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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pembelajaran merupakan salah satu bagian penting dalam dunia 

pendidikan. Pendidikan dapat dikatakan berhasil mencapai tujuan, jika 

pembelajaran dilaksanakan dengan baik. Menurut Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pembelajaran 

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan cara guru dalam 

mendidik, mengajar, dan mengembangkan kreatifitas berpikir yang dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir siswa.  

Dalam ayat Al-Qur’an menjelaskan mengenai berpikir terdapat pada 

Al-qur’an surah Yunus 10:24 yaitu sebagai berikut:  

ْنيَا ٱْلَحيَٰوةُِ َمثَلُ  إِنََّما ه ُ َكَمآءُ  ٱلدُّ َمآءُِ ِمنَُ أَنَزْلنَٰ ا ٱْْلَْرِضُ نَبَاتُ  ِبهِۦ فَٱْختَلَطَُ ٱلسَّ  ٱلنَّاسُ  يَأْك لُ  ِممَّ

مُ  فََها ٱْْلَْرضُ  أََخذَتُِ إِذَآُ َحتَّٰىُٓ َوٱْْلَْنعَٰ ْخر  يَّنَتُْ ز  مُْ أَْهل َهآُ َوَظنَُّ َوٱزَّ ونَُ أَنَّه  ِدر 
لَْيَهآُعَُ قَٰ َنا أَتَٰىَهآُ   لَْيًلُ أَْمر 

َها نََهاًرا أَوُْ ِلكَُ بِٱْْلَْمِسُ تَْغنَُ لَّمُْ َكأَن َحِصيًدا فََجعَْلنَٰ
لُ  َكذَٰ تُِ ن َفص ِ ونَُ ِلقَْومُ  ٱْلَءايَٰ  َيتَفَكَّر 

Artinya: “Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, 

adalah seperti air (hujan) yang Kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah 

dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman bumi, di antaranya ada 

yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah 

sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik-

pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba 

datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam atau siang, lalu Kami 

jadikan (tanaman-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah 

disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami 

menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang yang 

berpikir”. Ayat di atas menjelaskan bahwa sesunguhnya Allah 

menciptakan kehidupan dunia dan seisinya serta apa yang terjadi di dunia 
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agar bahwa manusia dapat berpikir serta mensyukuri nikmat yang 

telah diberikan-Nya.  

Melalui pembelajaran siswa dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir, mengembangkan potensi pengetahuan yang dimilikinya agar 

dapat menjadi manusia yang berpikir. Pembelajaran yang dapat dikatakan 

baik, yaitu pembelajaran yang menyenangkan, memiliki makna, serta 

dapat memanfaatkan sumber belajar. Untuk itu guru sebagai peran utama 

dalam pembelajaran diharapkan mampu melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang baik agar dapat mengembangkan kemampuan berpikir 

kreatif  siswa 

Pada saat ini berpikir kreatif ditingkat pendidikan dasar belum 

tertangani secara baik, sistematis, dan dilaksanakan secara parsial, 

menurut Rofi’uddin (2009: 99). Kemampuan berpikir baik itu kritis 

maupun kreatif merupakan dasar dalam suatu pendidikan, maka dari itu 

jika dasar-dasar kemampuan berpikir tidak dikuasai dengan baik 

dampaknya akan terasa sampai pendidikan tingkat tinggi. Maka dari itu, 

perlu ada perbaikan pembelajaran agar dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif siswa.   

Menurut Filsaime (2008: 20) berpikir kreatif adalah suatu proses 

berpikir yang memiliki ciri-ciri kelancaran (fluency), keluwesan 

(flexibility), keaslian (originality) serta merinci atau elaborasi 

(elaboration). Kelancaran yaitu kemampuan mengeluarkan ide atau 

gagasan secra benar dan jelas. Keluwesan yaitu kemampuan mengeluarkan 

ide yang beragam serta tidak monoton. Keaslian yaitu kemampuan 

mengeluarkan ide yang unik, beberdeba dengan yang lain. Elaborasi yaitu 

kemampuan menjelaskan faktor atau hubungan serta penambahan ide 

sehingga lebih bernilai. 

Kenyataan yang terjadi berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 

peneliti di SDN Dayeuhluhur CBM pada kelas VA, pelaksanaan 

pembelajaran tidak dapat mendorong siswa dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif. ciri-ciri dari berpikir kreatif tidak nampak 
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pada siswa. Pada saat siswa diberikan pertanyaan oleh guru, siswa 

mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapatnya, selain itu siswa 

belum mandiri menemukan ide atau gagasan yang didapatkan dari 

pemikiran sendiri, ide yang siswa dapat ungkapkan, masih terpaku pada 

pendapat guru serta pendapat buku. Akibatnya kemampuan berpikir kreatif 

siswa rendah 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 

Guru Kelas VA di SDN Dayeuhluhur CBM, pada pelaksanaan 

pembelajaran kesulitan yang dialami siswa yaitu dalam mengembangkan 

kemampuan berpikir. Selain itu kondisi dan karakteristik siswa yang 

berbeda menjadi salah satu kesulitan guru dalam mengajar. Selain itu 

permasalahan yang terjadi pada proses pembelajaran, yaitu terdapat pada 

mata pembelajaran IPS. Siswa sulit untuk memahami konsep serta 

rendahnya siswa dalam kemampuan mengingat dan menghapal. Hal ini 

terjadi karena guru mengalami kesulitan dalam menentukan model 

pembelajaran yang sesuai dengan tema.  

Rendahnya kemampuan berpikir kreatif siswa pada pembelajaran 

IPS dibuktikan dengan hasil nilai pretest yang dilaksanakan siswa. Dari 

jumlah siswa 31 orang hanya 4 siswa yang tuntas atau sekitar 13% dan 27 

siswa yang tidak tuntas atau sekitar 87%. Siswa yang telah tuntas yaitu 

siswa yang memperoleh nilai 70 atau lebih.  

Kemampuan berpikir kreatif dalam pembelajaran IPS merupakan hal 

yang penting. Dikarenakan kemampuan berpikir kreatif masuk ke dalam 

empat dimensi pendidikan IPS yang harus dimiliki oleh siswa. Menurut 

Sapriya (2009: 31) dimensi-dimensi pendidikan IPS yang komprehensif 

yaitu: pertama dimensi pengetahuan (knowledge) yang mencakup fakta, 

konsep dan generalisasi, kedua dimensi keterampilan (skill) yang 

mencakup keterampilan meneliti, berpikir kreatif dan kritis, partisipasi 

sosial dan komunikas, ketiga dimensi nilai dan sikap (values and attitudes) 

yang mencakup keyakinan atau prinsip dalam bertingklah laku, dan 
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keempat dimensi tindakan (action) yang berarti peserta didik belajar dan 

berlatih secara aktif.  

Pelaksanaan pembelajaran perlu ada perbaikan, yaitu dengan 

menggunakan model pembelajaran. Model yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran yaitu proses pembelajaran yang dapat mendorong 

dan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Untuk itu agar dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, peneliti ingin menerapkan 

model circuit learning yang dapat digunakan sebagai upaya dalam 

mengatasi permasalahan  mengenai berpikir kreatif.  

Menurut Hakim (2015: 241) model pembelajaran circuit learning 

merupakan suatu model pembelajaran yang memaksimalkan dan 

mengupayakan pemberdayaan pikiran dan perasaan dengan pola 

bertambah dan mengulang. Model circuit learning memiliki kelebihan 

yaitu meningkatkan kreatifitas siswa dalam merangkai kata dan membuat 

konsep pada peta pikiran.  

Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian tindakan kelas 

(PTK) dengan menerapkan model circuit learning untuk dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Dibuktikan dengan telah 

dilakukannya oleh penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Hakim (2015: 239) yang menerapkan model circuit learning dalam 

pembelajaran sehingga hasil belajar siswa meningkat setelah 

diterapkannya model circuit learning. Penelitian yang akan dilaksanakan, 

yaitu pada siswa kelas VA di SDN Dayeuhluhur CBM. Penelitian ini 

dilakukan penulis bertujuan untuk dapat mengetahui apakah model 

pembelajaran circuit learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif atau tidak.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas oleh peneliti, 

maka peneliti membuat rumusan masalah, adapun rumusan masalahnya 

yaitu antara lain. 
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1. Bagaimana pelaksanaan model pembelajaran circuit learning dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dalam pembelajaran IPS di 

kelas tinggi?   

2. Bagaimana peningkatan kemampuan berpikir kreatif dengan model 

pembelajaran circuit learning pada pembelajaran IPS di kelas tinggi?  

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan diadakannnya 

penelitian ini yaitu antara lain. 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan model pembelajaran circuit learning 

yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dalam 

pembelajaran IPS di kelas tinggi.  

2. Mendeskripsikan peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa 

melalui model pembelajaran circuit learning dalam pembelajaran IPS di 

kelas tinggi.  

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian dalam memperluas 

serta memperdalam pemahaman mengenai kemampuan berpikir kreatif 

serta meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa di sekolah dasar 

melalui penerapan model pembelajaran circuit learning. Model 

pembelajaran circuit learning memiliki keunggulan, yaitu dapat 

meningkatkan kreativitas siswa melalui pembuatan peta pikiran dan 

penemuan gagasan-gagasan baru. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi siswa  

Diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang berbeda 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa 

serta mendapatkan pembelajaran yang bermakna.  
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b. Bagi pendidik  

Diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi pendidik untuk 

memilih model pembelajaran yang beragam dan dapat menerapkan 

model pembelajaran circuit learning di kelas.  

c. Bagi sekolah  

Diharapkan dapat memberikan usulan kepada pihak sekolah dalam 

rangka untuk memperbaiki mutu Pendidikan di sekolah dasar.  

d. Bagi peneliti  

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman 

secara langsung sebagai calon pendidik , terutama pada model 

pembelajaran circuit learning serta dapat mengetahui peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif pada siswa dalam pembelajaran IPS
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