terbang. 

Tidak semua orang mau tetap berkarya meskipun dicerca orang seperti 

Mozart, tidak setiap orang memperhatikan rengekan anaknya yang berusia 

3 tahun seperti yang dilakukan Edwind Land sehingga terciptalah foto 
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langsung jadi. Tidak semua orang punya keinginan untuk selalu maju dan 

meningkatkan diri, punya motivasi, dan jiwa pencari pengetahuan yang 

besar seperti Aristoteles ataupun Plato. Orang-orang kreatif inilah 

sebenarnya yang banyak memberikan sumbangsih bagi dunia dan 

kemajuan peradaban dengan penemuan, karya mereka dan ilmu 

pengetahuan. Kita dapat mengambil pelajaran bahwa penemuan-penemuan 

baru hanya dapat dihasilkan oleh manusia yang berpikir “lain daripada 

yang lain” walaupun pada zamannya hal itu mungkin dianggap 

“nyeleneh”, “Aneh” ataupun “gila”. Namun pada akhirnya masyarakat 

dunia pun tidak dapat memungkiri manfaat besar yang diperoleh, karena 

keberanian orang-orang kreatif ini. Sehingga kehidupan pun menjadi lebih 

maju, lebih mudah, lebih indah, lebih nyaman, lebih cepat dan lain 

sebagainya. 

Walaupun manusia menikmati manfaat yag ditimbulkan melalui 

perkembangan seni, sains dan teknologi, serta menyadari pentingnya 

memelihara nilai-nilai kreativitas, tidak berarti tidak ada masalah. Salah 

satu masalah muncul karena kita tidak mengetahui bagaimana menjaga 

dan memelihara potensi kreatif ini sehingga “salah jalan” dalam 

melakukan pendidikan. Banyak persoalan yang muncul menyangkut 

pengembangan potensi manusia melalui pendidikan. Orang tua menyadari 

anaknya harus sekolah dan mengenyam pendidikan tinggi, namun 

akhirnya mengabaikan kebutuhan alami anak. Demikian juga lembaga 

pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan lebih banyak melakukan 
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kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pengembangan akademik dan 

menjejali siswa dengan berbagai data dan informasi yang belum 

diperlukannya. Pendidikan menjadi bersifat verbalistic dan mekanistis, di 

mana anak lebih banyak mengenal dan menghafal serangkaian kata-kata 

dan istilah serta rumusan angka dan simbol-simbol, tanpa memahami 

makna dan kegunaan untuk kehidupan. Dunia sekolah menjadi kehilangan 

makna pendidikan yang diharapkan dapat melahirkan generasi yang 

cerdas, kreatif, mandiri, berkepribadian, percaya pada diri sendiri 

digantikan oleh generasi yang tidak punya sikap, generas “yes man”, 

“ABS” (Asal Bapak Senang) dan seterusnya. 

Apa yang akan terjadi dengan perkembangan peradaban jika yang 

muncul adalah generasi yang tidak kreatif?. Jika kehidupan penuh dengan 

manusiaa yang tidak kreatif, maka kita tidak akan berkembang. Kita tidak 

akan menemukan rumah yang beraneka ragam seperti sekarang, tidak ada 

kendaraan, pakaiaan, caraa memasak makanan, cara menghadapi cuaca, 

cara menempuh perjalanan ataupun cara mendapatkan informasi dan lain 

sebagainya. Jika manusia tidak kreatif, kita tidak akan menemukaan karya 

baru, cara baaru, ataupun solusi baru dari kesulitan-kesulita kita. Tidak 

dapat kita bayangkan jika manusia tidak suka berpikir dan mencoba hal-

hal baru, sangat mungkin saat ini kita masih berada di zaman batu. 

Bahasa Indonesia merupakan bahasa utama dalam kegiatan sehari-

hari masyarakat Indonesia. Sebagai warga dari bangsa Indonesia yang 

memiliki bahasa sendiri yaitu bahasa Indonesia seyogyanya kita merasa 



5 
 

 
 

bangga. Di sisi lain banyak negara-negara  semua, banyak masyarakat 

Indonesia yang mengesampingkan bahasa Indonesia. Padahal bahasa 

Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran di kurikulum pendidikan 

Indonesia. Sesuai dengan pengertian dalam tata baku bahasa Indonesia 

Bahasa Indonesia merupakan aset bangsa yang sangat berharga 

bagi bangsa Indonesia yang mempersatukan suku-suku bangsa di 

Indonesia, serta menunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Dengan adanya 

bahasa Indonesia sebagai bahasa Internasional, bangsa Indonesia telah 

mampu bersaing secara global dan diakui oleh negara lain. Oleh sebab itu, 

pembelajaran bahasa Indonesia sudah dimulai pada tingkat pendidikan 

dasar. 

Bahasa bagi bangsa Indonesia tidak hanya sekedar sebagai alat 

komunikasi atau alat penyerap berbagai informasi. (Puji Santosa, dkk 

2007) bahasa  Indonesia juga merupakan wadah penampung kebudayaan. 

Semua ilmu pengetahuan dan kebudayaan harus diajarkan dan diperdalam 

dengan mempergunakan bahasa Indonesia sebagai medianya. BSNP dalam  

(Main:2010) menjelaskan bahwa bahasa memiliki peran sentral dalam 

perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik dan 

merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang 

studi. 

Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan sesuatu 

atau membuat sesuatu yang berbeda dari yang lain. Hal tersebut nampak 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SD yang menuntut kreativitas 
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siswa dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Dalam konteks 

pembelajaran Bahasa Indonesia SD, setiap siswa memiliki 

gagasan/konsepsi tertentu terhadap sesuatu yang ada dalam daya imajinasi 

masing- masing siswa. Kenyataan ini mengindikasikan keterkaitan antara 

pembelajaran Bahasa Indonesia dengan kreativitas.Sedangkan hasil belajar 

adalah perubahan tingkah laku yang terjadi pada siswa setelah menjalani 

suatu pengalaman/pembelajaran yang membuat siswa dari tidak tahu 

menjadi tahu. Menurut Munandar (2009: 9) “Kreativitas dapat digunakan 

untuk memprediksi prestasi belajar siswa”. Hal ini berarti kreatifitas juga 

dapat menjadi tolak ukur hasil belajar siswa.  

Perkembangan pendidikan di Indonesia dinilai belum mendidik 

tingkat kreatifitas anak karena hanya mengukur kepintaran mereka melalui 

besaran nilai studi di masing-masing sekolahnya (Zainudin Maliki, 2011). 

Hal ini berarti masih lemahnya kesadaran tentang pentingnya kreatifitas 

bagi peserta didik, sehingga kreatifitas di Indonesia masih kurang optimal. 

Sedangkan hasil UASBN (Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional) 

menunjukkan nilai mapel Bahasa Indonesia masih rendah jika 

dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. Pengembangan kreatifitas 

merupakan salah satu upaya pemberdayaan siswa. Melihat masyarakat kita 

terus berubah dan bersifat multidimensional, serta menuntut kreatifitas 

dari semua orang dan masing – masing individu, hal tersebut berarti 

tingkat kreatifitas orang itu berbeda satu dengan yang lain sehingga 

kreatifitas menarik untuk diteliti. Sejatinya kreatifitas akan menghasilkan 
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inovasi dan perkembangan baru. Individu yang kreatif akan selalu 

dubutuhkan lingkungannya, dan mampu bertahan dalam keadaan yang 

terampil dan dinamis seiring dengan berjalannya perkembangan IPTEK 

yang semakin pesat. 

Kreatifitas belajar siswa harus bisa dibangkitkan demi menunjang 

keberhasilan belajar. Guru atau orang tua harus mampu membangkitkan 

kreatifitas siswa dengan berbagai metode dan berbagai cara. Peralatan 

belajar yang disediakan hendaknya disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai dan tingkat perkembangan siswa sehingga 

dapat mendorong kreatifitas siswa yang meningkat. Untuk meningkatkan 

kreatifitas belajar pada pembelajaran bahasa Indonesia, diharapkan guru 

dapat menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang tepat. 

Metode pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan(Syaiful Bahri,2002). Dalam proses 

pengajaran guru harus mampu menerapkan berbagai metode pembelajaran 

yang variatif. Penggunaan metode pembelajaran merupakan salah satu 

upaya yang digunakan dan diharapkan dapat meningkatkan kreatifitas 

belajar siswa karena pada dasarnya siswa yang bersikap tidak perhatian 

terhadap pelajaran yang disajikan, bosan dalam mengikuti pelajaran serta 

tidak terfokus dalam pelajaran akan mengalami kesulitan dalam meraih 

hasil belajar yang bagus karena mereka tidak bisa menerima pelajaran 

yang disampaikan oleh seorang guru tersebut. Salah satu dari metode 

tersebut yaitu metode pembelajaran tutor sebaya.  
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Metode tutor sebaya merupakan suatu metode yang yang 

memanfaatkan potensi yang dimiliki siswa seperti halnya berprestasi baik, 

berkepribadian ramah, lancar berbicara, luwes dalam bergaul dan juga 

memiliki daya kreativitas yang cukup untuk membimbing temannya agar 

temannya dapat tertular potensi dan kreativitas yang dimiliki siswa 

tersebut (tutor).   

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pembelajaran 

Bahasa Indonesia bagi siswa Kelas V SD Negeri 1 Jumapolo terlihat 

bahwa 70% dari seluruh siswa yang ada tidak mau berkelompok saat 

pembelajaran,artinya hanya 30% dari seluruh siswa aktif dan kreatif dalam 

menumbuhkan kemampuan nalar yang sederhana melalui ketangkasan dan 

kecepatan berfikir, hal ini terjadi karena dimungkinkan pembelajaran 

kurang dapat merangsang rasa ingin tahu siswa sehingga kurang motivasi. 

80% dari seluruh siswa tidak kreatif dalam menciptakan ide / gagasan 

yang berkaitan dengan materi pelajaran yang dipelajari yang bersifat 

orisinal (asli pemikiran dari siswa sendiri),  hanya 20% siswa kreatif 

dalam menciptakan ide / gagasan yang berkaitan dengan materi pelajaran 

yang dipelajari yang bersifat orisinal (asli pemikiran dari siswa sendiri), 

atau mungkin siswa tidak semangat dalam pembelajaran, 70% dari seluruh 

siswa bermain sendiri pada saat guru menerangkan dan merasa jenuh pada 

saat mengikuti pembelajaran, hal itu terlihat dari posisi duduk yang 

meletakkan kepalanya di atas meja, pada saat guru menunjuk siswa, siswa 

tidak mau maju ke depan, pembelajaran lebih didominasi oleh guru bukan 
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siswa. Dampak yang muncul dari kondisi tersebut adalah siswa menjadi 

terbiasa untuk tidak aktif sehingga tidak dapat berfikir kritis dan siswa 

kurang kreatif. Sedangkan untuk hasil belajar siswa kelas V SD N 1 

Jumapolo masih rendah. Hasil belajar diambil dari nilai Ulangan Harian 

Semester I yaitu 40% siswa memiliki nilai diatas KKM, sedangkan 60% 

siswa yang lain mendapat nilai dibawah KKM, dengan Kriteria Ketuntasan 

Minimal yaitu 74. 

Berangkat dari latar belakang tersebut menunjukkan bahwa studi 

tentang kreatifitas belajar sangat penting terutama dalam mata pelajaran 

Bahasa Indonesia. Dan perlu adanya riset untuk mengetahui pengaruh 

kreativitas belajar dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dari masalah 

tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ 

Peningkatan Kreativitas Belajar Melalui Metode Pembelajaran Tutor 

Sebaya Dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Pada Siswa Kelas V SDN 

1 Jumapolo Tahun ajaran 2013 / 2014 ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan 

dalam penelitian ini adalah “ Apakah penerapan Metode Pembelajaran 

Tutor sebaya dapat meningkatkan kreatifitas belajar pada siswa kelas V 

SD Negeri 1 Jumapolo Tahun Ajaran 2013 / 2014 dalam mata pelajaran 

Bahasa Indonesia”. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas dapat ditetapkan tujuan 

penelitian sebagai berikut :   

“Untuk meningkatkan kreativitas belajar dalam proses pembelajaran 

Bahasa Indonesia melalui penerapan metode pembelajaran Tutor Sebaya 

pada siswa kelas V SD Negeri 1 Jumapolo”  

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil  penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan  dan masukan bagi penelitian lain serta dapat 

mengembangkan pembelajaran di kelas menjadi lebih efektif dan 

bermutu. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Dapat menumbuhkan  kreativitas belajar siswa dalam mata 

pelajaran Bahasa Indonesia 

2) Dapat meningkatkan hasil belajar siswa khususnya dalam 

mata pelajaran Bahasa Indonesia 

b. Bagi Guru 

1) Dapat meningkatkan kreativitas guru dalam penyusunan 

program dan proses pembelajaran Bahasa Indonesia 
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2) Dapat memberikan motivasi guru dalam mengembangkan 

pembelajaran di kelas khususnya pembelajaran Bahasa 

Indonesia 

c. Bagi Sekolah 

1. Sebagai sarana sumber bacaan di perpustakaan sekolah 

2. Sebagai salah satu nilai tambah bagi sekolah dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan 

d. Bagi Peneliti 

1. Dapat mengetahui  kreativitas belajar serta memperoleh 

gambaran yang jelas mengenai pembelajaran di kelas 

melalui metode tutor sebaya dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia 

2. Dapat menambah pengetahuan baru dalam dunia pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


