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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang akan membahas mengenai latar 

belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan struktur organisasi skripsi. 

A. Latar Belakang Penelitian 

Tantangan pada era globalisasi saat ini sangatlah unik dan kompleks, ciri 

utama yang menunjukkan hal tersebut adalah terjadinya persaingan terbuka yang 

sangat ketat dalam berbagai bidang baik tingkat regional maupun internasional. 

Kemampuan bersaing sangat bergantung pada sumberdaya manusia (SDM) yang 

unggul dan berkualitas. Menurut Saparahayuningsih (2010, hlm. 1) kemampuan 

yang diperlukan dalam menghadapi era globalisasi dan informasi ini adalah 

kemampuan generasi muda yang memiliki kecerdasan, kreativitas, moral dan daya 

juang yang tinggi, keterampilan hidup (life skills) serta mampu mengantisipasi 

kebutuhan atau arus perubahan lingkungan. 

Ketatnya persaingan pada abad ini menyadarkan kita bahwa pengembangan 

kreativitas tidak dapat diabaikan, karena kreativitas sangat dibutuhkan dalam 

sektor kehidupan manapun. Maslow (Munandar, 1999, hlm. 32) menyatakan 

bahwa kreativitas dapat membantu individu dalam mewujudkan dirinya, dan 

perwujudan diri merupakan kebutuhan pokok pada tingkat tertinggi dalam hidup 

manusia, maka kreativitas merupakan manifestasi dari individu yang berfungsi 

sepenuhnya. 

Pentingnya kreativitas sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional 

yang dituangkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 3 yang 

berbunyi : 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”. 
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Drevdahl (Ali & Asrori, 2010, hlm. 42) mendefinisikan kreativitas sebagai 

kemampuan untuk memproduksi komposisi dan gagasan-gagasan baru yang dapat 

berwujud aktivitas imajinatif atau sintesis yang mungkin melibatkan pembentukan 

pola-pola baru dan kombinasi dari pengalaman masa lalu yang dihubungkan 

dengan yang sudah ada pada situasi sekarang. 

Kreativitas membantu manusia untuk dapat menemukan berbagai alternatif 

jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi. Tanpa adanya kreativitas, manusia 

akan sulit berkembang di tengah keadaan dunia yang serba dinamis. Oleh karena 

itu, sumbangan kreatif generasi muda di negara ini memegang peran penting, 

sebab dengan kreativitas memungkinkan manusia meningkatkan kualitas 

hidupnya sehingga kebutuhan untuk mencetak tunas muda yang mampu 

mengatasi krisis yang sedang melanda bangsa dan negara Indonesia akan 

terpenuhi.  

Namun gejala yang nampak dewasa ini, kreativitas pelajar di Indonesia masih 

tergolong rendah. Globalisasi memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap 

banyak hal, teknologi canggih yang berkembang pesat tentu telah mempermudah 

segalanya, memberikan dampak pada beberapa individu menjadi malas dalam 

berkreasi. 

 Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Hans Jellen  dan Urban dari 

Universitas Utah AS (1987, dalam Supriadi, 1998, hlm. 39) terhadap para pelajar 

di Jakarta yang berusia 10 tahun dengan jumlah sampel 50 orang, menunjukkan 

bahwa tingkat kreativitas pelajar di Indonesia berada pada urutan terakhir dari 8 

negara yang menjadi sampel penelitian tersebut. Adapun urutan peringkatnya dari 

yang tertinggi adalah sebagai berikut: Filipina, AS, Inggris, Jerman, India, RRC, 

Kamerun, Zulu dan Indonesia. 

Hasil penelitian Munandar (1999, hlm. 24) mengindikasikan bahwa 

kreativitas bangsa Indonesia masih tergolong rendah dan ada kecenderungan 

kreativitas di Indonesia tidak dapat berkembang secara optimal di kalangan 

subyek didik, oleh karena kurang terlatih melakukan proses berpikir yang 

menantang, siswa tidak mampu melihat kemungkinan bermacam-macam solusi 

penyelesaian. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Suryana (2012, hlm. 66) mengindikasikan 

bahwa tingkat kreativitas siswa kelas 1V SD Negeri Cirateun Bandung 63, 6% 

berada pada kategori rendah dan 9,1% berada pada kategori sangat rendah. 

Sedangkan hasil penelitian Kartika (2012, hlm.51) mengindikasikan bahwa 

tingkat kreativitas siswa kelas VII Bilingual SMP N egeri 4 Bandung 66, 2% 

berada pada kategori sedang dan 7,4 % berada pada kategori rendah. 

Kesenjangan antara kreativitas yang diharapkan dengan fakta yang terjadi di 

lapangan juga dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan Wakasek dan Guru 

BK SMP Al-Falah bahwa kemampuan peserta didik kelas VII dalam 

mengekspresikan apa yang ingin atau sudah mereka ketahui masih rendah, saat 

pembelajaran siswa jarang mengemukakan ide-ide kreatif, mayoritas siswa 

bersikap pasif dan hanya melakukan apa yang ditugaskan guru tanpa adanya 

semangat untuk berkreasi dalam membangun diskusi, jawaban essay pada saat 

ulangan mengindikasikan bahwa peserta didik kelas VII mayoritas masih berpikir 

konvergen, artinya mereka masih terfokus pada satu jawaban, sehingga peserta 

didik memiliki kemampuan yang rendah dalam mengidentifikasi berbagai 

alternatif pemecahan masalah.  

Upaya yang telah dilakukan oleh personil sekolah SMP Al-Falah Dago 

Bandung untuk mengasah kreativitas peserta didik diantaranya dengan 

membentuk beberapa ekstrakurikuler, seperti futsal, nasyid, tahfidz, dll. Namun 

minat peserta didik dalam mengikuti ekstrakurikuler masih sangat rendah. Apabila 

permasalahan ini diabaikan, kreativitas yang rendah dikhawatirkan akan 

menghambat proses pengoptimalan potensi dan penyelesaian tugas-tugas 

perkembangan peserta didik.  

Oleh karena itu, sebagai upaya tindak lanjut dari berbagai fenomena  yang 

ditemukan, diperlukan upaya bantuan yang dilakukan untuk mengasah bakat 

kreatif peserta didik. Salah satu personil sekolah yang berperan penting dalam 

membantu pengoptimalan potensi peserta didik adalah guru bimbingan dan 

konseling. 

Kartadinata (2011, hlm.23) mengatakan bahwa bimbingan dan konseling 

adalah upaya pedagogis untuk memfasilitasi perkembangan individu dari kondisi 
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apa adanya kepada kondisi bagaimana seharusnya sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya; bimbingan dan konseling adalah sebuah upaya normatif. 

Di dalam upaya membantu individu mencapai pribadi yang utuh, bimbingan 

dan konseling peduli terhadap upaya pengembangan kemampuan nalar yang 

motekar (kreatif) untuk bisa hidup baik dan benar (Kartadinata, 2011, hlm. 25).  

Kartadinata (Yusuf & Nurihsan, 2005, hlm.7) menjelaskan bimbingan 

merupakan upaya yang diberikan untuk membantu individu dalam 

mengembangkan potensinya. Salah satu strategi bimbingan yang dapat 

memfasilitasi siswa untuk mengembangkan dirinya dalam menciptakan tingkah 

laku baru yang positif yakni strategi bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok 

mengupayakan perubahan sikap dalam perilaku secara tidak langsung, melalui 

penyampaian informasi yang menekankan pengolahan kognitif oleh para peserta 

sehingga mereka dapat menerapkan sendiri suatu pendekatan kognitif tentang 

informasi yang diberikan kepada anggota kelompok (Winkel, 2004, hlm. 543).  

Beberapa penelitian telah menguji efektifitas bimbingan kelompok dalam 

meningkatkan kompetensi pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Milati (2015) 

menunjukkan bimbingan kelompok dengan teknik symbolic efektif meningkatkan 

perilaku prososial peserta didik kelas IV SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru 

tahun ajaran 2014/ 2015. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Setiawan (2013) 

menunjukkan bahwa bimbingan kelompok menggunakan metode investigasi 

kelompok efektif dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa kelas X 

MAN Talaga tahun ajaran 2012/ 2013.  

Bimbingan kelompok sebagai suatu strategi layanan perlu dilengkapi dengan 

teknik yang tepat untuk mengembangkan kreativitas. Salah satu teknik yang dapat 

digunakan yakni teknik sinektik.  

Keberhasilan penerapan teknik sinektik di sekolah telah dibuktikan dalam 

beberapa penelitian. Hasil penelitian Mulyadiprana (1997, hlm.81) menunjukkan 

bahwa penerapan teknik sinektik dalam mengembangkankreativitas siswa terbukti 

secara meyakinkan lebih efektif dari pada teknik pembelajaran konvensional, baik 

dalam mengembangkan keterampilan berpikir kreatif maupun meningkatkan 

prestasi belajar siswa; (2) Hasil penelitian Wati (2006, hlm. 495) menunjukkan 

bahwa penerapan teknik sinektik dalam meningkatkan kreativitas menulis siswa 
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memiliki keunggulan dalam melatih sistematika berpikir siswa sehingga 

memotivasi untuk berbuat lebih kreatif; dan (3) hasil penelitian Kartika (2012, 

hlm. 115) menunjukkan bahwa layanan bimbingan klasikal dengan menerapkan 

teknik sinektik dinilai efektif dan dapat diandalkan dalam meningkatkan 

kreativitas siswa kelas VII Bilingual SMP Negeri 4 Bandung tahun ajaran 

2012/2013.  

Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan, diasumsikan kreativitas peserta 

didik dapat ditingkatkan melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

sinektik. Kreativitas merupakan kompetensi yang sangat dibutuhkan oleh siswa 

dalam menjalani kehidupannya. Perlu upaya untuk mengembangkan kreativitas 

peserta didik. Mengingat begitu pentingnya kompetensi kreativitas dimiliki oleh 

peserta didik, penelitian ini bertujuan menguji efektivitas layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik sinektik dalam meningkatkan kreativitas peserta didik 

kelas VII SMP Al-Falah Dago Bandung Tahun Ajaran 2015/ 2016. 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, 

permasalahan dijabarkan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran umum kreativitas peserta didik kelas VII SMP Al-

Falah Dago Bandung Tahun Ajaran 2015/2016 ? 

2. Bagaimana efektivitas bimbingan kelompok dengan teknik sinektik untuk 

meningkatkan kreativitas peserta didik kelas VII SMP Al-Falah Dago 

Bandung Tahun Ajaran 2015/2016 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu :  

1. Memperoleh gambaran umum secara empiris mengenai deskripsi 

kreativitas siswa kelas VII SMP Al-Falah Dago Bandung Tahun Ajaran 

2015/2016. 

2. Mengetahui efektivitas bimbingan kelompok dengan teknik sinektik untuk 

meningkatkan kreativitas peserta didik kelas VII SMP Al-Falah Dago 

Bandung Tahun Ajaran 2015/2016. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Memperoleh pengetahuan mengenai tingkatan kreativitas peserta didik, 

khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

b. Memperluas bidang kajian dasar konseptual dan dapat dijadikan sebagai 

bahan rujukan mengenai pelaksanaan layanan bimbingan kelompok 

dengan menerapkan teknik sinektik sebagai upaya meningkatkan 

kreativitas peserta didik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru BK/ Sekolah 

Menjadi rujukan bagi guru bimbingan dan konseling dalam 

menyelenggarakan layanan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik.  

b. Bagi Departemen/ Laboratorium PPB 

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan relasi yang baik antara 

departemen dengan intansi lain (tempat praktikum). Selain itu, dapat 

memberikan citra yang positif mengenai Departemen Psikologi Pendidikan 

dan Bimbingan, baik kepada pihak sekolah, orang tua, dan lain-lain.  

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya sebagai bahan 

rujukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam.  

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Secara umum, skripsi yang disusun terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, 

bagian isi, dan bagian penutup. Lebih jelasnya berikut diuraikan sistematika 

penulisan skripsi. 

1. Bagian awal, terdiri dari: halaman judul; halaman pengesahan; pernyataan 

tentang keaslian skripsi dan pernyataan bebas plagiarisme; abstrak; kata 

pengantar; ucapan terima kasih; daftar isi; daftar tabel; dan daftar 

lampiran. 

2. Bagian isi, terdiri dari: 
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a. Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang penelitian; rumusan 

masalah penelitian; tujuan penelitian; manfaat penelitian; dan struktur 

organisasi skripsi. 

b. Bab II Kajian Pustaka, yang didalamnya memuat mengenai landasan 

teoritis konsep kreativitas dan strategi bimbingan kelompok dengan 

teknik sinektik. 

c. Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari lokasi dan sampel 

penelitian; pendekatan penelitian; desain penelitian; definisi operasional 

variabel; instrumen penelitian; prosedur penelitian; dan analisis data. 

d. Bab IV Temuan dan Pembahasan yang didalamnya memuat hasil 

penelitian berdasarkan pengolahan dan analisis data. 

e. Bab V Simpulan dan rekomendasi. 

3. Bagian penutup, yang terdiri dari: daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 


