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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang Guru dan Dosen memang sangat dibutuhkan untuk 

melengkapi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga 

profesional.  

Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk 

melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional, yaitu “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab”.
1
 

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan 

martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan 

mutu pendidikan nasional. Sejalan dengan fungsi tersebut, kedudukan guru 

sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan 

nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 
2
 

Guru merupakan suatu unsur yang berperan menumbuhkan kemampuan 

siswa secara kreatif dalam menghadapi semua proses belajar dan sistem ajaran 

yang diturunkan oleh Allah SWT kepada sekalian manusia dan alam semesta  

(Rahmatan lil’alamin), yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan 

akrivitas di muka bumi. Manusia sebagai khalifah harus dahulu memahami apa     
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apa yang menjadi tugasnya di muka bumi,setelah itu barulah ia berbuat. 

Kegiatan pembelajaran di sekolah akan berlangsung dengan baik apabila 

ada komunikasi timbal balik antara guru dengan siswa. Oleh karena itu, siswa 

dituntut untuk bersikap aktif, kreatif dan inovatif dalam menanggapi setiap 

pelajaran yang diajarkan sehingga pesan yang disampaikan dalam bentuk materi 

pelajaran dapat diterima oleh siswa. Sikap aktif, kreatif, dan inovatif terwujud 

dengan menempatkan siswa sebagai subyek pendidikan. Peran guru adalah 

sebagai fasilitator dan bukan sumber utama pembelajaran. 

Menghadapi perkembangan dunia pendidikan sekarang ini,memaksa 

semua unsur untuk mencurahkan segala bentuk fikiran dan tenaga dalam 

menyusun konsep pendidikan yang lebih terarah guna tercapainya tujuan 

pendidikan yang diharapkan baik masa sekarang ini maupun pada masa yang akan 

datang,kondisi tersebut menjadi suatu petunjuk yang nyata bagi setiap guru dalam 

menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik dan didukug oleh sumber daya 

manusia yang memadai untuk memenuhi tujuan pendidikan itu sendiri. 

Guru sebagai tenaga pendidik dituntut dapat menciptakan suatu kondisi 

belajar yang mampu meningkatkan kemampuan bagi siswa sehingga ilmu 

pengetahuan dapat bermanfaat bagi siswa itu sendiri, peningkatan kemampuan 

siswa tidak hanya dilakukan dengan cara melaksanakan pembelajaran semata 

melainkan memerlukan suatu strategi khusus bagi guru sehingga para siswa tidak 

mengalami kejenuhan serta kebosanan dalam menerima materi pelajaran sehingga 

keberhasilan pendidikan dapat memberikan manfaat bagi siswa itu sendiri.  
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Salah satu permasalahan yang dihadapi di SD Negeri 2 Konawe Selatan 

Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan ditandai belum maksimalnya 

mutu proses pembelajaran seperti pemilihan strategi pembelajaran yang menoton. 

Realita lapangan menunjukan bahwa siswa kurang memiliki kreativitas belajar 

yang tinggi dalam proses pembelajaran berlangsung. 

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Nurhayati (Guru Honor 

Daerah) mengatakan bahwa “ Banyak siswa yang enggan berada di dalam 

kelas, tidak bersemangat dalam menerima pelajaran dan tidak mampu 

memahami dengan baik pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru 

mereka,sehingga nilai yang diperolehpun kurang memuaskan. Hal ini 

dibuktikan dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 65, sedangkan nilai KKM 

yang telah ditentukan adalah 70.”
3
 

Seorang guru merupakan pendidik yang mempunyai kewajiban paling 

besar dalam menangani kelas. Karena pada dasarnya seorang guru merupakan 

fasilitator yang sangat berperan penting dalam menunjang suatu proses 

pembelajaran. Suatu keberhasilan, tercapai atau tidaknya tergantung dari 

bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru.  

Faktanya yang terjadi di SD Negeri 2 Konawe Selatan menunjukkan 

bahwa pengajaran yang monoton membuat siswa akan  merasa jenuh dan tidak 

tertarik dalam  proses pembelajaran. Selain itu dapat di perhatikan bahwa saat ini 

masih ban nyak guru yang masih merasa kesulitan dalam mengkondisikan 

kelas. Mengatur siswa dengan karakter yang berbeda-beda bukanlah hal yang 

mudah. Butuh kesabaran yang ekstra dilakukan seorang guru dalam 

menanganinya.  
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Banyak hal- hal yang dibutuhkan dalam  proses pembelajaran. Tidak 

hanya melalui soal Silabus, RPP, media saja yang harus disiapkan. Tetapi seorang 

guru pun perlu memiliki suatu strategi dalam mengkondisikan kelasnya. Strategi 

dalam pembelajaran terkadang memang terlihat tidaklah begitu penting, karena 

saat proses pembelajaran berlangsung begitu saja bahkan terdapat sesuatu yang 

tidak terduga, namun memiliki  strategi pembelajaran ternyata sangatlah penting. 

Dapat dilihat secara umum seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa suasana 

kelas yang terkadang tidaklah kondusif dan sulit dikondisikan mendorong seorang 

guru untuk memiliki strategi dalam pengajaran. 

Memilih strategi pembelajaran sangatlah penting. sebab, seorang guru 

harus dapat memilih strategi pembelajaran yang paling efektif dan efisien untuk 

menciptakan pengalaman belajar yang baik, yaitu yang dapat memberikan fasilitas 

kepada peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, dibutuhkan 

kreativitas dan keterampilan guru dalam memilih dan menggunakan strategi 

pembelajaran, yaitu dengan menyesuaikan berdasarkan karakteristik peserta didik 

dan kondisi yang dihadapinya. 

Agar penerapan strategi dalam pembelajaran dapat sesuai, maka pemilihan 

strategi dalam pembelajaran pun harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, 

sehingga peserta didik diharapkan terdapat keselarasan antara tujuan dan 

pelaksanaan. Selain itu situasi kelaspun dapat terkondisikan dan membuat 

pengajar dapat nyaman menyampaikan pengajarannya dengan baik dan siswa 

dapat belajar sesuai dengan yang diharapkan. 
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B. Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus masalahnya adalah  

Strategi Pembelajaran PAIKEM Dalam Meningkatkan Kreativitas Belajar Siswa 

di SD Negeri 2 Konawe Selatan Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe 

Selatan. 

C. Rumusan Masalah 

Agar penelitian memilki spesifikasi dalam memecahkan masalah,maka 

peneliti dapat mengutarakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana strategi pembelajaran PAIKEM dalam meningkatkan 

kreativitas belajar siswa di SD Negeri 2 Konawe Selatan ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam meningkatkan 

kreativitas dan bagaimana solusinya ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sehingga 

memberikan manfaat bagi semua unsur adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui penggunaan strategi pembelajaran PAIKEM dalam 

meningkatkan kreativitas belajar siswa di  SD Negeri 2 Konawe Selatan. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kreativitas belajar dan 

solusinya 
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2. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas, maka peneliti dapat 

mengutarakan beberapa hal yang dapat memberikan manfaat dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan secara 

teoritis khususnya tentang bagaimana penggunaan strategi 

pembelajaran PAIKEM dalam meningkatkan kreativitas belajar siswa 

serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang 

pendidikan. 

b. Secara Praktis 

1) Penelitian ini berguna bagi lembaga pendidikan pada tingkat 

sekolah dasar sebagai informasi awal atau guna memperkaya 

sumber ilmu pengetahuan yang ada 

2) Sebagai bahan masukan yang berharga bagi semua guru dalam 

melaksanakan fungsinya sebagai pengajar dalam kelas maupun 

diluar kelas 

3) Sebagai bahan rujukan bagi peneliti lain yang melaksankan 

penelitian serupa,yang relevan dengan judul penelitian ini sehingga 

dapat mengkaji dan mengetahui hal-hal yang belum terungkap 

dalam penelitian ini. Sehingga memberikan manfaat bagi setiap 

peneliti yang melaksanakan penelitian selanjutnya. 
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4) Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam 

penerapan teori-teori yanag sudah diperoleh di bangku kuliah. 

5) Bagi peneliti, maka penelitian ini berguna sebagai prasyarat untuk 

memperoleh gelar akademik Sarjana Pendidikan Islam pada Jurusan 

Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. 

E. Definisi Operasional  

Agar dapat menghindari terjadinya pemahaman yang berbeda-beda 

terhadap judul penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan definisi terhadap 

variabel. Adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

1. Strategi pembelajaran PAIKEM adalah kiat-kiat yang dilakukan oleh guru 

dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Aktif, 

Inovatif, Kreatif, Efektif,dan Menyenangkan (PAIKEM) di SD Negeri 2 

Konawe Selatan Kec.Ranometo Kab.Konawe Selatan. 

2. Kreativitas belajar adalah kemampuan untuk menciptakan suatu produk 

baru, kemampuan untuk memberikan gagasan baru dan menerapkannya 

dalam pemecahan masalah.
 

Indikator kreativitas belajar siswa adalah 

sebagai berikut : 

a. Kemandirian belajar 

1) Cara berkreasi dalam belajar 

2) Usaha siswa dalam mengerjakan soal 

b. Keaktifan dalam belajar  

1) Keaktifan untuk memecahkan masalah 

2) Kelancaran dalam memberikan gagasan atau pendapat 
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3) Kelancaran dalam menemukan alternatif jawaban. 

4) Keaktifan dalam berekresi 

5) Keaktifan dalam berimajinasi 

6) Keaktifan dalam menjawab pertanyaan 

 

 

 


