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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kreativitas Guru

Setiap orang  memiliki potensi kreatif dalam derajat yang berbeda-beda dan

dalam bidang yang berbeda-beda pula. Dengan berfikir kreatif seseorang dapat

melahirkan ide-ide baru, penemuan baru yang bermanfaat  bagi masyarakat.

Guru sebagai pendidik atau pengajar merupakan penentu kesuksesan dalam

pendidikan. Oleh sebab itu, guru dituntut untuk mengembangkan kreativitasnya

dalam proses belajar mengajar. Guru kreatif selalu mencari cara bagaimana agar

proses belajar mencapai hasil sesuai dengan tujuan, serta berupaya menyesuaikan

pola-pola tingkah lakunya dalam mengajar dengan tuntutan pencapaian tujuan,

dengan mengembangkan faktor situasi kondisi belajar siswa13. Kreativitas ini

memungkinkan guru yang bersangkutan menemukan bentuk mengajar yang

sesuai, terutama dalam memberi bimbingan, dorongan dan arahan agar siswa

dapat belajar secara efektif.

Guru adalah tokoh yang bermakna dalam kehidupan siswanya. Guru tidak

hanya sebagai pengajar, melainkan sebagai pendidik dalam arti yang sebenarnya.

Peluang untuk memunculkan siswa yang kreatif akan lebih besar dari guru yang

kreatif pula. Guru yang kreatif mengandung pengertian ganda, yakni guru yang

secara kreatif mempu menggunakan berbagai pendekatan dalam proses belajar

13 Cece Wijaya, A. Tabrani Rusyan, Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar
Mengajar, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994, hlm.189
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mengajar dan juga guru yang senang melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dalam

hidupnya. Guru senantiasa memegang posisi kunci dalam dalam proses

pembelajaran. Sebagai pengajar guru berperan menciptakan suasana yang

kondusif, sehingga mendorong berfungsinya proses mental pra kesadaran yang

merupakan dasar bagi lahirnya kreasi siswanya14.

Kreativitas merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk

menemukan dan menciptakan sesuatu hal baru, cara-cara baru, model baru yang

berguna bagi dirinya dan bagi masyarakat. Hal baru itu tidak perlu selalu sesuatu

yang sama sekali tidak pernah ada sebelumnya, unsur-unsurnya mungkin telah ada

sebelumnya, tetapi individu menemukan kombinasi baru, hubungan baru,

konstruk baru yang memiliki kualitas yang berbeda dengan keadaan

sebelumnya15.

Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan

sesuatu yang baru. Kreativitas juga merupakan kemampuan untuk membuat

kombinasi-kombinasi baru yang mempunyai makna sosial16.

Peran guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa adalah guru berperan

sebagai fasilitator. Guru harus memahami dan terbuka pada anak. Bakat anak

tidak datang secara simultan atau tiba-tiba, melainkan tumbuh dan berkembang

sesuai dengan hukum alam yang ada, bahwa manusia tumbuh dan berkembang

setahap demi setahap. Anak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, jika

14 Hasan, Maimunah, Membangun kreativitas Anak secara Islami, Yogyakarta, Bintang
Cemerlang, 2001, hlm 200

15 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2004), cet ke II, hlm. 104

16 Munandar, S.C.Utami, Krerativitas & Keberbakatan Strategi Mewujudkan Potensi
Kreatif & Bakat, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm 28
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anak memiliki kesulitan-kesulitan dalam kegiatan belajar di sekolah, guru

berusaha mengatasi atau mencari alternatif pemecahannya dengan memilih atau

memberikan kegiatan-kegiatan yang disukai atau diminati anak17.

Pada dasarnya kreativitas tidaklah terbatas pada budaya maupun golongan

tertentu, karena manusia lahir sudah dibekali oleh suatu potensi, dalam hal ini

potensi harus dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Hal ini sebagaimana firman

Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 78:

ُ ٱوَ  تُِكۡم َال تَۡعلَُموَن َشیۡ َّ ھَٰ ۢن بُطُوِن أُمَّ لسَّۡمعَ ٱا َوَجَعَل لَُكُم ٗٔ أَۡخَرَجُكم مِّ

رَ ٱوَ  ٧٨لََعلَُّكۡم تَۡشُكُروَن َدةَ ِٔۡألَفۡ ٱوَ ۡألَۡبَصٰ
Artinya: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan

tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan,

dan hati nurani, agar kamu bersyukur18.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia lahir, sekalipun tidak

mengetahui sesuatu apapun tetapi oleh Allah telah diberi potensi. Potensi  tersebut

harus disyukuri dengan cara mengembangkannya secara kreatif, karena setiap

individu antara satu dengan yang lainnya akan dapat berkembang secara  wajar di

antara mereka terdapat perbedaan baik bentuk, jenis maupun derajat.

Oleh karena itu kreativitas adalah merupakan potensial asal manusia,

sehingga merupakan tugas utama bagi seorang pendidik atau guru untuk selalu

mengembangkan potensial asal yang sudah ada pada dirinya. Hal ini seperti yang

tertera dalam Q.S Al- An’am ayat 135 sebagai berikut:

17 Hasan, Maimunah, Op. Cit, hlm 205
18 Kementrian Agama, Al-Quran dan Terjemahnya Penerbit CV Penerbit Diponegoro,

2000



18

قَۡوِم قُلۡ  ۥَعلَٰى َمَكانَتُِكۡم إِنِّي َعاِمٞلۖ فََسۡوَف تَۡعلَُموَن َمن تَُكوُن لَھُ ۡعَملُواْ ٱیَٰ

قِبَةُ  لُِمونَ ٱَال یُۡفلُِح ۥإِنَّھُ لدَّارِۚ ٱَعٰ ١٣٥لظَّٰ
Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya aku pun

berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan

memperoleh hasil yang baik dari dunia ini. Sesungguhnya, orang-orang yang

lalim itu tidak akan mendapat keberuntungan19.

Dari  pengertian  di  atas  maka  penulis  dapat  membatasi  dan

menyimpulkan pengertian kreativitas, meskipun kesemuanya dalam perumusan

yang berlainan, yakni: 1. Kreativitas itu merupakan suatu proses dari perubahan.

2. Perubahan lebih menyangkut perorangan daripada kelompok

Kreativitas merupakan sesuatu yang penting dalam kegiatan sehari-hari.

Hampir semua manusia berhubungan dengan proses kreativitas, yang

dikembangkan melalui seni atau penemuan-penemuan baru. Secara tradisional,

kreativitas dipandang sebagai sesuatu yang misterius, bawaan sejak lahir, yang

bisa hilang setiap saat20.

Kreativitas adalah kemampuan: a. Untuk membuat kombinasi baru,

berdasarkan data, informasi atau unsur yang ada, b. Berdasarkan data atau

informasi yang tersedia, menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap

suatu masalah, dimana penekanannya adalah pada kualitas, katepatgunaan dan

19 Kementrian Agama, Al-Quran dan Terjemahnya Penerbit CV Penerbit Diponegoro,
2000

20 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan
Menyenangkan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), Cet ke-III, hlm.163.
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keragaman jawaban, c. Yang mencerminkan kelancaran, keluwesan dan

orisinilitas dalam berpikir serta kemampuan untuk mengolaborasi suatu gagasan21.

Jadi, yang dimaksud dengan kreativitas adalah ciri-ciri khas yang dimiliki

oleh individu yang menandai adanya kemampuan untuk menciptakan sesuatu

yang sama sekali baru atau kombinasi dari karya-karya yang telah ada sebelumnya

menjadi suatu karya baru yang dilakukan melalui interaksi dengan lingkungannya

untuk menghadapi permasalahan dan mencari alternatif pemecahannya melalui

cara-cara berpikir divergen22.

Dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, guru tidak mengawasi, tetapi

mengarahkan kepada anak untuk mencapai tujuan, guru harus bisa menciptakan

lingkungan di dalam kelas yang dapat merangsang belajar kreatif anak supaya

anak merasa aman dan kerasan berada di dalam kelas, dengan begitu kreativitas

anak dapat berkembang dengan baik23.

Kegiatan belajar mengajar di sekolah berorientasi pada pencapaian prestasi

belajar akademik yang tinggi oleh semua siswa. Kreativitas siswa apabila

memperoleh peluang untuk berkembang di dalam iklim belajar mengajar yang

kondusif, maka prestasi belajar yang tinggi dapat dicapai. Karena kreativitas guru

dalam mengajar, dijadikan sebagai asumsi yang dinilai mampu meningkatkan

motivasi belajar siswa24.

Guru yang mempunyai kreativitas yang tinggi akan mampu memberikan

21 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 104

22 Mohammad Asrori, Psikologi Pembelajaran (Bandung: Wacana Prima, 2007), hlm. 63.
23 Sardiman AM, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta, PT Raja Grafindo

Persada, 2001, hlm 120
24 Munandar, S.C.Utami, Op. Cit, hlm 42
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motivasi belajar kepada anak didiknya. Motivasi berfungsi sebagai pendorong

usaha dalam pencapaian prestasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan

menunjukkan hasil yang baik. Intensitas motivasi seorang siswa akan sangat

menentukan tingkat pencapaian prestasi belajar, sehingga prestasi belajar

pendidikan agama Islam akan tercapai dengan hasil yang baik25.

Kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran, dan

guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreativitas

tersebut. Kreativitas merupakan sesuatu yang bersifat universal dan merupakan

ciri aspek dunia  kehidupan di sekitar kita. Kreativitas ditandai oleh adanya

kegiatan menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan tidak dilakukan

oleh seseorang atau adanya kecenderungan untuk menciptakan sesuatu.

Sebagai orang yang kreatif, guru menyadari bahwa kreativitas merupakan

yang universal dan oleh karenanya semua kegiatannya ditopang, dibimbing dan

dibangkitkan oleh kesadaran itu. Ia sendiri adalah seorang kreator dan motivator,

yang berada di pusat proses pendidikan. Akibat dari fungsi ini, guru senantiasa

berusaha untuk menemukan cara yang lebih baik dalam melayani peserta didik,

sehingga  peserta didik akan menilainya bahwa ia memang kreatif dan tidak

melakukan sesuatu secara rutin saja. Kreativitas  menunjukkan bahwa apa yang

akan  dikerjakan oleh guru sekarang lebih baik dari yang telah dikerjakan

sebelumnya, dan apa yang dikerjakan di masa mendatang  lebih baik dari

sekarang26.

Ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif sebagai berikut:

25 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002, hlm 38
26

E. Mulyasa. Menjadi Guru Profesional. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 51



21

1. Keterampilan berpikir lancar yaitu:

a. Mencetuskan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian masalah atau

pertanyaan,

b. Memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal,

c. Selalu memikirkan lebih dari satu jawaban.

2. Keterampilan berpikir luwes (Fleksibel) yaitu:

a. Menghasilkan gagasan, jawaban atau pertanyaan yang bervariasi,

b. Dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda,

c. Mencari banyak alternatif atau arah yang berbeda-beda,

d. Mampu mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran.

3. Keterampilan berpikir rasional yaitu;

a. Mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik,

b. Memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan diri,

c. Mampu membuat kombinasi-kombinasi yang tidak lazim dari bagian-

bagian atau unsur-unsur.

4. Keterampilan memperinci yaitu;

a. Mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk,

b. Menambahkan atau memperinci detil-detil dari suatu objek, gagasan

atau situasi sehingga lebih menarik.

5. Keterampilan menilai (mengevaluasi) yaitu;

a. Menentukan patokan penilaian sendiri dan menentukan apakah suatu

pertanyaan benar, suat rencana sehat, atau suatu tindakan bijaksana,

b. Mampu mengambil keputusan terhadap situasi yang terbuka,
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c. Tidak hanya mencetuskan gagasan, tetapi juga melaksanakannya27.

Brown merumuskan ciri-ciri seorang teacher scholar itu sebagai berikut:

1. Ia mempunyai jiwa penasaran, ingin selalu menanyakan segala sesuatu yang

masih belum jelas dipahaminya.

2. Setiap hal dianalisisnya dulu, kemudian disaringnya, dikualifikasi untuk

ditelaah dan dimengerti untuk kemudian diendapkannya dalam “gudang

pengetahuan”.

3. Intuisi, kemampuan bawah sadar menghubung-hubungkan gagasan-gagasan

lama guna membentuk ide-ide baru. Intuisi ini berada di atas logika. Oleh

karena itu, di dalamnya tergantung penemuan juga.

4. Self-discipline. Hal ini mengandung arti, bahwa teacher-scholar yang kreatif

itu memiliki kemampuan untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan

antara analisa dan intuisi untuk diambilnya sebagai suatu keputusan akhir.

5. Tidak akan puas dengan hasil sementara. Ia tidak menerima begitu saja setiap

hasil yang belum memuaskannya.

6. Suka  melakukan  introspeksi.  Sifat  ini  mengandung  kemampuan untuk

menaruh kepercayaan   terhadap   gagasan-gagasan orang lain   yang

bagaimanapun juga. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa orang perorangan harus

menolak pergaulan akademis antara   teman-teman   sejawatnya dimana

terdapat  diskusi-diskusi  dan debat-debat  tentang  pendapatnya masing-

masing.

7. Mempunyai  kepribadian  yang kuat, tidak mudah diberi instruksi tanpa

27 Munandar, Utami, 1999, Kreativitas & Keterbukaan Strategi Mewujudkan Potensi
Kreatif & Bakat, Jakartaa, PT Gramedia Pustaka Utama, hal 2
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pemikiran28.

Kreatifitas guru dapat diarahkan pada dua komponen pembelajaran di kelas,

yaitu produk kreatifitas dan hasil inovasi yang mendukung manajemen kelas serta

hasil kreatifitas dan hasil inovasi dalam bentuk media pembelajaran.

a. Kreatifitas dalam Manajemen Kelas

Manajemen kelas adalah aktifitas guru dalam mengelola dinamika kelas,

mengorganisasikan sumber daya yang ada serta menyusun perencanaan

aktifitas yang dilakukan di kelas untuk diarahkan dalam proses pembelajaran

yang baik. Dalam hal manajemen kelas, kreatifitas guru dalam manajemen

kelas diarahkan untuk:

1) Membantu siswa di kelas dapat belajar secara kolaboratif dan kooperatif

2) Menciptakan lingkungan akademik yang kondusif dalam proses belajar

b. Kreatifitas dalam Pemanfaatan Media Belajar

Media belajar adalah alat atau benda yang dapat mendukung proses

pembelajaran di kelas. Fungsi Media Belajar (1) membantu siswa dalam

memahami konsep abstrak yang diajarkan, (2) meningkatkan motivasi siswa

dalam belajar, (3) Mengurangi terjadinya misunderstanding, (4) Memotivasi

guru untuk mengembangkan pengetahuan. Dalam hal media belajar,

kreatifitas guru dalam media belajar diarahkan untuk:

1) Mereduksi hal-hal yang terlalu abstrak dalam materi belajar

2) Membantu siswa mengintegrasikan materi belajar ke dalam situasi yang

nyata29

28
Balnadi Sutadipura. Aneka Problematika Keguruan,(Bandung: Angkasa, 1985) . hlm. 108
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Kreativitas diidentifikasi dari 4 dimensi30, yaitu:

a. Person

Kreativitas adalah ungkapan (ekspresi) dari keunikan individu dalam interaksi

dengan lingkungannya. Ungkapan kreatif ialah yang mencerminkan

orisinilitas dari individu tersebut. Dari ungkapan pribadi yang unik inilah dapt

diharapkan timbulnya ide-ide baru dan produk-produk yang inovatif. Oleh

karena itu pendidik hendaknya dapat menghargai keunikan pribadi dan bakat-

bakat siswanya (jangan mengharapkan semua melakukan atau menghasilkan

hal-hal yang sama, atau mempunyai minat yang sama). Guru hendaknya

membantu siswanya menemukan bakat-bakatnya dan menghargainya, yang

ditunjukkan dari sifat:

1) Percaya diri

2) Ketekunan

b. Proses

Kreativitas dalam proses dinyatakan sebagai “Creativity is a process that

manifest it self in fluency, in flexibility as well as in originality of thinking.”

Dalam proses kreativitas ada 4 tahap, yaitu:

1) Tahap pengenalan: merasakan ada masalah dalam kegiatan yang

dilakukan;

2) Tahap persiapan: mengumpulkan informasi  penyebab masalah yang

dirasakan dalam kegiatan itu;

29 Munandar, S.C.Utami, Op. Cit, hlm 47
30 Hamzah B.Uno dan Nurdin Mohamad, Belajar Dengan Pendekatan PAILKEM. (Jakarta:

Bumi Aksara, 2012), hal. 154-156
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3) Tahap iluminasi: saat timbulnya inspiras/gagasan pemecahan masalah;

4) Tahap verifikasi: tahap pengujian secara klinis berdasarkan realitas.

c. Product

Dimensi produk kreativitas digambarkan sebagai berikut “Creativity to bring

something new into excistence” yang ditunjukkan dari sifat:

1) Pengetahuan;

2) Keterampilan.

d. Press atau Dorongan

Ada beberapa faktor pendorong dan penghambat kreativitas yaitu:

1) Memberikan semangat

2) Pantang menyerah

B. Kemampuan Mengelola Kelas

Kemampuan berasal dari kata dasar mampu, yang mendapat awalan ke dan

akhiranan, yang berarti kesangggupan, kecakapan, kekuatan kita berusaha dengan

diri sendiri. Pengelolaan adalah proses, cara perbuatan mengelola, proses yang

memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan

kebijaksanaan dan pencapaian tujuan31.

Kelas dalam arti sempit yaitu ruangan yang dibatasi oleh dinding, tempat

sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses belajar mengajar. Kelas dalam

pengertian tradisional ini mengandung sifat statis, karena sekedar menunjuk

pengelompokan siswa menurut tingkat perkembangannya yang antara lain

didasarkan pada batas umur secara kronologis masing-masing. Kelas dalam arti

31 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm.534
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luas adalah suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat

sekolah, yang sebagai satu kesatuan diorganisir menjadi unit kerja yang secara

dinamis menyelenggarakan kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang kreatif untuk

mencapai suatu tujuan32.

Kemampuan pengelolaan kelas adalah kemampuan guru menciptakan iklim

pembelajaran yang kondusif dan mengembalikannya jika terjadi gangguan dalam

proses pembelajaran33. 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 siswa, atau penetapan norma kelompok yang produktif34.

Pengelolaan kelas juga dapat diartikan sebagai kemampuan guru atau wali

kelas dalam mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang

seluas-luasnya pada setiap personal untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelas

yang berkaitan dengan kurikulum dan perkembangan murid35.

Dua hal yang turut menentukan berhasil tidaknya suatu proses

pembelajaran, yaitu pengaturan kelas dan pengajaran itu sendiri. Kedua hal itu

saling tergantung. Keberhasilan pengajaran dalam arti tercapainya tujuan-tujuan

instruksional, sangat tergantung pada kemampuan mengatur kelas. Kelas yang

baik dapat menciptakan situasi yang memungkinkan anak belajar, sehingga

32
Hadari Nawawi, Organisasi Sekolah dan Pengelolaan kelas Sebagai Lembaga pendidikan (Jakarta:

gunung agung, 1982), hlm. 116
33

E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan,
(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 91

34
Moh Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), Cet. 22, hlm.

97
35 Hadari Nawawi, op.cit,. hlm. 116



27

merupakan titik awal keberhasilan pengajaran36.

Dalam Al Qur’an pun telah ditegaskan bahwa Allah SWT menetapkan suatu

sistem yang mengatur atau mengelola apa saja yang ada di dunia, ini baik di bumi

maupun di langit, sesuai dengan firman Allah SWT pada surat Ibrahim ayat 32-33

yang berbunyi:

لَٰوةَ ٱَءاَمنُوْا یُقِیُموْا لَِّذینَ ٱلِِّعبَاِدَي قُل ا َوَعَالنِیَٗة لصَّ ھُۡم ِسّرٗ ا َرَزۡقنَٰ َویُنفِقُوْا ِممَّ

ٌل  ن قَۡبِل أَن یَۡأتَِي یَۡوٞم الَّ بَۡیٞع فِیِھ َوَال ِخلَٰ ُ ٱ٣١مِّ تِ ٱَخلََق لَِّذيٱَّ َوٰ َمٰ لسَّ

َمآ ٱَوأَنَزَل ِمَن ۡألَۡرضَ ٱوَ  تِ ٱِمَن ۦَماٗٓء فَأَۡخَرَج بِھِ ءِ لسَّ َر لثََّمَرٰ ِرۡزٗقا لَُّكۡمۖ َوَسخَّ

َر لَُكُم ۦۖ بِأَۡمِرهِ ۡلبَۡحرِ ٱلِتَۡجِرَي فِي ۡلفُۡلكَ ٱلَُكُم  رَ ٱَوَسخَّ ٣٢ۡألَۡنھَٰ
31. Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: "Hendaklah

mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami berikan

kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari

(kiamat) yang pada bari itu tidak ada jual beli dan persahabatan

32. Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air

hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai

buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera

bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia

telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai37.

Dari ayat di atas tersirat makna bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia

ini Allah jualah yang mengaturnya, baik benda hidup maupun benda mati sesuai

dengan proporsi masing-masing. Relevansi ayat ini adalah mengenai pengaturan

36
Conny Semiawan, dkk, Pendekatan Keterampilan Proses, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 63
37 Kementrian Agama, Al-Quran dan Terjemahnya Penerbit CV Penerbit Diponegoro,

2000
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dan pengelolaan. Apalagi cara mengajar dan mengelolaan sekarang mengalami

perubahan, yang dulunya kelas yang baik adalah kelas yang tenang, guru tidak

harus membuat satuan pelajaran. Sekarang guru harus mempersiapkan pelajaran

sebelumnya. Di dalam kelas siswa tidak harus duduk diam, mereka sekarang

boleh ramai asal tertib mengerjakan tugasnya, demi terciptanya tujuan belajar

Mengelola kelas secara baik dalam rangka menyediakan kondisi yang

kondusif untuk berlangsungnya proses pembelajaran yang efektif merupakan

salah satu kemampuan profesional yang harus dimiliki oleh guru: Dijelaskan

dalam buku Teachers Development tentang guru yang profesional yaitu “The

purpose of teacher education should be to encourage the growth of teachers as

person and as professionals. Teacher who are growing are becoming more open,

more humane, more skillfull, more complex, more complete pedagogues and

human beings. They are fulfilling their own unique potentials or doing fo

themselves what athers expect them to do for students. But often teacher

educators fail to recognize that teachers, like student, have different needs and

abilities”38.

“Tujuan pendidikan guru seharusnya mendorong perkembangan guru-guru

secara pribadi dan secara profesional. Guru-guru yang berkembang akan menjadi

lebih terbuka, lebih manusiawi, lebih terampil, dan lebih mempunyai keahlian

dalam mendidik.  Mereka memenuhi potensi hasil mereka sendiri atau melakukan

untuk mereka sendiri yang orang lain mengharapkan mereka melakukan untuk

para siswa, tetapi sering guru gagal untuk memahami tentang guru, seperti para

38
Robert F. Meneraney and Carol A. Carrier, Teachers Development, (New York: Macmillan

Publishing, 1998), hlm. 1
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siswa mempunyai kebutuhan dan kemampuan yang berbeda”.

Tujuan merupakan sesuatu yang diharapkan dari suatu proses yang panjang,

Karena tujuan merupakan sesuatu yang esensial, oleh karena itu besar maknanya

dalam segala aktivitas, tujuan dapat memberi petunujuk kemana aktivitas akan

berakhir, juga dapat dijadikan petunjuk dalam melaksanakan aktivitas.

Pengelolaan kelas sebagai suatu aktivitas tidak dapat terlepas dari tujuan.

Menurut Suharsimi Arikunto “tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak

didik di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga tercapai tujuan pengajaran

secara optimal39”.

Semua komponen keterampilan pengelolaan kelas mempunyai tujuan yang

baik untuk anak didik maupun guru sebagaimana pendapat Syaiful Bahri

Djamarah dalam buku Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, yaitu:

a. Untuk anak didik

1) Mendorong anak didik mengembangkan tanggung jawab individu

terhadap tingkah lakunya dankebutuhan untuk mengontrol diri sendiri.

2) Membantu anak didik mengetahui tingkah laku yang sesuai dengan tata

tertib kelas dan memahami bahwa teguran guru merupakan suatu

peringatan dan bukan kemarahan.

3) Membangkitkan rasa tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam tugas

dan pada kegiatan yang diadakan.

b. Untuk Guru

1) Mengembangkan pemahaman dalam penyajian pelajaran dengan

39
Suharsimi Arikunto, Pengelolaan Kelas dan Siswa: Sebuah Pendekatan Evaluatif, (Jakarta:

Rajawali, 1992), hlm. 13
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pembukaan yang lancar dan kecepatan yang tepat.

2) Menyadari kebutuhan anak didik dan memiliki kemampuan dalam

memberi petunjuk secara jelas kepada anak didik.

3) Mempelajari bagaimana merespon secara efektif terhadap tingkah laku

anak didik yang mengganggu.

4) Memiliki strategi remidial yang lebih komprehensif yang dapat

digunakan dalam hubungannya dengan masalah tingkah laku anak didik

yang muncul di dalam kelas40.

Sedangkan menurut Uzer Usman tujuan pengelolaan kelas ada dua, yakni:

tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pengelolaan kelas adalah

menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas bagi bermacam-macam kegiatan

pembelajaran agar mencapai hasil yang optimal. Tujuan khususnya adalah

mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar,

menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar,

serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan41.

Kemampuan mengelola kelas, dengan dimensi dan indikator-indikator

sebagai berikut:

a. Mengatur atau menata lingkungan fisik kelas

1) Mengatur tempat duduk

2) Mempersiaopkan alat peraga

3) Menciptakan tata tertib bersama siswa

b. Menegakkan disiplin dalam mengelola pembelajaran

40
Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: Rineka Cipta,

2000), hlm. 147-148
41 Moh Uzer Usman, op.cit., hlm. 8



31

1) Waktu belajar dalam satu mata pelajaran

2) Disiplin di dalam kelas

3) Perilaku tidak sesuai dengan aturan atau norma di dalam kelas

c. Menegakkan tingkah laku siswa

1) Menghargai dengan sesama siswa

2) Kompetensi siswa secara optimal

3) Menghargai pendapat siswa

4) Menyapa tanpa melihat status

d. Menjalin komunikasi dengan siswa

1) Saling mengenal antara guru dan seluruh siswa dalam kelas

2) Sikap empati kepada peserta didik

3) Pemberian penghargaan kepada peserta didik

e. Menumbuhkan organisasi kelas yang efektif

1) Penciptaan kelompok belajar

2) Membuat tata tertib kelas42

C. Prestasi Belajar Siswa

Prestasi belajar pada dasarnya berasal dari dua suku kata yaitu prestasi dan

belajar. Prestasi belajar sendiri mempunyai arti standart test untuk mengukur

kecakapan atau pengetahuan bagi seseorang didalam satu atau lebih dari garis-

garis pekerjaan atau belajar. Sedangkan menurut kamus populer prestasi ialah

hasil sesuatu yang telah dicapai. Kemudian pengertian dari belajar menurut

42 Rohani, Ahmad, Pengelolaan Pengajaran, Cet. II, Jakarta; PT Rineka Cipta, 2004, hlm
127
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Winkel adalah semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam

interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam

pengelolaan pemahaman. Menurut Hilgard belajar merupakan proses perbuatan

yang dilakukan dengan sengaja yang kemudian menimbulkan perubahan yang

keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya43.

Prestasi belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti:

1. Penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata

pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang

diberikan guru,

2. Kemampuan yang sungguh-sungguh ada atau dapat diamati (actual ability)

dan yang dapat diukur langsung dengan tes tertentu44.

Prestasi dapat pula didefinisikan sebagai berikut: “nilai merupakan

perumusan terakhir yang dapat diberikan oleh guru mengenai kemajuan/prestasi

belajar siswa selama masa tertentu45”. Jadi, prestasi adalah hasil usaha siswa

selama masa tertentu melakukan kegiatan.

Hasil belajar dibagi menjadi empat golongan yaitu:

1. Pengetahuan, yaitu dalam bentuk bahan informasi, fakta, gagasan, keyakinan,

prosedur, hukum, kaidah, standar, dan konsep lainnya.

2. Kemampuan, yaitu dalam bentuk kemampuan untuk menganalisis,

mereproduksi, mencipta, mengatur, merangkum, membuat generalisasi,

berfikir rasional dan menyesuaikan.

43 Suryabrata, Sumadi. 1984. Psikologi Pendidikan. Jakarta: CV. Rajawali, hlm 252
44 Alwi Hasan, dkk. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Departemen Pendidikan

Nasional Balai Pustaka, hlm 895
45 Sumadi Suryabrata. Psikologi Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2006, hlm

297
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3. Kebiasaaan dan keterampilan, yaitu dalam bentuk kebiasaan perilaku dan

keterampilan dalam menggunakan semua kemampuan.

4. Sikap, yaitu dalam bentuk apresiasi, minat, pertimbangan dan selera46.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah hasil

usaha siswa yang dapat dicapai berupa penguasan pengetahuan, kemampuan

kebiasaan dan keterampilan serta sikap setelah mengikuti proses pembelajaran

yang dapat dibuktikan dengan hasil tes. Prestasi belajar merupakan suatu hal yang

dibutuhkan siswa untuk mengetahui kemampuan yang diperolehnya dari suatu

kegiatan yang disebut belajar.

Bila sesuatu kegiatan dapat memuaskan suatu kebutuhan maka ada

kecenderungan besar untuk mengulanginya. Sumber penguat belajar dapat secara

ekstrinsik (nilai, pengakuan, penghargaan) dan dapat secara intrinsik (kegairahan

untuk menyelidiki, mengartikan situasi).

Prestasi belajar merupakan suatu perubahan yang dicapai seseorang setelah

mengikuti proses belajar. Perubahan ini meliputi perubahan tingkah laku secara

menyeluruh dalam sikap, keterampilan dan pengetahuan47. Dari definisi tersebut

dapat disimpulkan bahwa pengertian dari prestasi belajar ialah hasil usaha,

bekerja atau belajar yang menunjukkan ukuran kecakapan yang dicapai dalam

bentuk nilai.

Belajar berlangsung karena adanya tujuan yang akan dicapai seseorang.

Tujuan inilah yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan belajar,

tujuan belajar pada umumnya ada tiga macam, yaitu:

46 Hutabarat. Cara Belajar. Jakarta : Gunung Mulia 1995, hlm 11-12
47 Slameto. 2003. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta,

hlm 10
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a. Untuk mendapatkan pengetahuan

Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir, karena antara kemampuan

berpikir dan pemilihan pengetahuan tidak dapat dipisahkan. Kemampuan

berpikir tidak dapat dikembangkan tanpa adanya pengetahuan dan sebaliknya

kemampuan berpikir akan memperkaya pengetahuan.

b. Penanaman konsep dan keterampilan

Penanaman konsep memerlukan keterampilan, baik keterampilan jasmani

maupun keterampilan rohani. Keterampilan jasmani adalah keterampilan

yang dapat diamati sehingga akan menitikberatkan pada keterampilan

penampilan atau gerak dari seseorang yang sedang belajar termasuk dalam

hal ini adalah masalah teknik atau pengulangan. Sedangkan keterampilan

rohani lebih rumit, karena lebih abstrak, menyangkut persoalan penghayatan,

keterampilan berpikir serta kreativitas untuk menyelesaikan dan merumuskan

suatu konsep.

c. Pembentukan sikap

Pembentukan sikap mental dan perilaku anak didik tidak akan terlepas dari

soal penanaman nilai-nilai, dengan dilandasi nilai, anak didik akan dapat

menumbuhkan kesadaran dan kemampuan untuk mempraktikan segala

sesuatu yang sudah dipelajarinya48.

Taxonomy Bloom dan Simpson menyusun suatu tujuan belajar yang harus

dicapai oleh seseorang  yang belajar, sehingga terjadi perubahan dalam dirinya.

Perubahan terjadi pada tiga ranah, yaitu:

48 A.M, Sardiman. (2011). Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta : Rajawali
Pers.hlm 26-28
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a. Ranah Kognitif, tentang hasil berupa pengetahuan, kemampuan dan

kemahiran intelektual. Terdiri dari:

1) Pengetahuan;

2) Pemahaman;

3) Penerapan;

4) Analisa;

5) Sintesa Dan

6) Evaluasi.

b. Ranah Afektif, tentang hasil belajar yang berhubungan dengan perasaan

sikap, minat, dan nilai. Terdiri dari:

1) Penerimaan;

2) Partisipasi;

3) Penilaian;

4) Organisasi;

5) Pembentukan pola hidup.

c. Ranah Psikomotorik, tentang kemampuan fisik seperti ketrampilan motorik

dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. Terdiri dari:

1) Persepsi;

2) Kesiapan;

3) Gerakan terbimbing;

4) Gerakan yang terbiasa;

5) Gerakan yang komplek;
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6) Kreativitas49.

Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan tujuan pembelajaran

adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh

siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Tujuan pembelajaran

dirumuskan dalam bentuk perilaku kompetensi spesifik, aktual, dan terukur sesuai

yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai siswa setelah mengikuti kegiatan

pembelajaran tertentu.

Tujuan belajar merupakan perubahan tingkah laku, hal ini dapat

diidentifikasikan melalui ciri-ciri belajar, ada beberapa elemen penting yang

menggambarkan ciri-ciri belajar:

a. Dalam belajar ada perubahan tingkah laku, baik tingkah laku yang dapat

diamati maupun tingkah laku yang tidak dapat diamati secara langsung.

b. Dalam belajar, perubahan tingkah laku meliputi tingkah laku kognitif, afektif,

psikomotor dan campuran.

c. Dalam belajar, perubahan tingkah laku yang terjadi karena mukjizat, hipnosa,

hal-hal yang gaib, proses pertumbuhan, kematangan, penyakit ataupun

kerusakan fisik, tidak dianggap sebagai hasil belajar.

d. Dalam belajar, perubahan tingkah laku menjadi sesuatu yang relatif menetap.

Bila seseorang dengan belajar menjadi dapat membaca, maka kemampuan

membaca tersebut akan tetap dimilliiki.

e. Belajar merupakan suatu proses usaha, yang artinya belajar berlangsung

dalam kurun waktu cuukup lama. Hasil belajar yang berupa tingkah laku

49 Sukmadinata, Nana Syaodih. 2007. Landasan Psikologi Proses Pendidikan. Bandung:
Remaja Rosda Karya, hlm 180-182
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kadang-kadang dapat diamati, tetapi proses belajar itu sendiri tidak dapat

diamati secara langsung.

f. Belajar terjadi karena ada interaksi dengan lingkungan50.

Prestasi belajar merupakan masalah yang bersifat perennial (abadi) dalam

sejarah manusia karena rentang kehidupannya, manusia selalu mengejar prestasi

sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing”.

Fungsi prestasi belajar yaitu:

a. Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan anak

didik. Prestasi belajar yang dicapai oleh siswa menunjukkan sejauh mana

siswa mampu memahami dan menguasai bahan ajar atau materi yang telah

disampaikan oleh guru. Dengan melihat prestasi belajar tersebut maka dapat

segera dievaluasi hal-hal yang menyebabkan siswa kurang memahami atau

menguasai bahan ajar atau materi pelajaran.

b. Prestasi belajar sebagai lembaga kepuasan hasrat ingin tahu. Para ahli

psikologi biasanya menyebutkan hal ini sebagai tendensi keingintahuan dan

merupakan kebutuhan umum manusia, termasuk didalamnya adalah seorang

siswa yang ingin mencapai kepuasan dengan cara memperoleh prestasi

belajar yang baik.

c. Prestasi belajar sebagai bahan informasi dan inovasi pendidikan. Asumsinya

bahwa prestasi belajar dapat dijadikan pendorong bagi siswa dalam

meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berperan sebagai bahan

evaluasi  dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

50 Sri Rumini. (1995). Pengantar Psikologi Pendidikan. Yogyakarta: UPP FIP, hlm 60
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d. Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern. Sebagai indikator intern

artinya prestasi belajar yang telah diraih daopat digunakan sebagai tolak ukur

tingkat produktifitas suatu institusi pendidikan. Sedangkan sebagai indikator

ekstern artinya tinggi rendahnya prestasi belajar dapat dijadikan indikator

kesuksesan siswa dalam masyarakat51.

Prestasi belajar siswa yang kurang baik tidak selalu dikarenakan siswa itu

bodoh atau mempunyai IQ yang rendah. Prestasi belajar siswa dapat dipengaruhi

oleh banyak faktor. Guru dan orangtua merupakan pendidik disekolah maupun

dirumah harus dapat mengetahui dan mengidentifikasi berbagai kendala yang

dihadapi siswa. Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh setidaknya tiga faktor52

yakni:

a. Faktor Internal,

Yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, faktor intern

terdiri dari:

1) Faktor jasmaniah yang meliputi kesehatan dan cacat tubuh

2) Faktor psikologis yang meliputi tingkat intelegensi, perhatian, minat,

bakat, motif, kematangan dan kesiapan

3) Faktor kelelahan.

b. Faktor Eksternal,

Yaitu faktor dari luar individu. Faktor ekstern terdiri dari:

1) Faktor keluarga yaitu cara orang tua mendidik relasi antara anggota

51 M. Ngalim Purwanto. 2003. Psikologi Pendidikan. Bandung: Remaja Rosadakarya, hlm
155

52 Muhibbin Syah. 2006. Psikologi Belajar. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 144



39

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang

tua dan latar belakang kebudayaan

2) Faktor dari lingkungan sekolah yaitu metode mengajar guru, kurikulum,

relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat

pelajaran, waktu sekolah, standar belajar diatas ukuran, keadaan gedung,

metode belajar dan tugas rumah.

3) Faktor masyarakat yaitu kegiatan siswa dalam masyarakat, teman terpaut,

dan bentuk kehidupan masyarakat

c. Faktor Pendekatan Belajar (approach to learning)

Yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang

digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi

pembelajaran.

Prestasi belajar dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat dicapai

setelah seseorang belajar. Hasil belajar atau bentuk perubahan tingkah laku yang

diharapkan itu merupakan suatu target atau tujuan pembelajaran yang meliputi 3

(tiga) aspek yaitu: 1) tahu, mengetahui (knowing); 2) terampil melaksanakan atau

mengerjakan yang ia ketahui itu (doing); dan 3) melaksanakan yang ia ketahui itu

secara rutin dan konsekwen (being)53. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

indikator prestasi belajar diklasifikasikan ke dalam tiga ranah yaitu: 1) ranah

kognitif (cognitive domain); 2) ranah afektif (affective domain); dan 3) ranah

psikomotor (psychomotor domain).

53 Ahmad Tafsir. 2008. Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam. Bandung: Rosda karya, hlm
34-35
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Dari pendapat diatas dijelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi siswa

berasal dari dalam siswa itu sendiri dan dapat berasal dari luar siswa. Sehubungan

dengan hal tersebut guru dan orang tua harus dapat memahami dan membantu

menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa agar prestasi belajar yang mereka

peroleh dapat optimal. Guru dan orang tua tidak boleh beranggapan bahwa

prestasi kurang baik diakibatkan karena siswa bodoh, sebagai pendidik dirumah

maupun sekolah guru dan orang tua harus mengerti bahwa kemampuan setiap

siswa dan lingkungan kehidupan mereka tidaklah sama.

D. Kerangka Teoritik

1) Kreativitas Guru dan Prestasi Belajar Siswa

Guru adalah tokoh yang bermakna dalam kehidupan siswanya. Guru tidak

hanya sebagai pengajar, melainkan sebagai pendidik dalam arti yang sebenarnya.

Peluang untuk memunculkan siswa yang kreatif akan lebih besar dari guru yang

kreatif pula. Guru yang kreatif mengandung pengertian ganda, yakni guru yang

secara kreatif mempu menggunakan berbagai pendekatan dalam proses belajar

mengajar dan juga guru yang senang melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dalam

hidupnya. Guru senantiasa memegang posisi kunci dalam dalam proses

pembelajaran. Sebagai pengajar guru berperan menciptakan suasana yang

kondusif, sehingga mendorong berfungsinya proses mental pra kesadaran yang

merupakan dasar bagi lahirnya kreasi siswanya54.

Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan

sesuatu yang baru. Kreativitas juga merupakan kemampuan untuk membuat

54 Hasan, Maimunah, Op. Cit, hlm 200



41

kombinasi-kombinasi baru yang mempunyai makna sosial55.

Peran guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa adalah guru

berperan sebagai fasilitator. Guru harus memahami dan terbuka pada anak. Bakat

anak tidak datang secara simultan atau tiba-tiba, melainkan tumbuh dan

berkembang sesuai dengan hukum alam yang ada, bahwa manusia tumbuh dan

berkembang setahap demi setahap. Anak mempunyai karakteristik yang berbeda-

beda, jika anak memiliki kesulitan-kesulitan dalam kegiatan belajar di sekolah,

guru berusaha mengatasi atau mencari alternatif pemecahannya dengan memilih

atau memberikan kegiatan-kegiatan yang disukai atau diminati anak56.

Dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, guru tidak mengawasi, tetapi

mengarahkan kepada anak untuk mencapai tujuan, guru harus bisa menciptakan

lingkungan di dalam kelas yang dapat merangsang belajar kreatif anak supaya

anak merasa aman dan kerasan berada di dalam kelas, dengan begitu kreativitas

anak dapat berkembang dengan baik57.

Kegiatan belajar mengajar di sekolah berorientasi pada pencapaian prestasi

belajar akademik yang tinggi oleh semua siswa. Kreativitas siswa apabila

memperoleh peluang untuk berkembang di dalam iklim belajar mengajar yang

kondusif, maka prestasi belajar yang tinggi dapat dicapai. Karena kreativitas guru

55 Munandar, S.C.Utami, Krerativitas & Keberbakatan Strategi Mewujudkan Potensi

Kreatif & Bakat, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm 28
56 Hasan, Maimunah, Op. Cit, hlm 205
57 Sardiman AM, Op. Cit, hlm 120
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dalam mengajar, dijadikan sebagai asumsi yang dinilai mampu meningkatkan

motivasi belajar siswa58.

Guru yang mempunyai kreativitas yang tinggi akan mampu memberikan

motivasi belajar kepada anak didiknya. Motivasi berfungsi sebagai pendorong

usaha dalam pencapaian prestasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan

menunjukkan hasil yang baik. Intensitas motivasi seorang siswa akan sangat

menentukan tingkat pencapaian prestasi belajar, sehingga prestasi belajar

pendidikan agama Islam akan tercapai dengan hasil yang baik59.

2) Kemampuan Pengelolaan Kelas dan Prestasi Belajar Siswa

Dalam proses pembelajaran di sekolah, guru sering kali mengalami

hambatan terutama kegaduhan di dalam kelas yang dilakukan oleh siswa.

Keributan dan kegaduhan yang terjadi di kelas apabila tidak segera diatasi akan

mengganggu pelaksanaan program pembelajaran dan dapat menghambat

pencapaian target kurikulum. Oleh karena itu suasana kelas harus dijaga supaya

tetap kondusif untuk pelaksanaan program pengajaran. Dengan demikian untuk

mencapai tujuan pengajaran di sekolah diperlukan guru yang mampu mengelola

kelas dengan baik60.

Pengelolaan kelas merupakan usaha guru untuk menciptakan dan

mempertahankan kondisi yang memungkinkan kegiatan pengelolaan pengajaran

58 Munandar, S.C.Utami, Krerativitas & Keberbakatan Strategi Mewujudkan Potensi
Kreatif & Bakat, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm 42

59 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002, hlm 38
60 P. Purnomo, Strategi Pengajaran, Surakarta, INTHEOS, 2003, hlm 10
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dapat berlangsung dengan lancar sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai61.

Kondisi belajar yang optimal dapat dicapai jika guru mampu mengatur siswa dan

sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan

untuk mencapai tujuan pelajaran. Kemampuan dalam mengelola kelas merupakan

salah satu syarat profesionalisme guru, oleh karena itu keberhasilan dalam

mengelola kelas dapat dijadikan indikator penting atas tercapainya tujuan

pengajaran.

Aktivitas belajar merupakan kegiatan yang melibatkan unsur jiwa dan raga.

Belajar tidak akan pernah dilakukan oleh seseorang, khususnya siswa tanpa suatu

dorongan yang kuat baik dari dalam maupun dari luar, yang keduanya memiliki

peranan penting dalam menentukan tujuan belajar. Faktor yang mempengaruhi

aktivitas belajar siswa salah satunya adalah motifasi. Motivasi merupakan gejala

psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar

atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu62.

Secara umum ada dua faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar

siswa yaitu faktor dari dalam diri siswa (instrinsik) dan faktor dari luar diri siswa

(ekstrinsik). Kegiatan pengelolan kelas termasuk salah satu bagian dari motivasi

ekstrinsik. Adapun motivasi ekstrinsik merupakan sekumpulan motif yang aktif

dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Guru harus pandai

mempergunakan motivasi ekstrinsik dengan benar agar supaya proses interaksi

edukatif di kelas dapat tercapai. Berbagai macam cara dilakukan guru untuk

61 Toenlioe, Teori dan Praktek pengelolaan kelas, Surabaya; Usaha Nasional, 1992, hlm
16

62 Djamarah, Syaiful Bahri, Op. Cit, hlm 20
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membangkitkan motivasi belajar anak didiknya, salah satunya adalah dengan cara

mengelola kelas dengan segala komponennya63.

Secara teoritik dapat diketahui bahwa kegiatan pengelolaan kelas

merupakan kemampuan atau ketrampilan guru, dalam mengelola siswa di kelas

yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana (kondisi) kelas

yang menunjang program pengajaran guna meningkatkan prestasi belajar siswa.

Begitu juga dalam pendidikan agama Islam bahwa kegiatan pengelolaan kelas

oleh guru PAI memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar. Dengan demikian

untuk mencapai tujuan pengajaran di sekolah diperlukan guru yang mampu

mengelola kelas dengan baik.

3) Kreativitas Guru, Kemampuan Mengelola Kelas dan Prestasi Belajar

Siswa

Pendidikan adalah suatu proses pemberian bimbingan terhadap anak oleh

orang dewasa dengan sengaja untuk mempengaruhi potensi anak agar mencapai

kedewasaan64.

Dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, guru tidak hanya mengawasi,

tetapi mengarahkan kepada anak untuk mencapai tujuan, guru harus bisa

menciptakan lingkungan di dalam kelas yang dapat merangsang belajar kreatif

anak supaya anak merasa nyaman berada di dalam kelas, sehingga dengan begitu

kreativitas anak dapat meningkatkan hasil prestasi belajarnya65.

63 Hakim, Thursan, Op. Cit, hlm 15
64 Syafaruddin, Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran, Ciputat, Quantum Learning,

2005, hlm 24

65 Sardiman AM, Op. Cit, hlm 127
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Keberhasilan seorang guru dalam mengajar ditentukan oleh beberapa faktor,

baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal terdiri atas 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 menggapainya66.

Guilford menyatakan sebagaimana dikutip Munandar, kreativitas diartikan

sebagai kemampuan berpikir divergen untuk menjajaki bermacam-macam

alternatif jawaban terhadap suatu persoalan yang sama Kreativitas juga

merupakan produksi suatu respon atau karya yang baru dan sesuai dengan tugas

yang dihadapi. Utami Munandar menyusun rumusan operasional dari kreativitas

sebagai kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluwesan (fleksibilitas),

dan orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi

(mengembangkan, memperkaya, merinci) suatu gagasan. Menurut Munandar,

kelancaran, fleksibilitas, orisinalitas dan elaborasi merupakan indikator

kemampuan berpikir kreatif. Lebih lanjut, Munandar menyatakan bahwa ciri-ciri

kreatif yang penting dalam menentukan kemampuan kreatif seorang individu

adalah rasa ingin tahu, tertarik terhadap tugas-tugas majemuk yang dirasakan

sebagai tantangan, berani mengambil resiko untuk membuat kesalahan atau untuk

dikritik orang lain, tidak mudah putus asa, menghargai keindahan, mempunyai

66 Munandar, S.C.Utami, Op. Cit, hlm 10
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rasa humor, ingin mencari pengalaman-pengalaman baru dan dapat menghargai

baik diri sendiri maupun orang lain67.

Keterampilan mengelola kelas ialah keterampilan guru untuk menciptakan

dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya ke kondisi

yang optimal jika terjadi gangguan, baik dengan cara mendisiplinkan ataupun

melakukan kegiatan remedial68.

Tindakan pengelolaan kelas merupakan tindakan yang dilakukan oleh guru

dalam rangka penyediaan kondisi yang optimal agar proses belajar mengajar

berlangsung efektif. Tindakan guru tersebut dapat berupa tindakan pencegahan

yaitu dengan jalan menyediakan kondisi baik fisik maupun kondisi sosio-

emosional sehingga terasa benar oleh peserta didik rasa kenyamanan dan

keamanan untuk belajar. Sedangkan tindakan lain adalah tindakan korektif

terhadap tingkah laku peserta didik yang menyimpang dan merusak kondisi

optimal bagi proses belajar mengajar yang sedang berlangsung69.

Berdasarkan penelitian Edmund, Emmer, dan Carolyn Evertson 70, bahwa

pengelolaan kelas didefinisikan sebagai berikut:

1) Tingkah laku guru yang dapat menghasilkan prestasi siswa yang tinggi

karena keterlibatan siswa di kelas.

2) Tingkah laku siswa yang tidak banyak mengganggu kegiatan guru dan siswa

lain.

3) Menggunakan waktu belajar yang efisien.

67 Munandar, S.C.Utami, Op. Cit, hlm 30
68 Hasibuan dan Moedjiono, Proses Belajar Mengajar, Cet. VI, Bandung; PT Remaja

Rosdakarya, 1995, hlm 83
69 Rohani, Ahmad, Op. Cit, 2004
70 Esti Wuryani, Sri, Psikologi Pendidikan, Cet.III, Jakarta, PT. Gramedia, 2006, hlm 264
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Zaenal Arifin, mengemukakan bahwa kata ”prestasi” berasal dari bahasa

Belanda yaitu prestatie. Kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi ”prestasi”

yang berarti ”hasil usaha”71. Sedangkan belajar adalah suatu proses usaha yang

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkahlaku yang baru

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan

lingkungan. Jadi prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai atau yang

ditunjukkan oleh siswa sebagai hasil belajar, baik berupa angka maupun huruf

serta tindakan yang mencerminkan hasil belajar yang dicapai masing-masing anak

dalam periode tertentu72.

Prestasi belajar yang dicapai seseorang merupakan hasil interaksi dari

berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam diri (faktor intrinsik)

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 guru73.

Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam

meyakini, menghayati, memahami dan mengamalkan agama Islam melalui

kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan dengan memperhatikan tuntutan

71 Arifin, Zaenal, Evaluasi Instruksional Prinsip, Teknik, Prosedur, Bandung, Remaja
Rosda Karya, 1990, hlm 3

72 Bukhori, M. Teknik – Teknik Evaluasi dalam Pendidikan, Bandung, Jemmars, 1983,
hlm 8

73 Djamarah, Syaiful Bahri, Op. Cit, hlm  144
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untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama

dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional74.

Dari teori-teori di atas dapat diketahui bahwa guru merupakan salah satu

dari faktor ekstrinsik yang dapat memberikan pengaruh pada prestasi belajar

siswa. Seorang guru yang mempunyai kreativitas tinggi serta mampu mengelola

kelas dengan baik dan benar yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan

suasana (kondisi) kelas berfungsi menunjang program pengajaran guna

meningkatkan prestasi belajar siswa. Begitu juga dalam pendidikan agama Islam

bahwa seorang guru PAI yang kreatif dan mampu melakukan kegiatan

pengelolaan kelas dengan baik maka akan menentukan hasil prestasi belajar siswa

di bidang PAI.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian yang ada relevansinya dengan judul penelitian

diantaranya adalah:

Ilyas dengan judul Pengaruh Komunikasi Orang Tua terhadap Prestasi Belajar

Siswa pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar (Suatu Studi

Komunikasi Pendidikan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh

tingkat intensitas komunikasi orang tua dengan siswa terhadap tingkat prestasi

belajar siswa pada Madarsah Tsanawiyah Negeri Model Makassar. Untuk

mencapai hal tersebut, maka pengambilan sampel dilakukan secara sistimatis

Random sampling, sehingga diperoleh sampel sebesar 60 orang siswa dari

74 Muhaimin, Op. Cit, hlm 30
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populasi sebesar 300 orang siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi,

kuesioner, dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan

analisis statistik deskriptif, kuantitatif dan analisis statistik inferensial yaitu regresi

sederhana.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat intensity komunikasi

orang tua dengan siswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat

prestasi belajar siswa dengan hasil persamaan regresi yang diperoleh adalah Y =

5,429 + 0,0334x dan diperoleh nilai Fh = 5,410 yang mempunyai nilai ρ 0,024

yang lebih kecil dari a = 0,05. Ini berarti model regresi yang diperoleh signifikan

dan dapat digunakan untuk menaksir nilai y apabila x diketahui, serta nilai

diterminan R2 = 0,085 yang berarti ada 8,5 % variasi tingkat prestasi belajar siswa

pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar dipengaruhi oleh tingkat

intensitas komunikasi orang tua dengan siswa75.

Fahrurrozi dengan judul Hubungan Sikap Profesi Guru dan Kreativitas

dengan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Madrasah Tsanawiyah Se-Kab.

Grobogan. Hasil penelitian ini adalah: 1) Terdapat hubungan yang signifikan

antara sikap profesi guru dengan kinerja guru Pendidikan Agama Islam Madrasah

Tsanawiyah Se-Kab. Grobogan, 2) Terdapat hubungan yang signifikan antara

kreativitas dengan kinerja guru Pendidikan Agama Islam Madrasah Tsanawiyah

Se-Kab. Grobogan, 3) Terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara sikap

profesi guru dan kreativitas dengan kinerja guru Pendidikan Agama Islam

75 Ilyas, Tesis Pengaruh Komunikasi Orang Tua terhadap Prestasi Belajar Siswa pada
Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar (Suatu Studi Komunikasi Pendidikan).Universitas
Hasanuddin Tahun 2004
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Madrasah Tsanawiyah Se-Kab. Grobogan76.

Nur Asyiah dengan judul Hubungan Antara Motivasi Belajar dan Kreativitas

Belajar Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Nu Sunan

Katong Kaliwungu. Hasil penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan

dan positif antara motivasi belajar dan kreativitas belajar terhadap hasil belajar

bahasa arab di Madrasah Tsanawiyah NU Sunan Katong Kaliwungu77.

Perbedaan penelitian Ilyas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah

penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat intensitas komunikasi

orang tua dengan siswa terhadap tingkat prestasi belajar siswa pada Madarsah

Tsanawiyah Negeri Model Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

tingkat intensity komunikasi orang tua dengan siswa berpengaruh positif dan

signifikan terhadap tingkat prestasi belajar siswa

Perbedaan penelitian yang dilakukan Fahrurrozi dengan penelitian yang

dilakukan penulis adalah penelitian di atas berhubungan dengan teori etos kerja,

yaitu dengan adanya sikap profesi guru dan kreativitas mempunyai kedudukan

yang secara bersamaan, yang sama-sama mempunyai keterkaitan dengan kinerja

guru PAI khususnya di Madrasah Tsanawiyah Se-Kab. Grobogan. Sedangkan

penelitian yang dilakukan penulis berhubungan dengan kegiatan proses belajar

mengajar di kelas, yaitu lebih menekankan pada Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

salah satunya adalah seorang guru mampu melakukan kegiatan pengelolaan kelas

agar supaya kondisi kelas tetap kondusif untuk kegiatan belajar mengajar.

76 Fahrurrozi, Tesis Hubungan Sikap Profesi Guru dan Kreativitas dengan Kinerja Guru
Pendidikan Agama Islam Madrasah Tsanawiyah Se-Kab. Grobogan. IAIN Walisongo Tahun 2007

77 Fahrurrozi, Tesis Hubungan Antara Motivasi Belajar dan Kreativitas Belajar Terhadap
Hasil Belajar Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Nu Sunan Katong Kaliwungu. IAIN
Walisongo Tahun 2008
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Perbedaan penelitian Nur Asyiah dengan penelitian yang dilakukan penulis

adalah penelitian di atas berhubungan dengan teori belajar, yaitu hasil belajar

siswa akan dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya unsur dari dalam siswa itu

sendiri yaitu motivasi belajar dan kreativitas belajar siswa, khususnya pada

pelajaran bahasa arab di Madrasah Tsanawiyah NU Sunan Katong Kaliwungu.

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berhubungan dengan kompetensi

guru dalam bidang profesionalitas, yaitu ketika guru mengajar siswa di kelas

dengan menerapkan kegiatan ketrampilan mengajar yang disertai dengan tindakan

pengelolaan kelas.

Sedangkan peneliti sendiri meneliti tentang: kreativitas guru dalam proses

belajar mengajar dan kemampuan pengelolaan kelas dan pengaruhnya

terhadap prestasi belajar siswa

F. Konsep Operasional

Konsep operasional ini berfungsi untuk mengkongkritkan konsep di dalam

kerangka teori di atas yang masih abstrak. Dalam konsep operasional ini, akan

dikemukakan beberapa indikator yang akan digunakan penulis dalam melakukan

penelitian. Indikator yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Kreativitas Guru

Kreativitas diidentifikasi dari 4 dimensi78, yaitu:

a. Person

1) Percaya diri

2) Ketekunan

78 Hamzah B.Uno dan Nurdin Mohamad, Belajar Dengan Pendekatan PAILKEM. (Jakarta:
Bumi Aksara, 2012), hal. 154-156
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b. Proses

Kreativitas dalam proses dinyatakan sebagai “Creativity is a process that

manifest it self in fluency, in flexibility as well as in originality of

thinking.” Dalam proses kreativitas ada 4 tahap, yaitu:

1) Tahap pengenalan: merasakan ada masalah dalam kegiatan yang

dilakukan;

2) Tahap persiapan: mengumpulkan informasi  penyebab masalah yang

dirasakan dalam kegiatan itu;

3) Tahap iluminasi: saat timbulnya inspiras/gagasan pemecahan masalah;

4) Tahap verifikasi: tahap pengujian secara klinis berdasarkan realitas.

c. Product

Dimensi produk kreativitas digambarkan sebagai berikut “Creativity to

bring something new into excistence” yang ditunjukkan dari sifat:

1) Pengetahuan

2) Keterampilan

3) Press atau Dorongan

Ada beberapa faktor pendorong dan penghambat kreativitas yaitu:

a) Memberikan semangat

b) Pantang menyerah

2. Kemampuan Mengelola Kelas

Kemampuan mengelola kelas, dengan dimensi dan indikator-indikator

sebagai berikut:

a. Mengatur atau menata lingkungan fisik kelas
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1) Mengatur tempat duduk

2) Mempersiapkan alat peraga

3) Menciptakan tata tertib bersama siswa

b. Menegakkan disiplin dalam mengelola pembelajaran

1) Waktu belajar dalam satu mata pelajaran

2) Disiplin di dalam kelas

3) Perilaku tidak sesuai dengan aturan atau norma di dalam kelas

c. Menegakkan tingkah laku siswa

1) Menghargai dengan sesama siswa

2) Kompetensi siswa secara optimal

3) Menghargai pendapat siswa

4) Menyapa tanpa melihat status

d. Menjalin komunikasi dengan siswa

1) Saling mengenal antara guru dan seluruh siswa dalam kelas

2) Sikap empati kepada peserta didik

3) Pemberian penghargaan kepada peserta didik

e. Menumbuhkan organisasi kelas yang efektif

1) Penciptaan kelompok belajar

2) Membuat tata tertib kelas79

3. Prestasi Belajar Siswa

Indikator prestasi belajar yang digunakan pada penelitian ini adalah

nilai ujian tengah semester (UTS).

79 Rohani, Ahmad, Pengelolaan Pengajaran, Cet. II, Jakarta; PT Rineka Cipta, 2004, hlm
127
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G. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah di atas, dapat dikemukakan hipotesis

sebagai berikut:

H0

1. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan kreativitas guru dalam

pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa.

2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan kemampuan mengelola kelas

terhadap prestasi belajar siswa.

3. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan kreativitas guru dalam

pembelajaran dan kemampuan mengelola kelas terhadap prestasi belajar

siswa.

HA

1. Terdapat pengaruh yang signifikan kreativitas guru dalam pembelajaran

terhadap prestasi belajar siswa.

2. Terdapat pengaruh yang signifikan kemampuan mengelola kelas terhadap

prestasi belajar siswa.

3. Terdapat pengaruh yang signifikan kreativitas guru dalam pembelajaran

dan kemampuan mengelola kelas terhadap prestasi belajar siswa.


