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KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Kreativitas Belajar Siswa

Kreativitas merupakan istilah yang banyak digunakan baik di

lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Pada umumnya orang

menghubungkan kreativitas dengan produk – produk kreasi, dengan

perkataan lain, produk produk kreasi itu merupakan hal yang penting

untuk menilai kreativitas. Bagi siswa, penggunaan produk - produk kreasi

untuk menilai kreativitas siswa itu sukar dilaksanakan. Bagi mereka

penilaian kreativitas itu didasarkan pada keaslian tingkah laku yang

mereka laksanakan dalam banyak cara dan kesempatan dalam menghadapi

situasi belajar.

Utami Munandar mendefenisikan bahwa kreativitas belajar adalah

kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluwesan, dan orisinalitas

dalam berpikir serta kemampuan untuk mengelaborasi suatu gagasan.1

Lebih lanjut Utami Munandar menekankan bahwa kreativitas sebagai

keseluruhan kepribadian merupakan hasil interaksi  dengan

lingkungannya. Lingkungan yang merupakan tempat individu berinteraksi

itu mendukung berkembangnya kreativitas individu. Kreativitas yang ada

pada individu tersebut digunakan untuk menghadapi permasalahan yang

1 Asrori, Op. Cit., Hlm. 62



ada ketika berinteraksi dengan lingkungannya dan mencari berbagai

alternative pemecahannya sehingga dapat tercapai penyesuaian diri secara

kuat.

Torrance mendefenisikan kreativitas itu  sebagai proses kemampuan

memahami kesenjangan - kesenjangan atau hambatan – hambatan dalam

hidupnya, merumuskan hipotesis – hipotesis baru dan mengkomunikasikan

hasilnya, serta sedapat mungkin memodifikasi dan menguji hipotesis –

hipotesis yang telah dirumuskan. Untuk dapat melihat  kemampuan kreatif

tersebut, menurut Torrance berlangsung melalui proses belajar yang dilalui

oleh individu dalam kurun waktu yang lama, dan proses belajar tersebut

melalui usaha indivdu untuk memahami kesenjangan – kesenjangan

maupun hambatan  yang dialami dalam hidupnya. Agar individu dapat

memahami kesenjangan ataupun hamabatan  yang di alami dalam

hidupnnya, maka diperlukan adanya rasa ingin tahu yang tinggi, ketekunan

dan tidak mudah bosan, percaya diri, kemandirian, keberanian mengambil

resiko dan kemampuan berpikir divergen.

Sedangkan Clark menggunakan pendekatan holistic untuk

menjelaskan konsep kreativitas dengan berdasarkan fungsi sebagai berikut:

1. Thinking, merupakan berpikir rasional dan dapat di ukur serta

dikembagkan melalui latihan – latihan yang dilakukan secara sengaja.

2. Feeling, menunjuk pada suatu tingkat kesadaran yang melibatkan segi

emosional. Misalnnya dalam bergaul ataupun berinteraksi



3. Sensing, menunjuk pada suatu keadaan dengan bakat yang ada

diciptakan suatu produk baru yang dapat dilihat atau didengar oleh

orang lain.

4. Intuiting, menuntut adanya suatu tingkat kesadaran yang tinggi yang

dihasilkan dengan cara membayangkan, berfantasi dan melakukan

terobosan ke daerah prasadar dan tak sadar.

Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat di simpulkan bahwa

kreativitas belajar adalah ciri khas yang dimliki oleh individu yang

menandai adanya kemampuan untuk menciptakan suatu baru atau

kombinasi dari karya yang telah ada sebelumnnya menjadi suatu karya

baru yang dilakukan melalui interaksi dengan lingkungannya untuk

menghadapi permasalahan dan mencari alternative pemecahannya melalui

cara – cara berpikir menyebar (divergen ).

Pada mulanya, kreativitas belajar dipandang sebagai faktor bawaan

yang hanya dimilki oleh individu tertentu. Namun pada kenyataanya

tidaklah demikian, karena kreativitas belajar  itu butuh  sebuah ransangan

dari lingkungannya, bukan berkembang secara otomatis.

Utami Munandar mengemukakan bahwa faktor – faktor yang

mempengaruhi kreativitas adalah :

1) Usia

2) Tingkat pendidikan orang tua

3) Tersedianya fasilitas

4) Pengggunaan waktu luang



Clark mengkategorikan faktor – faktor yang mempengaruhi

kreativitas ke dalam dua kelompok, yakni faktor pendukung dan faktor

penghambat kreativitas. Faktor yang mendukung kreativitas belajar siswa

adalah2:

1) Situasi yang menghadirkan ketidaklengkapan serta keterbukaan.

2) Situasi yang memungkinankan dan mendorong timbulnya banyak

pertanyaan.

3) Situasi yang mendorong tanggungjawab dan kemandirian

4) Situais yang menekankan inisiatif diri untuk menggali, mengamati,

bertanya, merasa, mengklasifikasikan, mencatat, memprakirakan,

menguji hasil perkiraan, dan mengkomunikasikan.

5) Perhatian dari orang tua terhadap minat anaknya, stimulus dari

lingkungan sekolah dan motivasi diri.

Faktor – faktor yang menghambat berkembangnya kreativitas siswa

adalah sebagai berikut :

1) Ketidakberanian dalam menanggung resiko atau upaya mengejar

sesuatu yang belum diketahui.

2) Kurang berani dalam melakukan eksplorasi, menggunakan imajinasi,

dan pennyelidikan.

3) Difrensiasi antara bekerja dan bermain.

4) Otoritarianisme.

5) Tidak menghargai terhadap fantasi dan hayalan.

2 Asrori, Op. Cit., Hlm. 74



Kebutuhan kreativitas dirasakan dalam aspek kehidupan manusia,

terutama dalam belajar, setiap individu di tuntut untuk meluaskan

cakrawala mentalnya agar mampu menghadapi tantangan – tantangan

masa depan. Satu hal yang harus diketahui adalah bahwa konsep – konsep

dan gagasan kreatif adalah modal baru bagi perekonomian di Negara –

negara maju dalam membangun perekonomian di Negara tersebut.3

Siswa kreatif memiliki kemampuan berpikir yang sangat tinggi, ia

menganalisis sesuatu secara rasional dan fleksibel. Ia mampu mengerjakan

apa – apa yang tidak dapat diperkirakan oleh orang lain. Siswa kreatif juga

mampu memberikan alternative jawaban atas suatu permasalahan yang

dihadapinya, selalu ingin maju dan mau menghadapi berbagai tantangan.

Berdasarkan uraian tentang kreativitas tersebut, maka dapat

dikemukakan ciri – ciri kemampuan berpikir kreatif sebagai berikut :

1. Keterampilan berpikir lancar

Seeorang yang kreatif memiliki keterampilam berpikir yang

lancar artinnya mampu mencetuskan banyak gagasan, jawaban,

menyelesaikan masalah dan memberikan banyak cara atau saran

untuk melakukan berbagai hal, diantaranya sebagai berikut :

a. Mengajukan banyak pertanyaan

b. Menjawab dengan sejumlah gagasan mengenai suatu masalah

c. Lancar menggunakan gagasan

d. Bekerja lebih cepat dan melakukan lebih banyak

3 Mauled , Op. Cit., hlm. 99



2. Keterampilan berpikir rasional

Artinya  mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik,

melahirkan cara yang tidak lazim dari biasanya atau sutau hal yang

luar biasa, misalnya seperti :

a. Memikirkan masalah yang sebelumnyan tidak pernah terpikirkan

oleh orang lain.

b. Memiliki asimetri dalam menggambar atau membuat desain.

c. Setelah membaca atau mendengar gagasan - gagasan lalu

bekerja untuk menentukan penyelesaian yang baru.

3. Keterampilam memperinci atau mengelaborasi

Seseorang yang kreatif memiliki keterampilan memperinci atau

mengelaborasi, artinya mampu memperkaya dan mengembangkan

suatu gagasan atau produk, menambahkan atau memperinci detil –

detil suatu objek sehingga lebih menarik.

4. Keterampilan menilai / mengevaluasi

Artinya dapat menentukan patokan penilaian sendiri terhadap

suatu objek apakah hal tersebut dinyatakan benar atau seuatu tindakan

itu bijaksana serta mampu mengambil keputusan terhadap situasi yang

terbuka. Bentuk perilaku yang dapat dilihat diantaranya member

pertimbangan atas dasar sudut pandangnya sendiri, menentukan

pendapatnya sendiri tentang suatu hal, menganalisa masalah atau

penyelesaian secara kritis.



Kreativitas individu merupakan hasil dari proses  interaksi sosial

, dimana individu dengan segla potensi dan disposisi kepribadiannnya

dipengaruhi oleh linngkungan sosial tempat individu itu berada yang

meliputi ekonomi, polotik kebudayaan, dan peranan keluarga.

Siswa dikatakan kreatif dalam belajar apabila ia mau  dan mampu

mengeksplorasikan gagasannya dalam proses pembelajaran, dan selalu

memiliki rasa ingin tahu serta memiliki rasa percaya yang tinggi

bahwa yakin dia bisa. Kreatif itu bukan datang dengan sendiri, tetapi

juga dipengaruhi oleh pribadi masing – masing yakni bagaimana dia

mengembangkan kreativitasnya dan gagasan – gagasan serta adanya

sarana prasarana yang memadai.

Dalam menghadapi tantangan global yang semakin komplit,

siswa di tuntut untuk lebih kreatif, karena kreativitas suatu bangsa itu

sangat dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi negaranya. Berpikir

kreatif berhubungan dengan tindakan mengimpresi sebuah masalah

secara mendalam dalam pikiran.

Suatu bangsa akan dapat mewujudkan kemajuan teknologi,

termasuk ilmu pengetahuan dan manajemen, serta modal fisik seperi

bangunan dan peralatan mesin – mesin hannya jika Negara tersebut

memiliki modal manusia yang kuat dan bermutu. Melalui pendidikan

manusia dianggap akan memperoleh pengetahuan dan dengan

pengetahuannya manusia dapat membnagun keberadaan hidupnya



dengan lebih  baik. Implikasinnya semakin tingggi tingkat pendidikan,

hiduip manusia akan semakin berkualitas.

Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umumnya,

semakin tinggi tingkat kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi

pula tingkat pertumbuhan dan kesejahterhan bangsa tersebut.

Utami Munandar menyatakan bahwa individu yang kreatif  dapat

dilihat  dari ciri–ciri sebagai berikut4

a. Bersikap terbuka terhadap pengalaman baru

b. Cenderung lebih menyukai tugas yang berat dan sulit

c. Memiliki inisiatif

d. Memiliki ketekunan yang tinggi

e. Cenderung kritis terhadap orang lain

f. Berani menyatakan pendapat dan keyakinannya

g. Selalu ingin tahu

h. Peka atau perasa

i. Percaya kepada diri sendiri

j. Memilki rasa keindahan

k. Berwawasan masa depan dan penuh imajinasi

4 Slameto, Op. Cit., hlm. 147



Adapun Torrance mengemukakan karakteristik kreativitas

adalah5 :

a. Memiliki rasa ingin tahu yang besar

b. Tekun dan tidak mudah bosan

c. Penuh percaya diri

d. Cenderung tertarik kepada hal – hal yang kompleks

e. Memiliki kemandirian

f. Berani mengambil resiko

g. Berpikir divergen

Sedangkan Clark mengemukakan ciri-ciri kreativitas sebegai berikut6 :

a. Memiliki disiplin yang tinggi

b. Memiliki kemandirian yang tinggi

c. Cenderung sering menentang otoritas

d. Memiliki rasa humor

e. Mampu menentang tekanan kelompok

f. Lebih mampu menyesuaikan diri

g. Senang berpetualang

h. Kurang toleran terhadap hak – hal yang membosankan

i. Memiliki kemampuan berpikir divergen yang tinggi

j. Memiliki memori dan atensi yang baik

k. Memiliki wawasan yang luas

l. Sensitif terhadap lingkungan

5 Asrori, Op. Cit., hlm. 72
6 Asrori  , Op. Cit., hlm. 73



m.Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi

n. Memiliki  nilai estetika yang tinggi

o. Mampu berpikir periodic

2. Pemahaman Materi Pembangunan Ekonomi Terhadap Kreativitas
Belajar Siswa

a. Pengertian Pemahaman

Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, pemahaman berasal

dari kata “ Paham’ yang artinya mengerti benar tentang suatu hal.

Pemahaman siswa adalah proses, perbuatan, cara memahami sesuatu.

Sedangkan menurut Benyamin S, Bloom pemahaman adalah

kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah

sesuatu itu diketahui dan diingat. Seorang peserta didik dikatakan

memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau

member uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunkan

bahasa sendiri. Memahami maksudnya dapat menangkap maknannya

untuk memperoleh tujuan akhir dari setiap belajar.

Pemahaman memiliki arti yang sangat mendasar yang

meletakkan bagian – bagian belajar dari proporsinnya. Tanpa itu, maka

skill pengetahuan dan sikap tidak bermakna. Perlu diingat bahwa

pemahaman tidak sekedar tahu, tetapi juga menghendaki agar siswa

belajar dapat memanfaatkan bahan – bahan yang telah dipahami.

Pemahaman juga bersifat dinamis, maka siswa diharapkan bersifat

kreatif dalam memahamai bahan pelajaran.



Menurut Gestalt proses belajar mengajar harus dengan

pengertian, yaitu proses ditemukannya suatu pemahaman di dalam

belajar. 7

Blooms membagi tujuan belajar mejadi tiga domain, yaitu:

1) Cognitive domain ( ranah kognitif ), yang  berisi perilaku –

perilaku yang menekankan aspek intelektual

2) Afektiafektif domain ( ranah afekt ranah afektif ) yang berisi

perilaku – perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi.

3) Psycho-motor domain ( ranah psikomotor ), yang berisi perilaku –

perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik.8

Pada proses pembelajaran ranah kognitif memegang peranan

yang paling utama. Pemahaman  termasuk pada ranah kognitif.

Pemahaman memiliki ciri – ciri sebagai berikut :

1) Pemahaman lebih tinggi tingkatnya dari pengetahauan

2) Pemahaman bukan sekedar mengingat fakta, akan tetapi berkenaan

dengan  menjelaskan makna atau suatu konsep

3) Dapat mendeskripsikan, mampu menerjemahkan

4) Mampu menafsirkan, mendeskripsikan secara verbal

5) Pemahaman ektrapolasi, mampu membuat estimasi.9

Pemahaman ini umumnya mendapat penekanan dalam proses

belajar mengajar. Siswa dituntut untuk memahami atau mengerti apa

7 Daryanto, Belajar dan Mengajar, Bnadung : Yrama Widya, 2010, hlm 30
8 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajran Teori dan Praktik Penngembangan KTSP,

Jakarta : Kencana, hlm. 45
9 Ibid, hlm,. 102



yang dikerjakan, mengetahui apa yang sedang di komunikasikan dan

dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkannya

dengan hal – hal lain.

Pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga, yaitu :

1) Menterjemahkan

Pengertian menerjemahkan disini bukan saja pengalihan

dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain, tetapi dapat juga dari

konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk

mempermudah orang mempelajarinya.

2) Menginterpretasi / menafsirkan

Menginterpretasi ini lebih luas dari pada menerjemahkan.

Menginterpretasi adalah kemampuan untuk mengenal dan

memahami ide utama dari suatu kombinasi.

3) Mengekstrapolasi

Mengekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang

lebih tinggi yaitu dengan ekstrapolasi diharpkan seseorang mampu

melihat di balik tertulis, dapat membuat ramalan tentang

konsekuensi atau dapat memperluas persepsi masalahnya.

b. Materi Pembangunan Ekonomi

Materi merupakan isi dari pelajaran atau bidang studi yang

diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang digunakan.

Pupuh Faturrahman mengatakan bahwa materi pelajaran merupakan

materi yang hendak di sampaikan guru kepda siswa untuk bisa



dikuasai oleh siswa tersebut. Materi yang dimaksud bisa berupa

materi tertulis, maupun materi tidak tertulis. Dengan kata lain materi

pembelajaran  adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus

dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah

ditentukan.

Materi pembangunan ekonomi ini diajarkan kepada siswa kelas

XI  untuk jurusan IPS, pada materi pembangunan ekonomi siswa akan

dijelaskan tentang pengertian dari pembangunan ekonomi, tujuan

pembangunan ekonomi, serta mengindentifikasi kegagalan dan

keberhasilan  dari pembangunan ekonomi, yang mana akan dijelaskan

sebagai berikut :

1. Pengertian pembangunan ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses

multidimensional, mencakup berbagai perubahan mendasar atau

struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi nasional, disamping

mengejar akselerasi pertumbuhan eknomi, penanganan

ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.10 Dengan

kata lain inti dari pembangunan ekonomi ini adalah membangun

perekonomian bangsa baik dari segi materi maupun moril bangsa

agar masyarakat dari Negara tersebut dapat bersaing dengan

Negara lain.

10 Wahyu Adji, 2007, Ekonomi jilid 2 Untuk SMA, Jakarta : PT. Erlangga, hlm. 42



Perkembangan kehidupan dunia ekonomi dan bisnis saat ini

telah mengalami pergeseran paradigma, yaitu dari ekonomi

berbasis sumber daya ke paradigma ekonomi berbasis pengetahuan

atau kreativitas.11 Pergeseran tersebut terjadi karena paradigma

ekonomi berbasis sumber daya yang selama ini dipandang cukup

efektif dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi.

Secara hakikat, pembangunan nasional Indonesia adalah

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat

Indonesia secara keseluruhan dengan pancasila sebagai dasar,

tujuan, dan pedoman pembangunan nasional. Pembangunan

dilaksanakan oleh rakyat dan untuk rakyat serta meliputi  seluruh

aspek kehidupan, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial,

budaya, pendidikan, dan pertahanan serta keamanan.

Masyarakat merupakan pelaku utama dalam pembangunan

nasional, sementara pemerintah berkewajiban untuk membimbing,

mengarahkan dan menciptakan suasana saling menunjang dan

saling mendukung.12

Dalam pembangunan ekonomi diperlukan beberapa hal yaitu

sebagai berikut :

a. Modal dasar, yaitu keseluruhan sumber kekuatan nasional baik

yang efektif  maupun potensial, yakni meliputi :

11 Mauled Mulyono, 2010, Menggerakkan Ekonomi Kreatif, Jakarta : PT RajaGrafindo
Persada, hlm. 95

12 Adji, Op. Cit., Hlm. 45



1) Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa  dan Negara RI

2) Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa

3) Wilayah nusantara yang luas dan terletak di  khatulistiwa

yang mampu memberikan keunggulan komparatif

4) Potensi dan kekuatan insentif bangsa atau kreativitas

bangsa

b. Faktor dominan yaitu segala sesuatu yang harus diperhatikan

dalam pelaksaan pembangunan nasional agar berjalan dengan

baik, yaitu sebagai  berikut :

1) Kualitas sumber daya manusia Indonesia terhadap

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

ditunjang dengan kreativitas bangsa untuk menciptakan

sesuatu yang bermanfaat bagi Negara Indonesia.

Sebagaimana yang tertulis dalam Al – Quran dalam surah

Al – Imran yakni :


















Artinya :



Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk

manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah

dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya

ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di

antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka

adalah orang-orang yang fasik.

2) Disiplin nasional yang merupakan  kepatuhan dan

ketaatan kepada hokum dan norma yang berlaku di

masyarakat.

3) Kependudukan dan sosial budaya.

4) Manajemen nasional sebagai mekanisme

penyelenggaraan Negara dan pemerintahan.

2. Indikator  Keberhasilan Pembangunan Ekonomi

a. Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional yang tinggi mencerminkan tingkat

kemakmuran masyarakat yang meningkat.

b. Produksi Nasional

Keberhasilan pembangunan suatu Negara dapat diukur

menggunakan produksi nasional yang dicapai oleh Negara

tersebut. Produksi yang tinggi adalah  cermin suatu Negara

mampu menghasilkan barang dan jasa yang berlimpah

sehingga mampu mencapai pertumbuhan ekonomi.



c. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja yang luas akan menyerap pengangguran.

Pemerintah harus mengatasi penggangguran dengan melalui

proyek – proyek yang sifatnya padat karya sehingga

masyarakat bisa mengembangkan kreativitasnya.

d. Perekonomian yang stabil

Suatu Negara dikatakan berhasil dalam pembangunan

ekonomi jika mampu menjaga stabilitas ekonomi, meliputi

stabilitas pendapatan, kesempatan kerja, harga serta mampu

mengendalikan inflasi.

3. Masalah yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi

a. Masalah Kemiskinan

Beberapa kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan

antara lain sebagai berikut :

1) Pemberian kredit modal kerja permanen

2) Pemberdayaan koperasi

3) Pemberian kredit usaha kecil

4) pengembangan kawasan terpadu

b. Keterbelakangan



1) Pendidikan, yaitu sebagian besar penduduk Indonesia

hanya mengenyam pendidikan sampai pendidikan dasar

2) Kesehatan. Tampak tingkat kematian yang masih tingggi

karena keterbatasan obat – obatan, tenaga medis.

3) Kemajuan teknologi. Indonesia masih mendatangkan ahli

dari luar negeri untuk mengoperasikan mesin – mesin

berteknologi tinggi, ini menggambarkan bahwa kreativitas

bangsa masih sangat kurang dan rendah.

4) Sikap mental ekonomi. Indonesia masih menduduki

peringakat yang tinggi  dalam hal KKN. Banyak kegiatan

pembajakan karya – karya cipta, disiplin kerja yang masih

rendah.

c. Lapangan Pekerjaan

Sejumlah upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan

pekerjaan atau kesempatan kerja antara lain :

1) Peningkatan pendidikan

2) Pemberian kursus – kursus keterampilan

3) Pemerataan pembangunan

4) Proyek – proyek padat karya atau besifat membangun

kreativitas masyarakat.

5) Pemberian kredit usaha kecil.

Salah satu dampak krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia

adalah pengangguran. Pengangguran ada dimana – mana di kota maupun



di desa. Tetapi perlu diketahui bahwa pengangguran di Indonesia  bukan

karena kurangnya kesempatan kerja tetapi juga disebabkan oleh dua hal

yaiatu :

a. Rendahnya mutu atau kualitas angkatan kerja, baik dari pendidikan

ataupun keterampilam maupun kemampuan penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi atau dalam artian kurangnya tingkat

kreativitas bangsa Indonesia.

b. Banyaknya lulusan menengah dan pendidikan tinggi setiap tahun,

sehingga terjadi ketidak seimbangan antara permintaan dan pebawan

di pasar tenaga kerja.13

3. Pengaruh Pemahaman Materi Pembangunan Ekonomi Terhadap
Kreativitas Belajar Siswa

Pemahman merupakan bagian dari setelah melakukan proses

pembelajaran sehingga akan membentuk sebuah penglaman atau praktek

yang akan dilakukan dengan sengaja dan disadari. Karakaterisitik ini

mengandung konotasi bahwa siswa menyadari akan adanya perubahan

yang di alamai atau sekurang – kurangnya merasakan adanya perubahan

dalam dirinya, seperti penambahan pengetahuan, kebiasaaan seperti

timbulnnya kreativitas belajar atau keinginan kuat dalam belajar, serta

keterampilan.14 Penjelasan di atas menyatakan bahwa  pemahaman yang

dimiliki oleh siswa mempengaruhi bentuk perilakunya dalam proses

13 Adji, Op. Cit., Hlm. 54
14 Muhibbin Syah, Op.cit., hlm. 118



pembelajaran, seperti bentuk kreatifnya dalam proses pembelajaran

dengan bertambahnya ilmu yang dimiliki oleh siswa tersebut.

Robert Lucas mengatakan bahwa kekuatan yang menggerakkan

pertumbuhan dan pembagunan ekonomi dapat di lihat dari tingkat

produktivitas klaster orang – orang bertalenta dan orang – orang  kreatif

atau manusia yang mengandalkan kemampuan  ilmu pengetahuan yang di

milikinya.15 Karena suatu bangsa akan dapat mewujudkan kemajuan

teknologi, termasuk ilmu pengetahuan dan manajemen, serta modal fisik

seperti bangunan dan peralatan mesin – mesin hanya jika Negara itu

memiliki modal manusia yang kreatif dan bermutu.

Setelah mempelajari materi ekonomi, tentumya siswa akan berpikir

tantangan – tantangan apa saja yang akan di hadapinya di masa yang akan

datang, yaitu persaingan yang semakin sulit, dengan demikian siswa akan

berpikir untuk lebih kreatif dalam proses pembelajarannya, karena  dalam

membangun pembangunan ekonomi di sebuah Negara dibutuhkan modal

manusia yang memiliki , keterampilan dan memiliki kreatif yang tinggi,

agar mampu bersaing dan memakmurkan Negara Indonesia ini.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini membahas tentang materi pembangunan ekonomi terhadap

kreativitas belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas XI IPS di SMAN

01 Tualang Kabupaten Siak, penelitian tentang kreativitas ini pernah

dilakukan oleh :

15 Mauled, Op.Cit,. hlm 98



1. Nasri pada tahun 2004 dengan judul kreativitas guru agama islam

menggunakan alat peraga dalam proses pembelajaran di SLTPN

Kecamatan Tampan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kreativitas

guru dalam menggunakan alat peraga dikategorikan kurang kreatif yang

berada pada rentang 50 – 75 %.

2. Siti Aisyah pada tahun 2012 dengan judul pengaruh pemahaman materi

konsumsi dan investasi  pada mata pelajaran ekonomi terhadap

kemampuan siswa dalam perencanaan keuangan peribadi di kelas X

SMAN 2 Siak Hulu. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh

yang signifikan dari pembelajaran materi konsumsi dan investasi

terhadap kemampuan siswa dalam perencanaan keuangan pribadi dengan

mengetahui bahwa  r hitung = 0, 323 jauh lebih besar dari pada “r” tabel

pada taraf 5 % dan pada taraf 1 % 0, 217 > 0,323 <    0, 283.

C.Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan alat yang digunakan dalam

memberikan batasan terhadap konsep teoritis, selain itu juga untuk menentukan

ukuran – ukuran secara spesifik dan teratur. Agar mudah dipahami, dan untuk

menghindari kesalahpahaman terhadap penulisan ini, maka perlu di

operasionalkan konsep – konsepnya agar lebih terarah.

1. Kreativitas belajar siswa ( variabel y )

Kreativitas belajar adalah ciri khas yang dimliki oleh individu yang

menandai adanya kemampuan untuk berpikir, bersikap, dan bertindak dalam



memahami kesenjangan yang ada dengan cara berpikir menyebar ( divergen )

yang merupakan hasil dari proses interkasi sosial.

Adapun indikator kreativitas belajar adalah sebagai berikut :

1. Siswa memberi tanggapan atas pernyataan temannya dalam berdiskusi

2. Memberikan saran yang membagun kepada temannya saat berdiskusi

3. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru

4. Siswa berani menyatakan pendapatnya dalam berdiskusi

5. Siswa mencatat pelajarannya sendiri meskipun tidak disuruh oleh guru

6. Siswa membaca buku pelajaran sebelum dipelajari di sekolah

7. Siswa tepat waktu dalam mengerjakan tugasnya

8. Siswa tidak keluar masuk saat proses pembelajaran

9. Siswa memperhatikan saat guru menerangkan pelajaran

10. Siswa menerima kritikan dari teman – temannya saat berdiskusi

11. Siswa melaksanakan piket sesuai dengan jadwalnya

12. Siswa tidak menunda nunda dalam mengerjakan tugasnya

13. Siswa bertanya jika tidak mengerti

14. Siswa berpakaian rapi ke sekolah

15. Siswa memilki catatan yang rapi

16. Siswa tidak gugup dalam mengungkapkan pendapatnya

17. Siswa tidak malu bertanya

18. Siswa membuang sampah yang ada di laci bukunya

19. Siswa membaca bukunya untuk mengatasi kesulitan mengerjakan tugas

20. Siswa datang tepat waktu ke sekolah



2. Pemahaman materi pembangunan ekonomi ( variabel x )

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau

memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Pemahaman juga

bersifat dinamis, maka siswa diharapkan bersifat kreatif dalam memahamai

materi pembangunan ekonomi

Indikator dari pemahaman pembangunan ekonomi adalah sebagai

berikut :

a. Menterjemahkan

1) Siswa dapat mendeskripsikan  pembangunan ekonomi

2) Siswa mendeskripsikan manfaat atau tujuan dari pembangunan

ekonomi

3) Siswa dapat mengindentifikasi faktor yang mempengaruhi

pembangunan ekonomi

b. Menginterpretasi / menafsirkan

1) Siswa mengklasifikasikan permasalahan pembangunan ekonomi

2) Siswa mendeskripsikan dampak positif dan negative dari

pembangunan ekonomi

3) Siswa mendeskripsikan asumsi – asumsi yang mendasari

pembangunan ekonomi

c. Mengekstrapolasi

1) Siswa dapat menjelaskan langkah - langkah yang harus di lakukan

dalam membantu pembangunan ekonomi



2) Siswa dapat memberi contoh keberhasilan dari pembangunan

ekonomi.

D.Asumsi Dasar dan Hipotesis

1.   Asumsi Dasar

Adapun asumsi dasar yang mendasari penelitian ini adalah :

a. Materi pembangunan ekonomi dapat meningkatkan kreativitas belajar

siswa

b. Kreativitas belajar siswa dapat diukur dan diindentifikasi dengan

menggunakan indikator – indikator

c. Tingkat pemahaman siswa mengenai materi pembangunan ekonomi

berbeda – beda

2.   Hipotesa

Berdasarkan asumsi dasar di atas, maka penulis merumuskan hipotesa

sebagai berikut :

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara materi pembagunan ekonomi

terhadap kreativitas belajar siswa pada  mata pelajaran ekonomi

kelas XI IPS di Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Tualang

kabupten Siak.

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara materi pembagunan

ekonomi  terhadap kreativitas belajar siswa pada mata pelajaran



ekonomi kelas XI IPS di Sekolah Menengah Atas Negeri 01

Tualang kabupten Siak.


