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BAB I
PENDAHULUAN
Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang akan membahas mengenai latar
belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan
struktur penulisan penelitian.
A. Latar Belakang Penelitian
Pendidikanmemilikiperananpentingdalampenentuanperkembangan
danperwujudandiriindividu,

bagipembangunanbangsadan

Negara.SelarasdenganUndang-undangNomor

20

tahun

menjelaskantentangSistemPendidikanNasionalPasal

2003

yang

1

yang

berbunyi:Pendidikanmerupakanusahasadardanterencanauntukmewujudkan
suasanabelajardan

proses

pembelajaran

agar

siswasecaraaktifmengembangkanpotensidirinyauntukmemilikikekuatan
spiritual mulia, sertaketerampilan yang diperlukanolehdirinya, masyarakat,
bangsa, dan Negara.
Salah

satuupayapendidikanadalahmenyediakanlingkungan

yang

memungkinkansiswauntukmengembangkanbakatdankemampuannyasecara
optimal,

sehinggaiadapatmewujudkandirinyadanberfungsisepenuhnya.

SistemPendidikan

di

Indonesia

memilikitujuanuntukmengembangkanpotensi yang dimilikisiswa agar
mencapaiperkembangan

yang

optimal

denganmenyesuaikantingkatperkembangandankemampuansiswadengankur
ikulum

yang

harusdiikutiolehsiswa.

Jenisdanjenjangpendidikansesuaidengankemampuandasardanbakatyang
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dimilikisiswaadalahsuatukepentingandalammewujudkanupayatersebut.
termasuksalahsatukepentingansiswa.
Pengembanganpotensisiswadapatdipengaruhiolehkualitaspendidikd
ankarakteristiksiswa.Pentingbagisiswauntukmemenuhikualifikasitertentu
yang dituntutdalamkurikulum yang berlakudalamjenjangpendidikan yang
dijalaninya.Mengetahuikreativitas yang dimilikisiswaadalahsatu modal
dasar

yang

pentingdalammengembangkanpotensisiswa.Pendidikdiharuskanmembantu
danmengarahkan

agar

siswadapatmencapaitujuantersebutagar

siswa

memilikikemandiriandalambelajardanmampumenyelesaikanberbagaimasal
ahdalam proses belajar di sekolah.
Dalammengembangkanpotensisiswa,
keberhasilandalammengembangkanpotensisiswadipengaruhiolehfaktor
internal

danfaktoreksternal.Slameto

(2003,

hlm.

mengemukakanbahwafaktor-faktor
mempengaruhiprestasibelajaryaitufaktor
meliputifaktorfisiologi

(yang

bersifatfisik)

54-72)
yang

internal

yang

sepertisakitdancacattubuh,

faktorpsikologissepertiintelegensi, bakat, minat, kreativitasdankesehatan
mental.Faktor

internal

dapatmempengaruhikeberhasilandalambelajarsiswasepertitingkatintelegen
si yang dimilikisiswa yang berbeda-beda.Seseorang yang memiliki IQ
kurangdari

90

biasanyamengalamikesulitanbelajar.Selaintingkatintelegensi,
internal

lainnyaadalahtingkatkreativitas.Siswa
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faktor
yang

3

memilikikreativitastinggicenderunglebihberprestasidalambelajardibanding
kandengansiswa

yang

inidibuktikandalampenelitian

memilikikreativitaslebihrendah.Hal
yang

dilakukanolehRachmawati

bahwasiswa

(2010)
yang

memilikikreativitaslebihtinggicenderungmendapatkannilaitinggidalambela
jarakutansi.
Faktoreksternal

yang

mempengaruhiprestasibelajarsiswadiantaranyafaktorlingkungankeluarga,
sekolahdanlingkunganmasyarakat. MudzakirdanSutrisno (1997, hlm. 155168)

mengemukakanfaktoreksternal

yang

mempengaruhiprestasibelajarsiswayaitulingkungankeluargasepertipolaasu
h,

keadaanekonomidanhubunganantaraanggotakeluarga,

lingkungansekolahseperti

guru,

sarana,

prasarana,

dayasaing,

danlingkungansosialatauluarsekolahseperti media masa, fasilitaspublik,
temansebaya,

lingkungantetanggadanaktivitasmasyarakat.

Faktorlingkunganadalahfaktor

yang

sangatmempengaruhikeberhasilanbelajarsiswa.Lingkungansekolah

yang

baikadalahlingkungan

yang

dapatmendorongdanmerangsangsiswauntukbelajar,
selainitulingkungansekolahjugaharusdapatmemberikan

rasa

amandankepuasansertadapatmeningkatkanprestasibelajarsiswa (Djamarah
2006,

hlm.

29).Kondisilingkunganini

yang

menjadifokusutamapenelitidalammengidentifikasiPerbandingantingkatkrea
tivitassiswa.
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Nilai

yang

dicapai

siswa

merupakan

salah

satudarikeberhasilanbelajarsiswa.
Dalamhalinitingkatkreativitasdapatmempengaruhiprestasibelajarsiswa.Sela
rasdenganpenelitian yang dilakukanolehDewi A. Sagitasaripadatahun 2010
terhadapsiswakelas

VII

SMP

di

Godean,

bahwaterdapathubunganpositifdansignifikanantarakreativitasdenganprestas
ibelajarmatematikasiswakelas VII SMP di Gondean.
Kreativitasmerupakansalahsatufaktorpsikis

yang

memilikiperanpentingdalamkeberhasilansiswauntukmencapaiprestasi yang
diinginkan.Semakintinggitingkatkreativitassiswamakasemakinmudahsiswa
dapatmenyelesaikanmasalah yang dihadapidalammencapaikeberhasilan.
Hal

inisesuaidenganpenelitian

(dalamSupardi,

2012,

yang

hlm.

42)

digunakanolehSiswono

bahwameningkatnyakreativitas

siswasamadenganmenaikanskorkemampuansiswadalammemahamimasalah
,

kefasihan,

fleksibilitasdanpenyelesaianmasalah.

Pemaparantersebutjugadiperkuatolehpenelitian
dilakukanolehRahmawati

(2012)

yang

danRahmaneli

(2012)

yang

mengemukakanbahwaadanyahubunganpositifsignifikanantaratingkarkreati
vitasdanprestasibelajar.
Torrance

(1984)

dalamMunandar

96)mengemukakanbahwakreativitasadalahsebuah

(2002,
proses

hlm.
agar

menjadisensitifterhadapsuatumasalahdanmengidentifikasiempatkomponen
kreativitas:

1)

Fluency,

yaitukemampuanuntukmenghasilkanbanyakgagasan (large number of
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ideas); 2)Fleksibilitas, yaitukemampuanuntukmenghasilkanragamgagasan
(variety

of

ideas);

3)

yaitukemampuanuntukmengembangkangagasan;

Elaborasi,

dan

4)

Orisinalitas,

yaitukemampuanmenghasilkangagasan yang tidakbiasa. Munandar (2002,
hlm.

23)

menjelaskanbahwadalampengembangankreativitasdiperlukanrangsanganda
rilingkungansosial,
kreativitasmunculdariinteraksiantarafaktorpribadidanfaktorlingkungan.Dar
i

penjelasantersebutdapat

dikatakanbahwafaktorlingkungandapatmempengaruhitingkatkreativitassis
wadanlingkungan yang dimaksudadalahlingkungansekolah.
Dalam penelitian ini instrumen yang dipakai menggunakan
TesKreativitas

yang

dikembangkanoleh

yangberfokuspadacaraberfikirkreatifdalambentuk

verbal

LPPB
danbentuk

figural, keduanyaberkenaandengan proses kreatifdancaraberfikir yang
berbeda-beda.

Teskreativitasjugamemilikibatasanwaktutertentudalam

proses
pengerjaannyaatasdasarpertimbanganbahwasampaiderajattertentuharusada
dorongan

(press)

untukmemicufungsi

mental

kreatif.Skor

dihitungdilihatdariberapabanyakjawabandarimasing-masingsoal

yang
yang

disediakanbaiksoal verbal maupun figural.
Padapenelitianmengenaikreativitassebelumnyatelahdilakukandenga
nmenggunakanTesKreativitas yang dikembangkanoleh LPPB FIP UPI,
danhasildariteshanyadilihatdariaspekkelancaran

(Fluency)
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tidakmenggunakananalisisdariketigaaspekberfikirlainnya.
Makadariitupenelitiingin

mengembangkan

penelitian

inimenggunakankeempataspekberfikirkreatifyaitu
fleksibilitas,

originalitas,

elaborasi,

aspek
dan

kreativitasdalammenganalisishasilteskreativitasdarisiswa

fluency,

total

skor

untuk

dicari

korelasi antara prestasi belajar dengan kreativitas dan ke empat aspek.
Selainitukeadaan

di

setiapkota

ditempatisiswamemilikikarakteristikdanbudaya

yang

yang

berbeda,

makadariitupenelititertarikuntukmelakukanpenelitianmengenaihubunganpa
daskorteskreativitasterhadapprestasibelajardi lingkungan yang berbedabeda. Dalam penelitian ini akan dilihat korelasi antara skor kreativitas
dengan prestasi belajar siswa di SMAN 5 Bandung dan SMAN 1 Garut.

B. Rumusan Masalah
Fokuspenelitian

yang

dilakukanadalahuntukmengetahuihubungankreativitasdanprestasibelajar

di

SMAN 5 Bandung dan SMAN 1 Garut. SMAN 5 Bandung dan SMAN 1
Garut merupakan salah satu sekolah unggul di masing-masing kota, tetapi
keadaan kota Bandung dan Kota Garut berbeda. Oleh karena itu peneliti ingin
mengungkap apakah faktor lingkungan berpengaruh terhadap hubungan
kreativitas siswa dengan prestasi belajar. Tetapi analisis dibatasi hanya pada
mengungkap

hasil

korelasi

di

kedua

kota

tersebut.

Makarumusanmasalahdalampenelitianinidijabarkandalampernyataansebagaib
erikut :
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1. Bagaimana gambaran skor kreativitas siswa pada setiap aspek di SMA
secara umum?
2. Bagaimana gambaran skor kreativitas siswa di SMAN 5 Bandung dan
SMAN 1 Garut?
3. Apakah terdapat hubungan skor kreativitas dan setiap aspeknya
dengan skor prestasi belajar siswa di SMAN 5 Bandung dan SMAN 1
Garut ?

C. Tujuan Penelitian
Secaraumumpenelitianbertujuanuntukmengetahuipengaruhlingkungansek
olahterhadaptingkatkreativitassiswa.Adapuntujuankhususdalampenelitianinis
ebagaiberikut :
1. Untukmendeskripsikanskorkreativitasberdasarkamempataspekberfikir
kreatifyaitufluency, fleksibilitas, orisinalitasdanelaborasisecara umum.
2. Untukmendeskripsikanskorkreativitasberdasarkamempataspekberfikir
kreatifyaitufluency,

fleksibilitas,

orisinalitasdanelaborasidi

setiap

sekolah.
3. Untukmengetahuihubungankreativitasterhadapprestasibelajarsiswapad
asetiap mata pelajaran.

D. Manfaat Penelitian
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1. Teoritis
Dapatdijadikandasarpenelitiansejenispadapenelitianselanjutnya
denganlebihmendalamdancakupanpenelitiannyalebihluassehinggadapat
memperluaspemanfaatanhasiltespsikologis di duniapendidikan
2. Praktis
a. Memberikangambaranmengenaihubunganteskreativitasterhadappre
stasibelajarberdasarkanlingkungansekolahsehinggahasilpenelitiand
apatmenjadimasukanbagiLaboratoriumJurusanPsikologipendidikan
danBimbingan FIP UPI Bandung
b. Memperolehgambaranempirikmengenaihubugankreativitasterhada
pprestasibelajardi SMA.

E. Struktur Penulisan Penelitian
Secara umum, skripsi yang disusun terdiri dari tiga 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 terimakasih, daftar isi, daftar tabel, dan
daftar lampiran
2. Bagian isi terdiri dari :
a. Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan
struktur organisasi skripsi.

Mulla Masturina, 2017
HUBUNGAN KREATIVITAS DENGAN PRESTASI BELAJAR DI SMA
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

9

b. Bab II Kajian Pustaka, yang didalamnya memuat mengenai
landasan teoritis konsep kreativitas dan prestasi belajar.
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 Pembahansan yang didalamnya memuat hasil
penelitian berdasarkan pengolahan dan analisis data.
e. Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi.
3. Bagian penutup, yang terdiri dari : daftar pustaka dan lampiranlampiran.
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