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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan mengandung pengertian suatu perbuatan yang disengaja 

untuk menjadikan manusia memiliki kualitas yang lebih baik. Dari tidak tahu 

menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan sebagainya. Pendidikan 

IPS pada tingkat sekolah dasar menggunakan pendekatan secara terpadu. Hal ini 

disesuaikan dengan karakteristik tingkat perkembangan usia siswa SD yang 

masih pada taraf berfikir abstrak. Pengembangan pendidikan IPS tidak hanya 

diarahkan pada pengembangan kompetensi yang berkaitan dengan aspek 

intelektual saja. Ketrampilan sosial menjadi salah satu faktor 

yang dikembangkan sebagai kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa dalam 

pendidikan IPS. Keterampilan mencari, memilih, mengolah dan menggunakan 

informasi untuk memberdayakan diri serta keterampilan bekerjasama dengan 

kelompok yang majemuk nampaknya merupakan aspek yang sangat penting 

dimiliki oleh peserta didik yang kelak akan menjadi warga negara dewasa dan 

berpartisipasi aktif di era global. 

Berdasarkan kurikulum dan rambu-rambu yang ada maka dalam 

pelaksanaannya haruslah diciptakan kondisi pembelajaran IPS secara kondusif, 

aktif, kreatif, dan efisien dengan memaksimalkan berbagai sarana dan prasana 

yang ada, disamping itu diperlukan proses pembelajaran yang diarahkan pada 

kegiatan yang mendorong siswa belajar secara serius dan melibatkan siswa aktif 

dalam memahami konsep-konsep IPS dan mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis dalam memecahkan suatu masalah. 

Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan IPS sebagai salah satu wahana 

sumber daya manusia, perlu dikembangkan iklim belajar  yang konstruktif bagi 

berkembangnya potensi kreatif siswa. Pembelajaran harus menciptakan suasana 

belajar yang menyenangkan bagi siswa sedangkan siswa harus selalu berusaha 

melakukan kegiatan yang lebih banyak daripada guru. Hal ini tidak berarti guru 

tidak harus berdiam diri ketika siswa sedang belajar tetapi peran guru harus bisa 
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membimbing, mengarahkan materi pelajaran sehingga siswa lebih banyak 

memahami aktifitas belajar dari sisi konsep serta kemanfaatannya dalam 

kehidupan sehari-hari maupun dalam belajar yang aktif dan kreatif. Dalam 

pelaksanaan proses belajar mengajar, guru hendaknya mengajar bersifat siswa 

sentris yang artinya guru selalu memperhatikan semua aspek pribadi siswa 

seperti potensi fisik dan jiwa (lambat, cepat), tingkat perkembangan pengalaman 

belajar, latar belakang sosial ekonomi dan lingkungan sosial budaya, bakat, 

minat kepribadian dan harapannya serta proyeksi yang diterapkan masyarakat, 

pemerintah untuk masa depannya. 

Berdasarkan pengamatan pembelajaran IPS pada siswa Kelas IV SD 

Negeri 02 Ngepungsari Tahun Pelajaran 2014/2015 ditemukan fakta bahwa 

dalam proses pembelajaran IPS  tingkat kreativitas belajar siswa kelas IV masih 

rendah yaitu pada indikator kreativitas sebagai berikut : memiliki rasa ingin tahu 

yang besar dengan prosentase 35%, memberi gagasan dan usul dengan 

prosentase 30%, mempunyai pendapat sendiri dengan prosentase 25% dan dapat 

bekerja sendiri dengan prosentase 30%.   Pada saat guru menyampaikan 

informasi, sebagian siswa bercanda sendiri dengan temannya, diduga hal ini 

terjadi antara lain disebabkan oleh karena kebiasaan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru berpusat pada guru, dan pembelajaran yang monoton, 

sehingga siswa menjadi jenuh untuk mendengarkan penjelasan guru saja, siswa 

tidak bersemangat dan tidak dengan cepat mau mengerjakan tugas dari guru. 

Dampak yang muncul dari kondisi tersebut adalah siswa menjadi terbiasa untuk 

tidak aktif sehingga tidak dapat berfikir kritis dan kreatif, siswa tidak berani 

mengambil sikap dan tidak terbiasa berpendapat apalagi untuk mengajukan 

pertanyaan. 

Rendahnya kreativitas belajar siswa pada mata pelajaran IPS disebabkan 

oleh kurangnya minat siswa pada mata pelajaran IPS, guru kurang kreatif dalam 

mengembangkan model pembelajaran yang konstruktif. Proses pembelajaran 

IPS masih berpusat pada guru sehingga berdampak pada rendahnya kreativitas 

belajar siswa serta guru kurang terampil dalam mengembangkan model 

pembelajaran yang aktif dan berpusat pada siswa. 
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Dalam proses pembelajaran, pengembangan dimensi kreativitas sangat 

penting dan dapat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan. Kreativitas 

merupakan hal yang penting dan menjadi salah satu ciri manusia yang 

berkualitas. (Munandar, 2004:25) sumber pada intinya merupakan kemampuan 

umum untuk menciptakan sesuatu yang baru, sebagai kemampuan untuk 

memberikan gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan 

masalah, atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru 

antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, model 

pembelajaran Quantum Teaching perlu dicoba untuk diuji efektivitasnya dalam 

meningkatkan kreativitas belajar, sehingga dilakukan penelitian tindakan kelas 

pada siswa kelas IV SD Negeri 02 Ngepungsari, kecamatan Jatipuro dalam 

pembelajaran IPS dengan tujuan meningkatkan kreativitas belajar siswa. 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan, maka pada Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) ini peneliti memilih judul “Peningkatan Kreativitas 

Belajar IPS dengan Model Quantum Teaching pada siswa kelas IV SD Negeri 

02 Ngepungsari Tahun Pelajaran 2014/2015”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat mengidetifikasi 

masalah sebagai berikut : 

1. Rendahnya kreativitas belajar IPS siswa pada proses pembelajaran. 

2. Rendahnya minat siswa pada pembelajaran IPS 

3. Siswa mudah bosan dan bercanda saat pembelajaran 

4. Metode dan strategi pembelajaran yang digunakan masih konvensional. 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap penelitia 

ini, maka dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Mata pelajaran IPS dibatasi pada standar kompetensi Sumber Daya Alam dan 

Aktivitas Ekonomi. 

2. Penelitian dilakukan di kelas IV SDN 02 Ngepungsari kecamatan Jatipuro 

kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2014/2015. 

3. Indikator kreativitas belajar dalam penelitian ini adalah : 
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a. Aspek memiliki rasa ingin tahu yang besar 

b. Aspek memberi gagasan dan usul 

c. Mempunyai pendapat sendiri 

d. Dapat bekerja sendiri 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 

pembatasan masalah, maka diambil rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah model Quantum Teaching dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

pada siswa kelas IV  SDN 02 Ngepungsari tahun pelajaran 2014/2015 ? 

2. Apakah penerapan model Quantum Teaching dapat meningkatkan kreativitas 

belajar IPS pada siswa kelas IV SDN 02 Ngepungsari tahun pelajaran 

2014/2015 ? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan  pada siswa kelas IV SD Negeri 02 

Ngepungsari Kecamatan Jatipuro Tahun Pelajaran 2014 / 2015 adalah : 

1. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penerapan model Quantum 

Teaching pada siswa kelas IV SDN 02 Ngepungsari tahun pelajaran 

2014/2015. 

2. Meningkatkan kreativitas belajar IPS melalui penerapan model Quantum 

Teaching pada siswa kelas IV SD Negeri 02 Ngepungsari Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

F. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberi  manfaat  sebagai 

berikut: 

1) Manfaat Teoritis 

Mendapatkan teori baru tentang upaya meningkatkan kreativitas belajar IPS 

dengan model pembelajaran Quantum Teaching pada  siswa sekolah dasar. 

2) Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Bagi Kepala Sekolah 
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(1) Memberikan masukan kepada kepala sekolah bahwa melalui 

pembelajaran dengan model Quantum Teaching dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPS pada khususnya, serta kemajuan sekolah 

pada umumnya. 

(2) Meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah melalui penggunaan 

model Quantum Teaching 

b. Bagi Guru 

(1) Mengembangkan kreativitas guru melalui model Quantum Teaching 

dalam pembelajaran IPS. 

(2) Mengetahui model Quantum Teaching sebagai salah satu model 

pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar, 

sehingga terjadi perbaikan dan peningkatan kreativitas belajar siswa 

kelas IV SDN 02 Ngepungsari. 

c. Bagi Siswa 

(1) Meningkatkan kreativitas belajar siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran IPS. 

(2) Meningkatkan kreativitas belajar siswa pada pembelajaran IPS 

melalui model Quantum Teaching. 

 

 

 


