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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

   Pada era globalisasi sekarang ini pendidikan merupakan salah satu hal 

yang terpenting karena pada dasarnya pendidikan adalah sebuah wahana untuk 

membentuk karakter seseorang agar lebih berkualitas. Pendidikan mempunyai 

peranan yang sangat penting untuk menentukan perkembangan dan kemajuan 

suatu bangsa. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin 

pesat pada era globalisasi sekarang ini menuntut sumber daya manusia yang 

berkualitas, sehingga perkembangan yang ada dapat dikuasai dan dapat 

dikembangkan menjadi lebih baik. Oleh karena itu pendidikan perlu 

mendapatkan perhatian dan penanganan yang baik. 

   Pendidikan yang baik dan berkualitas tidak lepas dari peran 

pemerintah, orang tua, dan pengelola pendidikan (terutama tenaga pendidik). 

Proses dalam pendidikan tidak terlepas dari peran antara siswa dan guru, dimana 

siswa merupakan kelompok atau individu yang memperoleh materi pembelajaran 

dan guru merupakan pemberi materi pembelajaran. Guru dan siswa dalam hal ini 

merupakan salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses 

pendidikan. Guru yang berkualitas maka akan menghasilkan siswa yang 

berkualitas pula. 

   Adapun fungsi pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang RI 

No. 20 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan, pada Bab I 

tentang Ketentuan Umum, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa: 

Pendidikan adalah 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, masyarakat, 

bangsa dan negara. 
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   Proses pembelajaran merupakan hal yang penting dalam pendidikan 

karena kegiatan inti dari pembelajaran dapat menjadi sarana sebagai transfer ilmu 

dari guru kepada siswa yang dilakukan dengan cara terstruktur dan terencana. 

Proses pembelajaran akan dapat tercapai dengan baik apabila guru sebagai 

pengelola pembelajaran mampu menghidupkan suasana kelas yang 

menyenangkan, nyaman dan mampu mengupayakan terbentuknya pemikiran 

kreatif siswa. 

   Kenyataan yang ada dalam pendidikan sekarang ini terdapat masalah 

yang harus dihadapi dalam proses pembelajaran. Salah satu masalah yang ada 

yaitu kurangnya berpikir kreatif siswa dalam proses pembelajaran di kelas. 

Masalah yang ada menjadikan proses pembelajaran hanya berorientasi pada guru. 

Masalah ini sering dihadapi pada saat proses pembelajaran pada mata pelajaran 

IPS Terpadu. Siswa yang memandang bahwa pelajaran IPS Terpadu kurang 

menarik yang disebabkan karena pada pelajaran IPS Terpadu siswa lebih banyak 

menghafal. Pembelajaran IPS Terpadu sangat diperlukan siswa untuk berpikir 

kreatif yang dapat menunjang materi IPS Terpadu, dalam hal ini guru dituntut 

lebih kreatif pula dalam memberikan materi dalam pelajaran IPS Terpadu agar 

lebih menarik dan memicu berpikir kreatif siswa (data terlampir pada hal 74). 

  Sebagai ujung tombak dalam menciptakan pembelajaran yang 

berkualitas maka usaha yang harus dilakukan oleh MTs Negeri Surakarta 1 yaitu 

dengan meningkatkan fasilitas belajar, memberikan tempat yang nyaman, dan 

memberikan berbagai model pembelajaran yang bervariasi. Hal tersebut 

dilakukan agar di dalam proses pembelajaran siswa tidak merasa jenuh dan siswa 

mampu mengikuti proses pembelajaran secara maksimal. 

   Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan guru mata 

pelajaran IPS Terpadu di MTs Negeri Surakarta 1 menunjukkan bahwa tingkat 

berpikir kreatif siswa pada saat pelajaran IPS Terpadu sangat rendah karena guru 

menggunakan metode konvensional yang meliputi Ceramah, Tanya jawab, 

Penugasan dan Diskusi. Berdasarkan pengamatan pada hari Jum’at tanggal 21 

Oktober 2016 di kelas VIII B di MTs N Surakarta 1 menunjukkan bahwa tingkat 

berpikir kreatif belajar siswa pada pembelajaran IPS Terpadu sangat rendah yaitu 
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dari 38 siswa hanya sekitar 20,39%. Dari hasil pengamatan tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa 79,61% proses pembelajaran di kelas masih dikuasai oleh 

guru (data terlampir pada halaman 128-141 ). 

   Kenyataan yang ada maka solusinya adalah seorang guru harus 

mengambil suatu tindakan dan inovasi yang baru saat melakukan proses 

pembelajaran dalam mata pelajaran IPS Terpadu sehingga dapat menumbuhkan 

berpikir kreatif siswa saat belajar yaitu dengan melakukan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). 

Menurut Sutama (2010: 134) menyatakan bahwa: 

PTK (Penelitian Tindakan Kelas) merupakan penelitian yang bersifat 

reflektif, dimana kegiatan penelitian berangkat dari permasalahan riil 

yang dihadapi oleh guru dalam proses belajar mengajar yang 

kemudian direfleksikan alternatif pemecahan masalahnya dan 

ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan nyata yang terencana dan 

terukur. 

 

    Penelitian tindakan kelas yang dilakukan seorang guru dapat 

membantu guru dalam mengidentifikasi, menganalisis dan merumuskan masalah 

yang ada. Selanjutnya, guru mengadakan tindakan terhadap masalah-masalah 

yang ada sehingga guru dapat menemukan solusi penyelesaian terhadap 

permasalaan yang ada dengan melakukan penerapan tahap-tahap penelitian pada 

saat pelajaran, setelah itu guru dapat menyimpulkan dan mengevaluasi hasil dari 

perbaikan yang dilakukan. Penyempurnaan tindakan kelas dapat dilakukan guru 

sampai dengan masalah yang ada dalam kelas dapat teratasi dengan tuntas. 

    Keberhasilan dalam suatu pendidikan tidak terlepas dari adanya 

kegiatan belajar mengajar yang pada umumnya membawa siswa mengarah pada 

keadaan yang lebih baik, sehingga ada satu kesatuan yang tidak akan terpisahkan 

antara guru sebagai pendidik dengan murid sebagai peserta didik. Pada saat 

proses kegiatan belajar mengajar, berpikir kreatif dalam belajar memegang 

peranan yang penting untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Kemampuan 

berpikir kreatif dalam belajar adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh 

seorang peserta didik dalam melakukan aktivitas untuk mengembangkan suatu 

ide yang tidak biasa dan berkualitas. Berpikir kreatif belajar yang dimaksudkan 
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disini penekanannya yaitu pada siswa, sebab dengan adannya berpikir kreatif 

belajar di dalam proses pembelajaran maka akan terciptalah pembelajaran yang 

aktif.  

    Berdasarkan paparan di atas maka penulis akan melakukan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) mengenai masalah meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif siswa dalam belajar IPS Terpadu di MTs N Surakarta 1 dengan 

melakukan perbaikan mengajar oleh guru melalui model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL). Berpikir kreatif belajar yang merata itu seluruh siswa 

berpikir kreatif dalam proses pembelajaran IPS Terpadu.  

    Pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang melibatkan kegiatan 

pengamatan atau observasi yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data melalui 

tahap mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengomunikasikan 

suatu pelajaran. Kemudian lima pengalaman belajar ini diimplementasikan ke 

dalam model atau strategi pembelajaran, model, dan teknik yang akan 

digunakan.Salah satu diantaranya yaitu dengan menerapkan pendekatan saintifik 

dalam proses pembelajaran. Penerapan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran 

digunakan guna mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan 

ketrampilan berpikir sehingga diharapkan setelah melakukan penerapan ini maka 

tingkat berpikir kreatif siswa akan meningkat. 

    Salah satu model pembelajaran yang termasuk dalam pendekatan 

saintifik adalah model pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Menurut 

Hosnan (2014:337), “Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis untuk mencapai tujuan belajar dan 

berfungsi sebagai pedoman bagi pengajar dalam merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran”.  

    Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) merupakan 

salah satu model pembelajaran dalam pendekatan saintifik. Menurut Hosnan 

(2014:295) menyatakan bahwa “Model pembelajaran Problem Based Learning 

adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran pada masalah 

auntentik sehingga dapat menumbuhkan keterampilan, kemandirian, dan 

kepercayaan diri siswa”. Model ini menggunakan masalah yang ada dalam 
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kehidupan nyata sebagai suatu hal yang harus dipelajari siswa untuk melatih dan 

meningkatkan berpikir kritis siswa. Guru harus memfokuskan diri untuk 

membantu siswa dalam mencapai keterampilan mengarahkan diri. Pembelajaran 

ini berbasis pada masalah, dimana penggunaannya di dalam tingkat berpikir 

kritis, situasi pada masalah serta termasuk bagaimana belajar. 

    Berasal dari pokok permasalahan di atas maka penulis akan 

melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan berpikir kreatif siswa 

dalam pembelajaran IPS Terpadu dengan judul “Peningkatan Kemampuan 

Berpikir Kreatif Siswa Dalam Memecahkan Masalah Belajar IPS Terpadu 

Melalui Pendekatan Saintifik Dengan Model Pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) Pada Siswa Kelas VIII B MTs N Surakarta 1 Tahun Ajaran 

2016/2017”. 

 

B. Perumusan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu “Apakah penerapan 

model pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah belajar IPS Terpadu pada 

kelas VIII B MTs N Surakarta 1 Tahun Ajaran 2016/2017?”. 

  

C. Tujuan Penelitian 

   Sebuah tindakan pasti memiliki tujuan begitu pula dengan penelitian 

ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif belajar peserta didik dalam proses pembelajaran IPS 

Terpadu.  

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah dalam 

belajar IPS Terpadu dengan menerapkan model pembelajaran Problem 
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Based Learning (PBL) pada siswa kelas VIIIB MTs N Surakarta 1 tahun 

ajaran 2016/2017. 

 

D. Manfaat Penelitian 

   Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pada pembelajaran IPS Terpadu diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan dan 

referensi penelitian terdahulu. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan 

pengetahuan dalam bidang pendidikan terutama dalam upaya 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran 

IPS Terpadu. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Memberikan informasi baru kepada guru untuk menyelenggarakan 

pembelajaran kreatif dalam meningkatkan dan mengembangkan mutu 

pendidikan. 

b. Bagi Siswa 

Membiasakan siswa untuk belajar aktif dan kreatif, sehingga siswa dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif selama proses pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi sekolah 

dalam rangka perbaikan pembelajaran dan meningkatkan mutu 

pendidikan. 

d. Bagi Peneliti 

Menambah pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti sebagai calon 

guru untuk mempersiapkan diri dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran. 


