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BABI 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

IPS merupakan Ilmu Pengetahuan yang memelajari manusia sebagai 

individu dan manusia sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan 

sesamanya dan interaksi dengan lingkungannya. IPS merupakan salah satu mata 

pelajaran wajib bagi siswa dari kurikulum yang harus dikuasai sesuai tingkat 

seklolah dari jenjang dasar hingga lanjutan. Tingginya jenjang sekolah berbanding 

lurus dengan tingkat kompleksitas ulasan materi. Obyek material kajian dari IPS 

adalah manusia. Termasuk didalamnya adalah perkembangan manusia dalam 

bermasyarakat. 

Dewasa ini berkembang masyarakat informasi. Masyarakat informasi 

merupakan kelanjutan dari masyarakat modern. Menurut Nata (2003) “masyarakat 

modern itu mempunyai ciri-ciri menguasai teknologi informasi dalam 

berkomunikasi, mampu bersaing, serba ingin tahu, imajinatif, serta mampu 

mengubah tantangan menjadi peluang, serta menguasai berbagai metode dalam 

memecahkan masalah”.  

Perbandingan ciri-ciri masyarakat modern menurut Nata (2003) dengan 

ciri-ciri pribadi yang kreatif menurut Munandar (2004:37) yaitu: (1) imajinatif (2) 

mempunyai prakarsa (3) mempunyai minat luas (3) mempunyai minat luas (4) 

mandiri dalam berpikir (5) melit (6) senang berpetualang (7) penuh energi (8) 

percaya diri (9) bersedia mengambil resiko (10) berani dalam pendirian dan 

keyakinan. Dari di daftar ciri-ciri ini tampak kesamaan antara masyarakat 

informasi dengan pribadi kreatif.  

Nata juga menyebutkan  tentang kemampuan masyarakat yang menguasai 

teknologi informasi dalam berkomunikasi. Hal ini sesuai dengan Renstra  

Kemdiknas   tahun   2010 - 2014 yang   menjadi   pedoman   bagi   semua   

tingkatan pengelola pendidikan di pusat dan daerah dalam merencanakan dan 

melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan 

pendidikan. RPJMN Tahun 2010-2014 ditujukan untuk lebih memantapkan 
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pembangunan Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan 

kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pengembangan kemampuan ilmu 

dan teknologi serta penguatan daya saing   perekonomian. Renstra ini merujuk 

pada undang-undang  11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik 

pasal 4a: “bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik 

bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat 

informasi dunia”. Pada renstra 2010-2014 disebutkan bahwa:  

“Pendidikan multimakna diselenggarakan dengan berorientasi pada  

pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan akhlak mulia, budi   perkerti 

luhur, dan watak, kepribadian, atau karakter unggul, serta berbagai 

kecakapan   hidup (life skills). Paradigma ini memperlakukan, 

memfasilitasi dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar 

mandiri yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif,   sportif  dan 

berkewirausahaan”. 

Sesuai dengan Renstra 2010-2014 dapat dilihat bahwa Peserta didik diperlakukan, 

difasilitasi, dan didorong untuk kreatif. 

Terbitnya Renstra yang didukung oleh Undang-undang tentang informasi 

dan transaksi elektronik menghendaki agar pembelajaran di sekolah 

mengembangkan teknologi dan mendorong kreativitas siswa. Sutrisno (2012) 

menyatakan bahwa: 

“Penggunaan media pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) sudah menjadi kebutuhan. Pembelajaran berbasis TIK 

dalam dunia pendidikan keberadaannya tidak dapat dipisahkan dengan 

tuntutan pembelajaran abad 21. Dalam konteks pendidikan global, TIK 

merupakan soko guru (penopang) efektifnya penyelenggaraan pendidikan. 

Bahkan, TIK dalam perkembangannya mendorong semua elemen-elemen 

pendidikan modern, guru, siswa orang tua dan sekolah dituntut untuk 

adaptif dalam menyikapinya”. 

Sesuai dengan Sutrisno(2012), artinya bahwa di era modern seperti ini, seluruh 

elemen pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan menggunakan TIK 

dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Munandar (2004:17) yang menyatakan bahwa: 

“Indonesia menghadapi transformasi dari masyarakat agraris ke 

masyarakat industri, dan nantinya ke masyarakat informasi dimana untuk 

pengambilan keputusan terbuka banyak kemungkinan pilihan. Siswa kita 

perlu belajar bagaimana menggunakan sumber-sumber mereka 

seoptimalnya untuk menemukan jawaban inovatif terhadap masalah. 

Dengan memadukan ungkapan dan pemecahan masalah secara kreatif di 
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dalam kurikulum, kita membantu mempersiapkan siswa untuk masa depan 

yang penuh tantangan”. 

Sesuai dengan munandar  (2004:17), artinya Pembelajaran di Sekolah harus 

mendukung kreativitas siswa demi menghadapi tantangan perubahan Zaman. 

kreativitas hendaknya meresap dalam seluruh kurikulum dan iklim kelas. Empat 

puluh menit waktu untuk mata pelajaran tersendiri sebagai mata pelajaran kreatif 

tidaklah cukup, sehingga sumber belajar serta proses pembelajaran seyogyanya 

mendukung kreativitas siswa. 

 Proses belajar mengajar yang ideal dimana menggunakan sumber belajar 

yang inovatif dan meningkatkan kreativitas siswa adalah proses belajar yang 

ideal. Kenyataan di lapangan kadang tidaklah se ideal itu seperti hasil observasi 

yang dilakukan di SD N 01 Lanjan dan SD N 02 Lanjan dimana guru berperan 

sentral dalam proses belajar mengajar. Guru merupakan sumber informasi tunggal 

bagi siswa. Guru juga hanya melakukan penilaian hasil belajar sehingga 

kreativitas siswa tidak terukur. Hal ini menghambat pengembangan kreativitas 

pada siswa. 

 Sumber belajar (google earth) membantu menciptakan lingkungan belajar 

inovatif bagi siswa untuk meningkatkan kreativitasnya. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Munandar  (2004:12) bahwa: 

 “kreativitas adalah hasil dari interaksi antara individu dan lingkungannya. 

Seseorang memengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia 

berada, dengan demikian, baik perubah dalam individu maupun di dalam 

lingkungan dapat menunjang atau dapat menghambat upaya kreatif. 

Implikasinya ialah bahwa kemampuan kreatif dapat ditingkatkan melalui 

pendidikan”. 

Sesuai pendapat munandar (2004:12) dapat didlihat bahwa kreativitas dapat 

dikembangkan melalui perubahan lingkungan. Hal ini membuka kemungkinan 

merubah sumber belajar siswa dari sumber belajar konvensional dimana guru 

sebagai sumber informasi tunggal menjadi menggunakan sumber belajar (google 

earth) sebagai sumber belajar yang lebih inovatif demi meningkatkan kreativitas 

siswa. 
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1.2. Permasalahan Penelitian 

Penggunaan Sumber belajar inovatif dalam proses belajar mengajar 

sebagai tuntutan masyarakat informasi, idealnya terpenuhi. Hal ini akan 

membantu guru menyediakan lingkungan belajar yang inovatif bagi siswa untuk 

meningkatkan kreativitasnya. Proses belajar menggunakan sumber belajar inovatif 

ini belum nampak di SD N 01 Lanjan maupun SD N 02 Lanjan. Guru masih 

menjadi sumber informasi tunggal bagi siswa. 

Penilaian guru melulu pada penilaian hasil belajar. guru belum melakukan 

penilaian terhadap sisi kreativitas siswa. Hal ini terlihat dari hasil pengamatan 

yang telah dilakukan menunkukkan hasil belajar siswa kelas 4 SD N 01 dan kelas 

4 SD N 02 Lanjan pada mata pelajaran IPS. Berikut disajikan data distribusi nilai 

ulangan harian pertama semester 2 mata pelajaran IPS kelas 4 SD N 01 dan kelas 

4 SD N 02 Lanjan tahun pelajaran 2012/2013. 

Tabel 1.1 

Distribusi skor ulangan harian IPS I dan KKM kelas 4 SD N Lanjan tahun 

pelajaran 2012/2013 

Skor Kriteria 
SDN 02 Lanjan SDN 01 Lanjan ∑ 

F % F % F % 

<90 Tidak Tuntas 23 92 21 84 44 88 

≥90 Tuntas 2 8 4 16 6 12 

∑ 25 100 25 100 50 100 

(Sumber: dokumen skor IPS kelas kelas 4 SD N 01 dan kelas 4 SD N 02 Lanjan tahun pelajaran 

2012/2013) 

 

Tabel 1.1 menunjukkan kondisi kelas 4 SD N 01 dan kelas 4 SD Negeri 02 

Lanjan. Jumlah siswa yang telah tuntas di SD N 02 Lanjan sebanyak 2 siswa 

dengan presentase 8%. Jumlah siswa yang telah tuntas di SD N 01 Lanjan 

sebanyak 4 siswa dengan presentase 16%. Jumlah siswa yang tidak tuntas di SD N 

02 Lanjan sebanyak 23 siswa dengan presentase 92%. Jumlah siswa yang tidak 

tuntas di SD N 01 Lanjan sebanyak 21 siswa dengan presentase 84%. Jumlah 

siswa yang telah tuntas di SD N 02 Lanjan dan SD N 01 Lanjan sebanyak 6 siswa 
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dengan presentase 12%. Jumlah siswa yang tidak tuntas di SD N 02 Lanjan dan 

SD N 01 Lanjan sebanyak 44 siswa dengan presentase 88%.  

 

1.3. Pemecahan Masalah 

Terkait identifikasi masalah yang ada di SD N 01 Lanjan dan SD N 02 Lanjan 

dimana guru belum menggunakan sumber belajar inovatif dalam proses belajar mengajar 

dan guru belum menilai aspek kreativitas siswa maka solusi yang digunakan untuk 

mengatasi masalah itu adalah dengan digunakannya sumber belajar (google earth) untuk 

meningkatkan kreativitas siswa di SD N Lanjan Kecamatan Sumowono, Kabupaten 

Semarang. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah: “apakah ada pengaruh 

penggunaan sumber belajar (google earth) pada mata pelajaran IPS terhadap kreativitas 

siswa kelas 4 SDN Lanjan, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang semester 2 

tahun pelajaran 2012/2013”.  

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh penggunaan sumber belajar (google earth) pada mata pelajaran IPS terhadap 

kreativitas siswa kelas 4 SDN Lanjan, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang 

semester 2 tahun pelajaran 2012/2013. 

 

1.6.  Manfat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah: 

Manfaat Teoritis 

Dapat menambah pengetahuan mengenai sumber belajar (google earth) pada mata 

pelajaran IPS terhadap kreativitas siswa kelas 4 SD. 

Manfaat Praktis 

1. Bagi siswa 

Dapat membawa siswa dalam siswa dalam lingkungan pembelajaran yang 

inovatif sehingga dapat membantu meningkatkan kreativitas siswa. 
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2. Bagi guru 

Dapat memberikan pandangan kepada guru dalam hal perbendaharaan sumber 

belajar yang merupakan sumber belajar yang inovatif agar pengalaman belajar 

siswa dapat bertambah, disamping itu guru juga dapat melakukan penilaian 

kreativitas. 


