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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di bidang pendidikan sampai saat ini masih menjadi prioritas

utama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan

menjadi barometer kemajuan suatu bangsa, oleh karenanya kebijakan pemerintah

dalam pendidikan mengacu kepada suatu upaya strategi pencapaian tujuan

pendidikan nasional.

Pendidikan Nasional adalah usaha secara sadar dan berencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kebiasaan, kecerdasan dan

keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara

(Pasal 1 UU no. 20 tahun 2003). Sebagai salah satu lembaga yang

menyelenggarakan pendidikan secara formal, sekolah memiliki peranan yang

sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui

kegiatan pembelajaran. Pendidikan mempunyai fungsi yang harus

diperhatikan, seperti dapat dilihat pada UU No.2 tahun 2003 menyebutkan

bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa pada  Tuhan
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Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat ilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pendidikan mempunyai peran yang penting dalam menentukan

perkembangan dan perwujudan diri individu. Pendidikan bertanggung jawab

untuk mengembangkan bakat dan kemampuan  secara optimal sehingga anak

dapat mewujudkan dirinya dan berfungsi sepenuhnya sesuai kebutuhan

pribadi dan masyarakat.

Sedangkan kualitas pendidikan pada suatu sekolah salah satunya dapat

dilihat dari hasil belajar para siswanya, jika hasil belajar siswa baik maka

kualitas  pendidikan sekolah tersebut baik, begitu pula sebaliknya. Hal ini

berarti berhasil atau tidak pembelajaran tergantung pada proses belajarnya,

dimana proses belajar menentukan prestasi belajar siswa.

Sebagai calon pendidik yang profesional seorang pendidik harus bisa

memiliki ide-ide yang dapat meningkatkan kreativitas dirinya sendiri dan

untuk siswa khususnya. Pendidik harus mempunyai jiwa yang sabar dan mau

berkorban demi anak didiknya. Pendidik harus mempunyai semangat yang

tinggi agar siswa menjadi sumber daya manusia yang tinggi, sehingga

Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara maju di era globalisasi yang

semakin tinggi.

Inti dari proses pendidikan secara formal adalah mengajar sedangkan

inti dari proses pengajaran adalah siswa belajar. Oleh karena itu proses

belajar mengajar pada intinya terpusat pada satu persoalan yaitu bagaimana

guru melaksankan proses belajar mengajar yang efektif guna tercapainya



3

suatu tujuan.

Guru merupakan salah satu komponen manusiawi dalam proses

pembelajaran, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya

manusia yang potensial di bidang pembangunan. Oleh karena itu guru yang

merupakan salah satu unsur di bidang kependidikan harus berperan serta

secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional,

sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Dalam arti

khusus dapat diartikan bahwa pada setiap diri guru itu terletak tanggung

jawab untuk membawa para siswanya pada suatu kedewasaan atau pada taraf

kematangan tertentu. Dalam rangka ini guru tidak semata-mata sebagai

pengajar yang transfer of knowledge, tetapi juga sebagai pendidik yang

transfer of values, dan sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan

pengarahan dan menentukan siswa dalam belajar. Berkaitan dengan ini,

seorang guru memiliki peranan yang kompleks dalam proses belajar mengajar

dalam usahanya untuk mengantarkan siswa ke taraf yang dicita-citakan1.

Tolak ukur kemampuan anak didik dalam memahami materi ajar dibagi

menjadi 3 aspek pokok yaitu kemampuan pemahaman kognitif yaitu

menekankan pada aspek intelektual dan memiliki jenjang dari yang rendah

sampai yang tinggi. Pemahaman secara kognitif ini meliputi pengetahuan,

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. Aspek kemampuan

pemahaman yang kedua adalah afektif yaitu sikap, perasaan emosi dan

karakteristik moral yang diperlukan untuk kehidupan di masyarakat. Dimensi

1 Sardiman AM, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,
2001, hlm 123
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ketiga dari aspek pemahaman ini adalah pemahaman secara psikomotorik

yaitu pemahaman yang menekankan pada gerakan-gerakan jasmaniah dan

kontrol fisik. Kecakapan-kecakapan fisik ini dapat berupa pola-pola gerakan

atau keterampilan fisik, baik keterampilan fisik halus maupun kasar.

Berhasil tidaknya mengajar bergantung pada lama dan mantapnya

bahan pelajaran itu dikuasai oleh murid-murid. Ada pula hasil-hasil mengajar

yang tahan lama yakni: jika hasil-hasil belajar meresap kedalam pribadi anak,

jika bahan pelajaran dipahami benar-benar, jika apa yang dipelajari itu

sungguh-sungguh mengandung arti bagi hidup anak itu. Mengajar dengan

sukses itu mengusahakan agar isi mata pelajaran bermakna bagi kehidupan

anak dan dapat membentuk pribadinya, ini dapat tercapai bila dalam mengajar

itu diutamakan pemahaman, wawasan, inisiatif dan kerjasama. Salah satu

tujuan dalam proses pembelajaran adalah meraih suatu prestasi dalam belajar.

Peranan orangtua sangatlah penting dalam membimbing bagi anaknya dalam

memotivasinya untuk giat belajar. Supaya prestasi belajarnya baik, orangtua

perlu mencurahkan seluruh bimbingan untuk anaknya.

Prestasi belajar merupakan hasil pengukuran terhadap peserta didik

setelah mengikuti proses pembelajaran dalam periode tertentu yang dapat

diukur menggunakan instrumen yang relevan. Banyak faktor yang

mempengaruhi prestasi belajar, ada yang dari dalam diri (internal) dan ada

yang dari luar diri (eksternal).

Prestasi belajar yang dicapai seseorang merupakan hasil interaksi dari

berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam diri (faktor intrinsik)
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individu antara lain minat, kecerdasan, bakat, motivasi dan kemampuan

kognitif, sedangkan faktor dari luar diri (faktor ekstrinsik) individu antara lain

faktor lingkungan yaitu alam, sosial budaya dan keluarga dan faktor

instrumental  yaitu kurikulum, program, sarana dan fasilitas dan guru2.

Pengenalan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar

penting sekali artinya dalam rangka membantu murid untuk mencapai prestasi

belajar yang sebaik-baiknya3.

Setiap siswa yang belajar itu senantiasa merupakan perubahan tingkah

laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan4. Karena proses

penyusutan dan pengurangan  muncul suatu pola tingkah laku baru yang

relatif menetap dan otomatis. Prestasi belajar siswa dapat diketahui setelah

diadakan evaluasi. Hasil dari evaluasi dapat memperlihatkan tentang tinggi

atau rendahnya prestasi belajar siswa.

Berdasarkan dari hasil ujian tengah semester menunjukkan bahwa

prestasi belajar siswa sebagian besar masih di bawah Kriteria Ketuntasan

Minimal (KKM), sehingga dapat disebut bahwa prestasi belajar siswa masih

rendah. KKM ditentukan oleh masing-masing sekolah sehingga mempunyai

standar yang berbeda-beda. Data nilai UTS pada mata pelajaran PAI dapat

dilihat bahwa standar nilai KKM yang telah ditetapkan oleh dinas pendidikan,

dimana standar yang telah ditetapkan adalah 80, sedangkan nilai rata-rata

2 Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, Cet. II, Jakarta,
Rineka Cipta, 2002, hlm 144

3 Hakim, Thursan, Belajar Secara efektif, Jakarta, Puspa Swara, 2000, hlm 11
4 A.M. Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Raja GrafindoPersada,

2001



6

pelajaran agama Islam yang ada di SMPN 1 dan SMPN 2 bernilai 76.

Dengan latar belakang pendidikan guru S1 dan S2, hal ini

mengidentifikasikan bahwa kompetensi guru dalam mengajar telah memenuhi

standar dan guru mengajar sesuai dengan bidang kompetensinya. Berdasarkan

studi pendahuluan penulis menemukan gejala-gejala sebagai berikut:

Guru menyampaikan konsep secara bervariasi, guru sudah menguasai

materi pelajaran dengan baik dan menggunakan multi media. Adapun gejala

lain yang ditemui terhadap murid yaitu: masih ditemukan siswa yang tidak

menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru, sebagian besar siswa tidak

bisa menjawab pertanyaan yang diajukan guru, masih ada terlihat siswa yang

mengantuk ketika tatap muka di kelas dan keluar masuk kelas ketika

pelajaran berlangsung, dan sebagian siswa tidak memiliki buku wajib yang

ditetapkan guru.

Fenomena di atas merupakan masalah, oleh karena itu guru sebagai

seorang pendidik diharapkan memiliki kreatifitas dalam mengelola kelas,

menyampaikan materi, penggunaan metode dan media yang sesuai dengan

materi ajar, sehingga siswa benar-benar dapat memahami materi yang

diberikan tidak hanya untuk dihafalkan saja tetapi untuk dipahami agar hasil

belajar yang diperoleh dapat diingat selamanya, sehingga siswa termotivasi

untuk belajar lebih giat lagi agar potensi yang dimiliki siswa dapat

berkembang akhirnya mutu pendidikan pun ikut meningkat.

Keberhasilan seorang guru dalam mengajar ditentukan oleh beberapa

faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal terdiri atas
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motivasi, kepercayaan diri, dan kreativitas guru itu sendiri. Sedangkan faktor

eksternal lebih ditekankan pada sarana serta iklim sekolah yang bersangkutan.

Setiap kemajuan yang diraih manusia selalu melibatkan kreativitas. Ketika

manusia mendambakan produktivitas, efektivitas, efisiensi, dan bahkan

kebahagiaan yang lebih baik dan lebih tinggi dari apa yang sebelumnya di

capai, maka kreativitas dijadikan dasar untuk menggapainya5.

Kreativitas guru dalam pembelajaran sangat berpengaruh terhadap

pemahaman siswa, karena semakin guru kreatif dalam menyampaikan materi

maka semakin mudah siswa memahami pelajaran dan menjadikan siswa lebih

kreatif pula dalam belajar6. Lebih lanjut Utami Muriandar menekankan

bahwa kreativitas sebagai keseluruhan kepribadian merupakan hasil rnteraksi

dengan lingkungannya. Lingkungan yang merupakan tempat individu

berinteraksi itu dapat mendukung berkembangnya kreativitas, tetapi ada juga

yang justru menghambat berkembangnya kreativitas individu. Kreativitas

yang ada pada idividu itu digunakan untuk menghadapi berbagai

permasalahan yang ada ketika berinteraksi dengan lingkungannya dan

mencari berbagai alternatif pemecahannya sehingga dapat tercapai

penyesuaian diri secara kuat.

Kreativitas belajar merupakan salah satu indikator keberhasilan siswa

dalam belajar memegang peranan penting dalam pencapaian keberhasilan

pembelajaran. Mereka selalu ingin memecahkan persolan-persoalan, berani

5 Munandar, S.C.Utami, Krerativitas & Keberbakatan Strategi Mewujudkan Potensi Kreatif
& Bakat, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm 10

6 Munandar, Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah, Jakarta, PT Gramedia
Widia Sarna Indonesia, 1992, hlm 47
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menanggung resiko yang sulit sekalipun, kadang-kadang destruktif di

samping konstruktif, lebih senang bekerja sendiri dan percaya pada diri

sendiri.

Kreativitas pada dasarnya merupakan anugerah yang diberikan Allah

kepada setiap manusia, yakni berupa kemampuan untuk mencipta (daya cipta)

dan berkreasi. Implementasi dari kreativitas seseorangpun tidak sama,

bergantung pada sejauh mana orang tersebut mau dan mampu mewujudkan

daya ciptanya menjadi sebuah kreasi ataupun karya7.

Setiap orang memiliki potensi kreatif yang dibawa sejak lahir meskipun

dalam derajat dan bidang yang berbeda-beda, sehingga potensi itu perlu

ditumbuh kembangkan sejak dini agar dapat difungsikan sebagaimana

mestinya. Untuk itu diperlukan kekuatan pendorong, baik dari dalam individu

maupun dari luar individu yaitu lingkungan. Lingkungan dalam hal ini

mencakup lingkungan dalam arti kata sempit (keluarga, sekolah) maupun

dalam arti kata yang luas (masyarakat, kebudayaan) yang mampu

menciptakan kondisi lingkungan yang dapat menanamkan daya kreatif

individu.

Dengan demikian, baik di dalam individu maupun di luar individu

(lingkungan) dapat menunjang atau menghambat potensi kreativitas,

implikasinya ialah bahwa kemampuan kreatif dapat ditingkatkan melalui

pendidikan mengingat bahwa kreativitas merupakan bakat secara potensial

7 Nashori, Fuad & Rachmy Diana Mucharam, Mengembangkan Kreativitas dalam Perspektif
Psikologi Islami, Yogyakarta, Menara Kudus, 2002, hlm 21
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yang dimiliki setiap orang sejak lahir yang dapat diidentifikasi dan dibekali

melalui pendidikan yang tepat, kreatifitas tersebut sangat diperlukan

Salah satu hal yang menentukan sejauh mana seseorang itu kreatif

adalah kemampuannya untuk dapat membuat kombinasi baru dari hal-hal

yang ada. Demikian pula seorang guru dalam proses belajar mengajar, guru

harus menggunakan variasi metode dalam mengajar, memilih metode yang

tepat untuk setiap bahan pelajaran agar siswa tidak mudah bosan. Guru harus

terampil dalam mengolah cara pembelajaran, cara membaca kurikulum, cara

membuat, memilih dan menggunakan media pembelajaran, dan cara evaluasi

baik dengan tes maupun melalui observasi8. Evaluasi berfungsi untuk

mengukur keberhasilan pencapaian tujuan, dan sebagai feedback bagi seorang

guru.

Kemampuan dalam mengelola kelas merupakan kegiatan penting bagi

guru sebelum melaksanakan pembelajaran, terutama penciptaan suasana

kondusif di dalam kelas sehingga memungkinkan para siswa merasa senang

dalam mengikuti proses pembelajaran. Apabila siswa dalam keadaan antusias

mengikuti penjelasan guru, maka siswa akan bersikap disiplin dan

mempunyai minat untuk belajar lebih tekun lagi. Suatu kondisi belajar yang

optimal dapat tercapai jika guru mampu mengatur anak didik dan sarana

pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan

untuk mencapai tujuan pengajaran. Oleh karena itu pengelolaan kelas harus

8 Djohar. MS, Guru, Pendidikan & Pembinaannya, Penerapannya dalam Pendidikan dan
UU Guru, Yogyakarta, Grafika Indah, 2006, hlm 137
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ditingkatkan supaya siswa dapat mencapai prestasi belajar secara optimal9

Dengan mengkaji konsep dasar pengelolaan kelas, mempelajari

berbagai pendekatan pengelolaan dan mencobanya dalam berbagai situasi

kemudian dianalisis, maka guru akan dapat mengelola proses belajar

mengajar secara lebih baik. Kondisi yang menguntungkan di dalam kelas

merupakan prasyarat utama bagi terjadinya proses belajar mengajar yang

efektif.

B. Penegasan Istilah

1. Kreativitas Guru

Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan atau

menciptakan sesuatu yang baru. Kreativitas juga merupakan kemampuan

untuk membuat kombinasi-kombinasi baru yang mempunyai makna

sosial10.

2. Kemampuan Pengelolaan Kelas

Kemampuan pengelolaan kelas adalah kemampuan guru

menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengembalikannya

jika terjadi gangguan dalam proses pembelajaran11. Dengan kata lain,

kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang

optimal bagi terjadinya proses pembelajaran. Yang termasuk dalam hal ini

misalnya menghentikan tingkah laku siswa yang menyeleweng perhatian

kelas, pemberian ganjaran bagi ketepatan waktu penyelesaian tugas oleh

9 Djamarah, Syaiful Bahri, Op. Cit, hlm 145
10 Munandar, S.C.Utami, Krerativitas & Keberbakatan Strategi Mewujudkan Potensi

Kreatif & Bakat, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm 28
11

E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan,
(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 91
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siswa, atau penetapan norma kelompok yang produktif12.

3. Prestasi Belajar Siswa

Prestasi belajar pada dasarnya berasal dari dua suku kata yaitu

prestasi dan belajar. Prestasi belajar sendiri mempunyai arti standar tes

untuk mengukur kecakapan atau pengetahuan bagi seseorang didalam satu

atau lebih dari garis-garis pekerjaan atau belajar.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Hakikat anak yang mengalami masalah adalah anak yang mengalami

masalah baik dalam hal belajar maupun tingkah laku. Setiap anak

memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda. Banyak faktor

yang menyebabkan hal ini dapat terjadi. Diantaranya adalah faktor

keluarga dan lingkungan. Dalam mengatasi hal ini guru dan orang tua

sangat berperan penting untuk merubah atau memperbaiki anak yang

mengalami masalah dalam belajarnya maupun dalam tingkah lakunya.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan terhadap masalah prestasi

belajar dapat diketahui bahwa:

a. Kreativitas guru pada SMPN Se-Kecamatan Kampar Utara belum

optimal.

b. Pengelolaan kelas yang dilakukan guru pada SMPN Se-Kecamatan

Kampar Utara belum optimal.

c. Kemampuan pengelolaan kelas guru SMPN Se-Kecamatan Kampar

12
Moh Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), Cet. 22, hlm.

97
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Utara belum optimal.

d. Prestasi belajar siswa Se-Kecamatan Kampar Utara masih rendah.

e. Kerja sama guru dan kepala sekolah belum dapat mempertahankan,

memperbaiki, maupun meningkatkan prestasi belajar siswa.

f. Kreativitas Guru dan Kemampuan Pengelolaan Kelas belum

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa SMPN Se-Kecamatan

Kampar Utara.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka

pembatasan masalah dalam penelitian ini difokuskan terhadap kreativitas

guru dalam pembelajaran, kemampuan pengenlolaan kelas dan prestasi

belajar siswa di SMPN Se-Kecamatan Kampar Utara.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah dapat

penulis rumuskan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu:

a. Bagaimana kreativitas guru dalam pembelajaran di SMPN Se-

Kecamatan Kampar Utara ?

b. Bagaimana kemampuan pengelolaan kelas di SMPN Se-Kecamatan

Kampar Utara ?

c. Bagaimana prestasi belajar siswa di SMPN Se-Kecamatan Kampar

Utara ?

d. Apakah ada pengaruh kreativitas guru dalam pembelajaran terhadap

prestasi belajar siswa di SMPN Se-Kecamatan Kampar Utara ?
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e. Apakah ada pengaruh kemampuan pengelolaan kelas terhadap

prestasi belajar siswa di SMPN Se-Kecamatan Kampar Utara ?

f. Apakah ada pengaruh kreativitas guru dalam pembelajaran dan

kemampuan pengelolaan kelas terhadap prestasi belajar siswa di

SMPN Se-Kecamatan Kampar Utara ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka

tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mendeskripsikan kreativitas guru dalam pembelajaran di

SMPN Se-Kecamatan Kampar Utara.

b. Untuk mendeskripsikan kemampuan pengelolaan kelas di SMPN Se-

Kecamatan Kampar Utara.

c. Untuk mendeskripsikan prestasi belajar siswa di SMPN Se-

Kecamatan Kampar Utara.

d. Untuk mendeskripsikan pengaruh kreativitas guru dalam

pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa di SMPN Se-

Kecamatan Kampar Utara.

e. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan pengelolaan kelas terhadap

prestasi belajar siswa di SMPN Se-Kecamatan Kampar Utara.

f. Untuk mengetahui pengaruh kreativitas guru dalam pembelajaran

dan kemampuan pengelolaan kelas terhadap prestasi belajar siswa di
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SMPN Se-Kecamatan Kampar Utara.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas

prestasi belajar siswa dan diharapkan mampu memberikan sumbangan

pemikiran terhadap dunia pendidikan, khususnya tentang pentingnya

kreativitas guru PAI dan kemampuan mengelola kelas dalam

meningkatkan prestasi belajar siswa bidang studi PAI.

Penelitian ini juga sebagai bahan masukan bagi guru PAI, khususnya

di SMP Negeri Se-Kecamatan Kampar Utara agar selalu meningkatkan

kreativitas mengajarnya dalam pembelajaran di kelas dan mampu

mengelola kelas dengan baik dan benar agar tercipta suasana yang

kondusif sehingga pada akhirnya siswa memperoleh prestasi belajar PAI

yang tinggi.


