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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan kurikulum2013 merupakan langkah lanjutan

pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah di rintis pada tahun

2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan

keterampilan secara terpadu.Dalam pembelajaran tema di Sekolah Dasar,siswa

mestinya di bimbing oleh guru untuk aktif menemukan sesuatu yang berkaitan

dengan materi pembelajaran.Siswa ketika di bimbing menemukan konsep

sebaiknya di awali dengan pemberian stimulus sehingga temuan siswa dapat

di jadikan sebagai bentuk kegiatan menguasai materi pembelajaran.

Proses belajar merupakan kegiatan yang dilakukan antara seorang guru

dengan siswa dengan tujuan memperoleh informasi baru dari seorang guru.

Hal-hal yang diperhatikan dalam proses belajar yaitu penggunaan sebuah

metode pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inofatif. Tujuannya agar siswa

dapat tertarik dengan materi yang disampaikan oleh guru, sehingga siswa

memahami dan ikut aktif dalam pembelajaran. Metode pembelajaran adalah

metode diartikan sebagai jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai

tujuan tertentu (Ngatmini, dkk., 2010:94). Proses pembelajaran agar dapat

maksimal dalam mencapai tujuan belajar harus menerapkan sebuah metode

pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif seperti metode concept sentence.

Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam

pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam segi
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kognitif, psikomotorik, dan afektif antar mata pelajaran. Dengan pembelajaran

tematik siswa akan memperoleh pengalaman belajar yang utuh dan bermakna.

Utuh dalam arti pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga

pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi siswa. Bermakna disini

memberikan arti bahwa pada pembelajaran terpadu siswa akan dapat

memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung

dan nyata yang menghubungkan antar konsep dalam mata pelajaran maupun

antar mata pelajaran.

Jika dibandingkan dengan pendekatan konvensional, maka

pembelajaran tematik tampak lebih menekankan pada keterlibatan siswa

dalam belajar, sehingga siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran untuk

pembuatan keputusan. Di dalam kurikulum 2013 ini pembelajaran difokuskan

pada pendekatan scientific. Pendekatan scientific mengharuskan siswa

melaksanakan kegiatan 5M yaitu, 1) Mengamati, 2) Menanya, 3) Menalar, 4)

Mencoba, dan  5) Mengkomunikasikan.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan scientific tersebut siswa harus

mempunyai kreativitas belajar yang baik. Dalam pembelajaran, kreativitas

balajar sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan hasil belajar. Menurut Anies

dalam Asmani (2013: 135) proses pendidikan kita saat ini terlalu

mementingkan aspek kognitif dan mengabaikan kreativitas.

Selama ini banyak orang yang berasumsi bahwa pembelajaran tematik

adalah pelajaran yang sulit dan mungkin jika bisa “dihilangkan” saja. Asumsi

tersebut muncul karena selama ini guru kurang bisa berinovasi dalam proses
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pembelajaran. Guru kurang menguasai metode-metode pembelajaran yang

beragam, sehingga guru sering menggunakan metode pembelajaran yang itu-

itu saja. Hal itulah yang membuat siswa menjadi mudah cepat bosan ketika

pembalajaran, hal itu juga yang membuat tingkat kreativitas belajar siswa

menjadi rendah. Beberapa cara untuk meningkatkan kreativitas siswa antara

lain: 1) menggunakan strategi pembelajaran kooperatif, 2) menumbuhkan

lingkungan belajar yang kreatif dan kondusif, 3) menghubungkan pelajaran

dengan pengalaman siswa, 4) belajar dan bermain, serta 5) memanfaaatkan

perangkat multimedia dalam pembelajaran.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, guru harus berusaha agar

siswa lebih tertarik dan mengikuti pelajaran sehingga dapat meningkatkan

kreativitas pemahaman. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru adalah

dengan memilih metode pembelajaran yang tepat yang pada akhirnya dapat

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk berkembang

sesuai dengan keinginan dan kemampuan.

Selain memilih metode pembelajaran yang tepat, guru juga harus

mempertimbangkan berbagai faktor yang berasal dari siswa karena di dalam

proses pembelajaran siswa bertindak sebagai subjek pembelajaran. Di

dalam suatu kelas kita mengenal adanya perbedaan individu. Setiap individu

mempunyai kemampuan potensial (seperti bakat dan intelegensi) yang

berbeda antara satu dengan lain nya. Apa yang dapat dipelajari seorang

siswa dengan cepat, belum tentu dapat dipelajari oleh siswa lain dengan

cara yang sama. Dari perbedaan tersebut menyebabkan adanya kebutuhan
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yang berbeda dari masing-masing siswa. Dalam proses pembelajaran pada

umumnya perbedaan individu kurang begitu diperhatikan oleh sebagian guru.

Semua siswa dalam kelas dianggap memiliki kebutuhan yang sama sehingga

guru pun memperlakukan mereka dengan cara yang sama pula.

Sudah seharusnya perbedaan tersebut perlu mendapat perhatian yang

cukup. Adanya pemberian perhatian tersebut bukan berarti pembelajaran

hanya memperhatikan pada kepentingan individu semata melainkan

diperlukan adanya alternatif pembelajaran yang memungkinkan tercapainya

kebutuhan individu siswa. Salah satu cara yang efektif yaitu dengan

menerapkan metode pembelajaran TAI (Team Assisted Individualization).

Berdasar pemikiran tersebut, maka penulis mencoba melakukan penelitian ini

yang berjudul “Upaya Meningkatkan Kreativitas Dalam pembelajaran Sub

Tema Keberagaman Budaya Bangsaku Melalui Metode TAI (Team Assisted

Individualization) Pada Siswa Kelas IV SDN I Jipang Kecamatan Penawangan

Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2014/2015”.

B. Pembatasan Masalah

Untuk memperjelas dan memepermudah pemahaman antar variabel,

maka dalam penelitian ini akan dibatasi masalah-masalahnya yaitu sebagai

berikut:

a. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tema indahnya

kebersamaan dengan sub tema Keragaman budaya bangsaku.

b. Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah TAI (

Team Assisted Individualization).
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c. Penelitian ini dilakukan pada siswa Kelas IV SDN 1 Jipang Kecamatan

Penawangan, Kabupaten Grobogan, tahun pelajaran 2014/2015.

C. Rumusan masalah

Apakah Upaya meningkatkan kretivitas dalam pembelajaran sub tema

keragaman budaya bangsaku dapat dilakukan melalui metode TAI (Team

Assisted Individualization) pada siswa kelas 4 SDN 1 Jipang Kecamatan

penawangan kabupaten grobogan tahun pelajaran 2014/2015 ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah  :

a. Untuk mendeskripsikan Upaya meningkatkan kreativitas dalam

pembelajaran sub tema keberagaman budaya bangsaku melalui metode

TAI (Team Assisted Individualization) pada siswa kelas IV SDN I Jipang

Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan Tahun ajaran 2014/2015

b. Untuk mendeskripsikan peningkatan kreativitas belajar agar siswa lebih

aktif dalam pembelajaran, siswa lebih kreatif dalam pembelajaran, siswa

lebih menjadi jujur, disiplin, rajin

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat:

a. Bagi siswa

Untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran sub

tema keberagaman budaya bangsaku dengan menggunakan metode TAI (

Team Assisted Individualization ).
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b. Bagi Guru

Sebagai masukan yang dapat menambah pengetahuan mengenai

Metode TAI (Team Assisted Individualization) dalam rangka

meningkatkan kreativitas belajar siswa sub tema keberagaman budaya

bangsaku

c. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas

pembinaan berkelanjutan kepada guru.


