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I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pendidikan sebagai salah satu pilar kebangkitan bangsa menjadi suatu aspek yang

sangat penting untuk lebih diperhatikan untuk menyongsong perbaikan bangsa ini.

Menilik kondisi pendidikan saat ini menununtut para civitas akademika untuk

terus berupaya melakukan perbaikan. Pendidikan merupakan aspek yang penting

dalam pembentukan karakter manusia dengan pengembangan potensi diri

sehingga akan tercapai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Pendidikan di Indonesia mempunyai

tujuan yang luhur dan tinggi sebagaimana yang tercantum dalam UU NO. 20

tahun 2003 yang berbunyi:

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan,membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa,bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman, bertakwakepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara
yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional bukanlah hal yang mudah banyak hal

yang harus diperbaiki, salah satunya adalah peningkatan prestasi belajar siswa

yang dapat menjadi tolak ukur keberhasilan belajar siswa yang dipengaruhi oleh

faktor internal dan eksternal dari peserta didik. Faktor internal yaitu faktor yang
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timbul dari dalam diri siswa itu sendiri diantaranya keadaan fisik, intelegensi,

bakat, minat, keadaan emosi, dan gaya belajar. Sedangkan faktor eksternal yaitu

faktor yang timbul dari luar diri siswa diantaranya guru, teman, orang tua dan

lingkungan belajar. Sehingga perlu adanya perbaikan pembelajaran baik yang

berasal dari internal yaitu faktor yang datang dari internal peserta didik maupun

faktor eksternal salah satunya yaitu seorang guru sebagai fasilitator pembelajaran

yang memfasilitasi kegiatan pembelajaran dikelas. Kegiatan belajar mengajar

yang merupakan kegiatan pokok dalam pendidikan yang didalamnya terjadi

aktivitas dan interaksi dalam pembelajaran baik antara peserta didik dengan

peserta didik maupun antara guru dan murid.

Pada dasarnya siswa-siswa di dalam kelas yang sama merupakan individu-

individu yang unik dan heterogen yang masing-masing mempunyai sifat dan

kemampuan yang berbeda-beda sehingga seorang guru pun dituntut untuk dapat

mengenali dan memahami kondisi siswa-siswanya kemudian baru dapat

menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam meningkatkan kekuatan dan

motivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran seperti halnya yang dingkapkan oleh

Asep Mahfudz di bawah ini, (2012:115) ada beberapa asumsi yang salah dalam

menilai keberadaan belajar siswa di kelas.

1. Guru sering meyakini bahwa pada saat mengajar siswa pasti sedang belajar,

padahal belum tentu dan aktivitas guru sering kali tidak mengindahkan

akativitas siswa guru hanya konsen pada materi pembelajaran.

2. Guru masih meyakini bahwa semua siswa belajar dengan ritme atau kecepatan

yang sama dalam menangkap materi pembelajaran padahal belum tentu sama,
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guru hanya ingin menyampaikan beban materi yang harus tersampaikan tanpa

meninjau apakah siswa dapat menrima materi pembelajaran atau tidak.

3. Guru sering meyakini bahwa siswa belajar dengan gaya belajar yang sama.

Asumsi di atas yang hingga hari ini masih diyakini oleh sebagian guru, yang akan

berdampak pada interaksi dan komunikasi yang terjalin antara guru dengan siswa

dan siswa dengan siswa tidak efektif, karena cara mengajar guru belum bersinergi

dengan siswa, sehingga tidak semua informasi dalam hal ini materi pembelajaran

dapat diserap oleh siswa dengan baik. Pembelajaran yang disajikan masih

berpusat pada guru sedangkan seorang murid masih berperan sebagai pendengar,

belum terjalin komunikasi yang efektif antara guru dengan siswa dan antara siswa

dengan siswanya, perlu adanya perubahan paradigma dalam menelaah proses

belajar siswa dan interaksi antara siswa dan guru. Dalam paradigma ini peserta

didik tidak lagi disebut sebagai siswa (pupil) tetapi peserta didik adalah learner

sehingga peserta didik bukanlah sebuah botol kosong yang bisa diisi dengan

muatan informasi karena guru bukanlah satu-satunya sumber belajar peserta didik

perlu diberikan kebebasan untuk dapat mengeksplorasi dan menemukan sendiri

pengetahuannya yang akan membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran.

Guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang akan memfasilitasi peserta

didik untuk dapat lebih berperan aktif dan mampu mengeksplorasi ide-ide dan

kreatifitas siswa dalam pembelajaran.

Guru sebagai fasilitator pembelajaran harus mampu menciptakan variasi

pembelajaran yang akan menstimulus siswa agar dapat aktif dan interaktif dalam

kegiatan pembelajaran karena siswa terdiri dari individu yang heterogen
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mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menyerap setiap informasi yang

disampaikan.

Menurut Dr. Dunn “ (2010 : 60) bukan anak yang harus memikul tanggung jawab

dalam belajar, melainkan guru yang memikul tanggung jawab dalam

mengidentifikasikan kekuatan belajar siswa lalu menocokkan semua itu dengan

lingkungan dengan lingkungan dan pendekatan yang responsif ”

Dari pendapat Dr. Dunn diatas diketahui bahwa seorang gurulah yang

bertanggung jawab dalam mengidentifikasi dan memaksiamalkan kekuatan

belajar siswa kemudian menyesuaikan kondisi siswa dengan lingkungan yang

kondusif dan pendekatan yang responsif.

Untuk mewujudkan hal itu tentunya,dibutuhkan variasi-variasi baru dalam

kegiatan pembelajaran yang akan menstimulus dan meningkatakan motivasi siswa

dalam belajar.Menurut Gordon Dryden dan Dr. Jeanette Vos,(1999:343) faktor

dominan yang menentukan keberhasilan proses belajar adalah dengan mengenal

dan memahami bahwa setiap individu unik yang mempunyai kemampuan

menyerap informasi yang berbeda-beda dengan gaya belajar yang berbeda-beda

pula. Seorang guru tidak hanya berkewajiban untuk menyampaikan beban materi

saja sehingga hanya terpusat untuk menyelesaikan materi pembelajaran saja tanpa

mempertimbangkan kondisi siswa dalam menerima materi pembelajaran. karena

seorang guru juga bertanggung jawab tidak hanya pada materi pembelajaran yang

tersampaikan tapi juga memastikan bahwa materi pembelajaran dapat diterima

dan dipahami oleh peserta didik yang merupakan individu-individu yang berbeda-

beda dan tentunya mempunyai cara yang berbeda pula dalam meyerap materi

pembelajaran. Sehingga peran seorang guru sangat dibutuhkan untuk membantu
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para peserta didik dalam memaksimalkan kekuatan belajar peserta didik agar

dapat belajar dan memahami materi pembelajaran melalui cara yang dan gaya

belajar mereka masing-masing.

Kini saatnya seorang guru mengubah paradigma mengajarnya, karena mengajar

bukan hanya sekedar transfer of knowledge, tapi mengajar juga mentransfer nilai-

nilai yang terkandung dalam suatu materi pembelajaran untuk dapat

memaksimalkan potensi yang ada dalam diri setiap peserta didik dalam rangka

menghadapi kehidupannya dimasa yang akan datang.

Menurut Suparlan dalam Asep Mahfudz (2012:10) sebagai pengajar dan pendidik

guru memiliki karakter dengan pengetahuan yang luas untuk ditransfer pada

siswanya, dalam hal ini guru harus menguasai materi yang diajarkan, menguasai

penggunaan strategi dan metode yang akan digunakan, serta menentukan alat-alat

evaluasi pendidikan yang akan digunakan untuk menilai hasil belajar siswa,

aspek-aspek menajemen kelas dan dasar-dasar kependidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bidang studi IPS Terpadu di SMPN IV

Natar Ibu Reni menyebutkan selama ini guru sudah terbiasa menyajikan

pembelajaran yang konvensional dan pernah beberapa kali mencoba untuk

melakukan variasi pembelajaran dengan menggunakan model-model

pembelajaran kooperatif namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan

dikarenakan baik guru maupun siswa belum terbiasa menerapakan model

pembelajaran yang baru.

Berikut nilai hasil ujian semester ganjil siswa kelas VII SMP Negeri 4 Natar
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Tabel 1.1 rekapitulasi nilai ujian semster ganjil

Nilai KKM Frekuensi Presentase

<70 65 53 %

>70 59 47%

Jumlah 124 100%

Sumber: Rekapitulasi Nilai Ujian Semester Ganjil Kelas VII Tahun 2012

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas diketahui bahwa masih ada 53% siswa atau berkisar

65 siswa yang belum mencapai KKM dan hanya 59 siswa atau berkisar 47% yang

sudah dapat mencapai KKM.

Menurut Asri Budiningsih (2005), pembelajaran kreatif dan produktif adalah

model yang dikembangkan dengan mengacu kepada berbagai pendekatan

pembelajaran yang diasumsikan mampu meningkatkan kualitas proses dan hasil

belajar.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kreatif

adalah konsep pembelajaran yang disajikan secara komplek karena bertujuan

untuk meningkatkan proses dan hasil belajar siswa tentunya dengan

memperhatikan setiap hal yang akan mempengaruhi hasil belajar siswa seperti,

kemampuan guru dalam menyajikan kegiatan pembelajaran, kondisi siswa dengan

segala perbedaannya, kondisi kelas tempat belajar dengan sarana dan prasarana

yang tersedia dan tata ruangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

tentang Perbandingan Hasil Belajar IPS Terpadu Siswa antara pembelajaran
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kreatif dan Pembelajaran Konvensional SMPN 4 Natar, pada pokok bahasan

“Penggunakan peta, atlas,dan globe, untuk mendapatkan informasi keruangan”

B. Identifikasi masalah

1. Kurangnya variasi dalam pembelajaran.

2. Guru masih berperan sebagai pusat dalam proses pembelajaran

3. Siswa kurang terlibat dalam kegiatan pembelajaran karena pembelajaran

masih berpusat pada guru.

C. Rumusan masalah

Apakah terdapat perbedaan rerata hasil belajar IPS Terpadu siswa antara

pembelajaran kreatif dan pembelajaran konvensional?

D. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui rerata hasil belajar IPS Terpadu siswa antara pembelajaran

kreatif lebih tinggi dari pembelajaran konvensional

E. Manfaat penelitian

Manfaat Teoritis

1. Untuk menambah pengetahuan serta mendukung teori-teori yang ada

sehubung dengan masalah yang diteliti

2. Sebagai dasar untuk mengadakan penelitian lebih lanjut
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Manfaat Praktis

1. Bagi Siswa

Dengan diadakan penelitian ini diharapkan peserta didik dapat mengeksplorasi

kreativitasnya dalam pembelajaran, sehingga dapat berperan aktif dalam

pembelajaran.

2. Bagi guru

a. Memberikan informasi pentingnya melakukan inovasi dalam pembelajaran

untuk meningkatkan minat siswa dalam belajar.

b. Memberikan informasi kepada guru pentingnya meningkatkan kreativitas

guru dalam rangka menciptakan pembelajaran yang kreatif dalam mengajar

untuk mensinergiskan cara mengajar guru dan kondisi belajar siswa untuk

meningkatkan hasil belajar siswa.

3. Bagi sekolah

Memberikan sumbangan pemikiran dalam upayamengadakan perbaikan mutu

pembelajaran IPS.

4. Bagi Pembaca

Memberikan informasi tentang pentingnya melakukan inovasi dan kreasi dalam

proses pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang aktif interaktif dan

menyenangkan.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan baik dan terarah, perlu dilakukan

pembatasan-pembatasan ruang lingkup sebagai berikut.
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1. Ruang Lingkup Objek Penelitian: Perbandingan Hasil belajar IPS Terpadu

Siswa antara Pembelajaran kreatif dan Pembelajaran Konvensional.

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian: Siswa –siswi kelas VII SMP N 4 Natar

3. Ruang Lingkup Waktu Penelitian: Semester II (dua) pada Tahun Ajaran 2012-

2013

4. Ruang Lingkup Ilmu: IPS Terpadu


