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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Hamzah kualitas pembelajaran siswa adalah mempersoalkan

bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama ini berjalan dengan

baik serta menghasilkan luaran yang baik pula. Kualitas itu sendiri lebih

mengarah kepada sesuatu yang baik, sedangkan pembelajaran adalah upaya

membelajarkan siswa.1

Mulyasa mengemukakan bahwa kualitas pembelajaran dapat dilihat

dari segi proses dan dari segi hasil. Dari segi proses, pembelajaran dikatakan

berhasil dan berkualitas apabila peserta didik terlibat aktif, baik fisik, mental,

maupun social dalam proses pembelajaran, disamping menunjukkan

kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, dan rasa percaya

diri sendiri. Sedangkan dari segi hasil, proses pembelajaran dikatakan berhasil

apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri peserta didik.2

Keberadaan guru dalam pembelajaran guru banyak memberikan

pengaruh terhadap kualitas pembelajaran serta keberhasilan siswa dalam

belajar. Selain menyampaikan materi pelajaran guru juga dituntut untuk

mempunyai kreativitas

1 Hamzah, B, Uno, Model pembelajaran, Jakarta: 2012, Bumi Aksara, Hlm. 153
2 E. Mulyasa, Sertifikasi Guru, Bandung: 2012, Rosdakarya, Hlm. 105
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yang tinggi dalam mengajar sehingga dapat mengadakan variasi

metode-metode atau model pembelajaran dikelas.3

Menurut Purwanto (2007), kreativitaslah yang memungkinkan

manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jika dikaitkan dengan

kegiatan belajar, kreativitas ini penting untuk meningkatkan kualitas belajar

sehingga prestasi belajar yang dicapai akan memuaskan.4

Hal ini senada dengan pendapat Mulyasa yang mengatakan bahwa

kualitas pembelajaran juga sangat ditentukan oleh aktivitas dan kreativas

guru, paling tidak guru harus menciptakan suasana belajar yang kondusif,

karena apabila guru mampu menciptakan lingkungan belajar kondusif maka

kualitas pembelajaran akan lebih meningkat.5

Pendapat di atas didukung oleh penelitian Twostyana Linggasari yang

mengatakan bahwa guru kreatif adalah salah satu faktor yang mempengaruhi

kualitas pendidikan serta kualitas pembelajaran dipengaruhi pula oleh sikap

guru yang kreatif untuk memilih dan melaksanakan pendekatanan model

pembelajaran, karena profesi guru menuntut sifat kreatif dan kemauan

3 Tarsis Turmuji, pengaruh Kecerasan Intelektual (IQ), Cara Belajar dan Kreativitas
Guru dalam Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas XI IPS di SMA
Negeri 1 Bangsri Kabupaten Jepara, UNNES, EEAJ, 3 (2) (2014). Hlm. 309

4 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, Bandung: 2007, PT Rosdakarya, Hlm. 45
5 E. Mulyasa, Op. Cit. Hlm. 88
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mengadakan impovisasi, oleh karena itu guru harus menumbuhkan dan

mengembangkan sifat kreatifnya.6

Sementara itu dalam penelitian Anis Kusumasturi mengatakan bahwa

pembelajaran IPS dalam SDN Bojong Salaman 02 kurang berkualitas, hal ini

di sebabkan karena kurangnya kreaivitas guru dalam kegiatan pembelajaran,

guru dalam menyajikan pembelajaran belum menggunakan model yang

bervariasi, proses pembelajaran didominasi oleh guru kurang memanfaatkan

atau menggunakan media pembelajaran, dan pada akhirnya pembelajaran

kurang menarik dan siswa merasa bosan.7 Dari pendapat di atas sudah jelas

bahwa apabila kreativitas guru baik maka pembelajaran juga akan menjadi

berkualitas.

Menurut Iskandar Agung kreativitas guru adalah kemampuan guru

dalam meningkatkan gagasan, ide-ide, hal-hal yang dinilai mapan, rutinitas,

usang dan beralih untuk menghasilkan atau memunculkan gagasan, ide-ide,

dan tindakan yang baru dan menarik, apakah itu untuk pemecahan suatu

masalah, suatu metode atau alat, suatu objek atau bentuk artistic yang baru

dan lain sebagainya. Kemampuan menghasilkan atau memunculkan gagasan

ide-ide baru itu terwujud kedalam pola prilaku yang dinilai kreatif.8

6 Twostyana Linggasari, Kreativitas Guru dalam Pembelajaran Musik di Taman Kanak-
Kanak(TK) Kemala Bhayangkari 62 Boyolali, UNNES, 6 (2) (2017). Hlm. 61

7 Anis Kusumasturi, Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Think Pair
Berbantuan Video Pembelajaran pada Siswa Kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Kota Semarang,
UNNES, JLJ 2 (3) (2013). Hlm. 64

8 Iskandar Agung, Panduan Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru, Jarakta:2012, Bestari
Buana Murni, Hlm. 26
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Menurut utami Pengukuran   kreativitas guru dapat dilihat dari 5

indikator berikut:  1) kemampuan berpikir lancar, 2) kemampuan berpikir

luwes (fleksible), 3) kemampuan berpikir rasional, 4) kemampuan

memperinci atau mengelaborasi, dan 5) kemampuan menilai atau

mengevaluasi.9

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan di Madrasah

Aliyah Darul Ulum Pulau Kijang, bahwa kreativitas guru sudah sesuai dengan

indikator di atas seperti berpikir lancar, berpikir luwes,  berpikir rasional,

kemampuan memperinci atau mengelaborasi, dan kemampuan menilai.

Namun penulis masih melihat gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih ada sebagian siswa yang kurang berpartisipasi untuk mengajukan

pertanyaan saat proses pembelajaran ekonomi di kelas

2. Masih ada sebagian siswa yang tidak memperhatikan guru saat

menjelaskan pembelajaran ekonomi di kelas

3. Masih ada sebagian siswa yang terlihat mengantuk saat proses

pembelajaran ekonomi

4. Masih ada sebagian siswa yang tidak berani mengemukakan pendapat

terhadap materi yang dipelajarinya

Berdasarkan permasalahan di atas. peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul:” Pengaruh Kreativitas Guru

terhadap Kualitas Pembelajaran siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi

9 Utami Munandar, Kreativitas dan Keberbakatan, Jakarta: 2002, Gramedia Pustaka
Utama, Hlm. 135
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di Madrasah Aliyah Darul Ulum Pulau Kijang Kabupaten Indragiri

Hilir”

B. Penegasan Istilah

Istilah-Istilah yang terdapat dalam judul perlu ditegaskan agar istilah

tersebut tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, yaitu:

1. Kreativitas Guru

Menurut Yeni Rachmawati kreativitas guru adalah kemampuan

seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan

maupun karya nyata yang relatif  berbeda dengan apa yang telah ada.10

Sementara itu menurut Yanti Oktavia kreativitas guru adalah

kemampuan guru menciptakan hal-hal yang baru dalam mengajar sehingga

memiliki variasi didalam mengajar yang akan membuat anak didik lebih

aktif dan kreatif. 11

Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa kreativitas

guru merupakan kemampuan seorang guru dalam menciptakan ide-ide

yang baru dalam proses pembelajaran sehingga dapat membuat proses

pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak membosankan sehingga

suasana pembelajaran menjadi kondusif.

2. Kualitas Pembelajaran

Menurut Daryanto Kualitas pembelajaran adalah tingkat

pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran seni.

10 Yeni Rachmawati dan Euis Kurniati, Strategi Pengembangan  Kreativitas Pada Anak,
Jakarta: Kencana Prenaa Media Group, 2010, Hlm. 13

11 Yanti Oktavia, Jurnal Administrasi Pendidikan, Vol. 2 Nomor 1, Juni 2014. Hlm. 809
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Pencapaian tujuan tersebut berupa peningkatan pengetahuan dan

keterampilan serta pengembangan sikap melalui proses pembelajaran.12

Sementara itu menurut poerwanti kualitas pembelajaran adalah

kualitas kegiatan pembelajaran yang dilakukan menyangkut dengan model

pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran.13

Dari pengertian di  atas penulis menyimpulkan bahwa kualitas

pembelajran adalah tingkat pencapaian tujuan pembelajaran berupa

peningkatan aktivitas siswa, pengetauan, keterampilan dan sikap hal ini

dapat dilihat dari dalam proses pembelajaran, dan juga terjadinya

perubahan prilaku dan sikap kearah yang lebih baik dari sebelumnya

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang dikemukakan

diatas, penulis menemukan identifikasi sebagai berikut:

a. Kualitas pembelajaran siswa pada mata pelajaran ekonomi terlihat

belum  maksimal.

b. Pengaruh kreativitas guru terhadap kualitas pembelajaran siswa pada

mata pelajaran ekonomi belum maksimal.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah

diuraikan di atas maka penelitian ini dibatasi pada aspek pengaruh

12 Daryanto, Media Pembelajaran, Bandung: 2011, satu Nusa,  Hlm. 54
13 Endang Poerwanti, Assasment Pembelajaran SD, Jakarta: 2008, Diknas, Hlm. 44
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kreativitas guru terhadap kualitas pembelajaran siswa kelas X-XI pada

mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Darul Ulum.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas maka dapat

dirumuskan masalahnya yaitu: “Seberapa besarkah pengaruh Kreativitas

Guru terhadap Kualitas Pembelajaran Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi

di Madrasah Aliyah Darul Ulum Pulau Kijang Kabupaten Indragiri

Hilir?”.

D. Tujuan Penelitian  dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada

pengaruh Kreativitas Guru terhadap Kualitas Pembelajaran Siswa Pada

Mata Pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Darul Ulum Pulau Kijang

Kabupaten Indragiri Hilir

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah

disebutkan, maka dalam penelitian ini diharapkan berguna bagi lembaga

(baik almamater mauapun objek penelitian). Bagi pengembangan ilmu

pengetahuan dan bagi penulis.

a. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada

peneliti tentang pengaruh Kreativitas Guru terhadap Kualitas

Pembelajaran Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di Madrasah

Aliyah Darul Ulum Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir
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b. Bagi guru, diharapakan dapat memberikan informasi tentang pengaruh

Kreativitas Guru terhadap Kualitas Pembelajaran Siswa pada Mata

Pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Darul Ulum Pulau Kijang

Kabupaten Indragiri Hilir

c. Bagi penulis sebagai pengembangan wawasan khususnya dalam

bidang pendidikan ekonomi

d. Bagi fakultas sebagai pengembangan dan memperkaya khazanah ilmu

pengetahunan dalam bidang pendidikan, terutama di bidang

pendidikan ekonomi

e. Secara akademis untuk memenuhi persyaratan strata 1 di fakutas

tarbiyah dan keguruan jurusan pendidikan ekonomi UIN Suska Riau.


