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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kunci dari semua kemajuan dan perkembangan yang 

berkualitas sebab dengan pendidikan manusia dapat mewujudkan potensi-potensi 

yang ada dalam dirinnya baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat. 

Dalam rangka mewujudkan potensi diri menjadi kompetensi yang beragam, harus 

melewati proses yang di implementasikan dalam proses pembelajaran. Tujuan 

Pendidikan Nasional mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berilmu, kreattif, mandiri 

serta menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk 

dapat mewujudkan atau mencapainya dibutuhkan tanggung jawab, ketekunan, dan 

kerja keras. Oleh karena itu, dalam dunia pendidikan dibutuhkan pendidik yang 

kreatif sehingga dapat membantu membangun dan mengembangkan mental, 

pengetahuan, serta keterampilan siswa untuk pendidikan yang bermutu dan 

berkualitas. 

Pada dasarnya setiap orang memiliki potensi kreatif dalam dirinya, tergantung 

bagaimana cara setiap individu untuk mengembangkan dan menumbuhkan potensi 

kreatif tersebut.Kreativitas  adalah  hal  yang  berhubungan  dengan  penemuan 

sesuatu,  mengenai  hal   yang  menghasilkan  sesuatu  yang  baru  dengan 

mengunakan sesuatu yang telah adaSlameto (2010:145). Dengan kreativitas yang 

dimiliki, seseorang dapat menciptakan dan menemukan sesuatu yang baru 

menggunakan ide, gagasan, dan pengetahuan yang dimiliki untuk menghasilkan 

suatu produk atau karya baru yang berbeda dengan penemuan-penemuan 

sebelumnya atau sesuatu yang telah ada. Setiap individu memiliki kemampuan 

dan kreativitas dengan tingkat yang berbeda. Kemampuan dan kreativitas tersebut 

ada sejak individu lahir dan tidak seorangpun yang tidak memilikinya. Namun 

yang sering terjadi ialah orang sering tidak menyadari akan hal tersebut dan tidak 

tahu bagaimana cara mengembangkan potensi kreatif tersebut.Hal ini sering 

manjadi masalah dalam dunia pendidikan khususnya bagi siswa. Oleh karena itu 
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perlu adanya usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk mengatasi masalah 

tersebut. 

Dalam proses pembelajaran siswa di harapkan untuk aktif, kreatif, percaya 

diri dan bertanggung jawab, sehingga pembelajaran tidak hanya terfokus kepada 

guru tetapi juga melibatkan siswa dalam pembelajaran. Tugas guru hanya menjadi 

fasilitator dan bukan satu-satunya media bagi siswa, hal ini dilakukan agar siswa 

dapat melatih dan mengembangkan kemampuan, pengetahuan dan kreativitas 

yang ada dalam diri siswa.Untuk mengembangkan hal tersebut guru juga perlu 

mencitpakan suasana kelas dan situasi belajar yang banyak memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk belajar memcahkan masalah-masalah dan 

beberapa percobaan yang menggunakan konsep atau gagasan siswa sendiri.Setiap 

siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda, untuk mengembangkannya siswa 

diharapkan mempunyai kretaivitas yang tinggi. Dengan adanya kreativitas dapat 

membantu siswa untuk memnemukan ide, gagasan, dan cara yang baik untuk 

dapat mengembangkan potensi dalam diri, belajar untuk memecahkan suatu 

masalah, dan dapat menciptakan atau menemukan sesuatu yang baru berdasrkan 

teori, konsep dan informasi yang diterima. 

Berdasarkan pengamatan dan wawancara di SD Negeri Gendongan 02 

Salatiga, guru dalam menyampaikan pembelajaran tematik kepada siswa belum 

menggunakan metode dan media yang tepat, penerapan metode pembelajaran 

belum efektif atau konvensional dalam menyampaikan materi pembelajaran 

kepada siswa.Pembelajaran tematik masih terlalu informatif di bawah dominasi 

guru (pembelajaran lebih bersifat teacher-centered). Guru dalam menyampaikan 

materi kepada siswa hanya berjalan satu arah dari guru kepada siswa kemudian 

banyak siswa yang tidak menyadari pentingnya belajar, khususnya belajar materi 

yang berkaitan dengan pembelajaran tematik, siswa merasa kesulitan dalam 

memahami materi yang disampaikan oleh guru, terbukti dari perolehan nilai pada 

ulangan harian yang masih rendah. Siswa menjadi kurang tertarik untuk 

memperhatikan penjelasan guru. siswa tidak menunjukkan sikap positif terhadap 

proses pembelajaran tematik di kelas dan banyak siswa yang tidak menunjukan 

kreativitas pada saat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Sehingga 
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pembelajaran tematik dianggap sebagai pelajaran yang sulit dan menjemukan. 

Kecenderungan pembelajaran tematik di SD Negeri Gendongan 02 Salatiga 

adalah siswa hanya mempelajari pembelajaran tematik sebagai produk, 

menghafalkan konsep, dan teori. Akibatnya pembelajaran tematik sebagai proses, 

sikap, dan aplikasi tidak tersentuh dalam pembelajaran. Siswa kelas III di SD 

Negeri Gendongan 02 Salatiga tidak dibiasakan untuk mengembangkan potensi 

berpikirnya. Sehingga siswa cenderung menjadi malas berpikir secara mandiri 

sehingga kreativitas belajar siswa rendah.Dari 31 siswa belum mencapai tingkat 

kreativitas belajar yang diharapakan hasil observasi kreativitas belajar siswa 

diperoleh data bahwa dari 16siswa, 52% kreativitasnya rendah, 15 siswa 48% 

kreativitasnya  sedang dan 0 siswa 0%kreativitasnya tinggi. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa hasil belajar, kreativitassiswa dalam pembelajaran 

tersebut kurang. 

Hal tersebut terjadi, dikarenakan guru belum membuat siswa ikut terlibat 

aktif dalam proses pembelajaran. Hal lain ditunjukkan dengan hasil belajar siswa 

yang rendah. Hasil belajar siswa yang rendah dapat dilihat dari nilai ulangan 

harian siswa pada mata pembelajaran tematik yang menunjukkan  dari 31 siswa 

15  siswa atau 48% berada di atas KKM dan 16  siswa atau 52% masih berada di 

bawah KKM. Standar ketuntasan minimum untuk pelajaran tematik kelas III SD 

Negeri Gendongan 02 Salatiga adalah KKM 70. 

Pembelajaran kooperatif adalah salah satu model pembelajaran yang siswa 

belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang siswa yang heterogen 

dan dikelompokkan dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga 

setiap kelompok ada siswa yang tingkat kemampuannya rendah, sedang dan 

tinggi. Kemampuan siswa untuk menemukan dan mengembangkan idea tau 

gagasan dari materi atau apa yang didapatkan masih kurang. Oleh karena itu 

kreativitas menjadi salah satu bagian penting yang wajib dimiliki oleh setiap 

siswa karena akan mampu mengembangkan potensi-potensi siswa dan juga akan 

meningkatkan kualitas pendidikan. Sani(2014:76) beberapa model pembelajaran 

yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran di SD yaitu: (1) model 

pembelajaran berbasis inkuiri (inquiry based learning), (2) model pembelajaran 
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penemuan (discovery learning), (3) model pembelajaran berbasis masalah 

(problem based learning), (4) model pembelajaran berbasis proyek (project based 

learning) 

Oleh karena itu peneliti memilih menggunakan Model Pembelajaran 

Project Based Learning (PjBL)untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar 

siswa. Alasan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning ( PjBL) 

karena model pembelajaran ini memberikan lebih banyak kesempatan kepada 

siswa untuk bisa mengemukakan dan mengembangkan ide, pendapat, dan gagasan 

baru baik secara mandiri maupun berkelompok yang dapat digunakan untuk 

memecahkan atau menciptakan sesuatu yang baru. Model Pembelajaran Project 

Based Learning (PjBL) merupakan strategi belajar mengajar yang melibatkan 

siswa untuk mengerjakan sebuah proyek yang bermanfaat untuk menyelesaikan 

permasalahan masyarakat atau lingkungan (Sani, 2014: 172). Pembelajaran ini 

memungkinkan siswa untuk mengembangkan kreativitasnya dalam merancang 

dan membuat proyek yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan 

dalam pembelajaran 

Model PembelajaranProject Based Learning (PjBL), siswa akan 

dihadapakan pada suatu masalah atau diberikan suatu proyek yang berkaitan 

dengan materi dan kemudian siswa akan diminta untuk memecahkan atau 

membuat suatu projek/kegiatan berdasarkan pertanyan dan permasalahan yang 

kemudian dilanjutkan dengan proses mencari, menyelidiki, dan menemukan 

sendiri sehingga siswa memperoleh pengetahuannya secara lengkap dengan 

menggunakan ide, atau gagasan-gagasan baru yang di peroleh baik dari teori, 

konsep, informasi yang telah dikembangkan menjadi sesuatu yang baru dan 

berbeda. Dalam model Pembelajaran ini juga dapat melatih siswa untuk bekerja 

secara mandiri maupun dalam kelompok untuk membuat dan menghasilkan 

sesuatu. 

Melihat permasalahan masih rendahnya  kreativitas dan hasil belajar siswa 

pada pembelajaran tematik maka untuk mengubah situasi pembelajaran, yaitu 

suasana pembelajaran dan juga kreativitas dan hasil belajar siswa, maka diusulkan  

topik untuk dilakukan penelitian yaitu: “ Upaya peningkatkan  kreativitas dan 
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hasil belajar siswa melalui model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) 

Pada Siswa Kelas III di SD Negeri Gendongan 02 Salatiga Semester I Tahun 

Pelajaran 2019/2020”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SD Negeri Gendongan 02 Salatiga 

pada awal semester I tahun pelajaran 2019/2020,  

1. Siswa sering merasa bosan dan tidak memperhatikan guru yang sedang 

mengajar karena pembelajaran yang kurang menarik 

2. Guru hanya melakukan ceramah dan penugasan.  

3. Guru tidak menciptakan suasana kelas yang kreatif, menarik, menyenangkan 

dantidak hanya fokus terhadap materi  

4. Siswa cepat bosan dan  tidak mempunyai semangat dan  kreativitas   belajar 

yang tinggi ada dalam diri siswa  untuk mengikuti pembelajaran   

Oleh karena itu proses pembelajaran perlu didesain dengan kreatif dan 

menyenangkan sehingga siswa akan mempunyai semangat dan kreativitas  belajar 

yang tinggi untuk mengikuti pembelajaran dan mampu menumbuhkan potensi dan 

kreativitas yang ada dalam diri siswa. Salah satunya yaitu dengan menggunakan 

model pembelajaranProject Based Learning (PjBL). 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) 

dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa kelas III SD Negeri 

Gendongan 02 Salatiga ? 

2. Apakah penerapan model pembelajranProject Based Learning (PjBL) dapat 

meningkatkan kreativitas siswa kelas III SD Negeri Gendongan 02 Salatiga ? 

3.  Apakah penerapan model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SD Negeri Gendongan 02 Salatiga ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan langkah-langkah penerapan model pembelajaran 

Project Based Learning (PjBL) dalam meningkatkan kreativitas dan hasil 

belajar siswa kelas III SD Negeri Gendongan 02 Salatiga.  
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2. Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Project Based Learning 

(PjBL) dalam meningkatkan kreativitas siswa kelas III SD Negeri Gendongan 

02 Salatiga.  

3. Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Project Based Learning 

(PjBL) dalam meningkatkan hasil belajar siswa III SD Negeri Gendongan 02 

Salatiga.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian tindakan kelas ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat dan dampak yang baik bagi siswa, guru, sekolah yang dapat membantu 

meningkatakan prestasi dalam proses belajar mengajar di sekolah. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kreativitas 

siswa melalui model pembelajaran Project Based Learning (PjBL), dan 

pengukuran hasil belajar. 

2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Siswa  

Meningkatkan kreativitas siswa dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam 

proses pembelajaran melalui model pembelajaran Project Based Learning 

(PjBL). 

2. Bagi Guru  

Meningkatkan keterampilan guru dalam pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Project Based Learning (PjBL), sehingga 

dapat memudahkan guru sebagai fasilitator dan mediator dalam proses 

pembelajran.  

3. Bagi Sekolah 

Mendorong guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah 

dengan mendesain pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan dengan 

menggunakan model pembelajaran Project Based Learning (PjBL). 

 

 




