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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Kreativitas Belajar Siswa

a. Pengertian Kreativitas Belajar siswa

Kreativitas merupakan suatu bidang kajian yang kompleks,

yang menimbulkan berbagai perbedaan pandangan. Defenisi

kreativitas sangat berkaitan dengan penekaan pendepenisian dan

tergantung pada dasar teori yang menjadi dasar acuannya. Kreativitas

merupakan suatu ungkapan yang tidak asing lagi dalam kehidupan

sehari-hari, khususnya bagi anak sekolah yang selalu berusaha

menciptakan sesuatu sesuai dengan fantasinya.8

Utami Munandar dalam M. Ali dan M. Asrori mendefinisikan

kreativitas sebagai kemampuan mencerminkan kelanaran, keluwesan

dan orisinalitas dalam berfifikir serta kemampuan untuk mengolaborasi

suatu gagasan.9 Sedangkan Torrace pula menyatakan bahwa kreativitas

adalah proses kemampuan individu untuk memahami kesenjangan atau

hambatan dalam hidupnya, merupakan hipotesis baru dan

mengkomunikasikan hasil-hasilnya, serta sedapat mungkin

memodifikasi dan menguji hipotesis yang dirumuskan.

Getzel dan Jackson dalam Slameto juga mengemukakan

bahwa pembahasan tentang kreativitas sering dihubungkan dengan

8 Martini Jamaris, Perkembangan dan Pengembangan Anak Usia Taman Kanak-kanak.
Jakarta: Grasindo, 2006, hal. 57

9 Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, Op. Cit., hal. 41-44



8

kecerdasan. Mereka berpendapat bahwa siapa yang tinggi tingkat

kecerdasannya, belum tentu memiliki tingkat kreativitas yang tinggi,

begitu pula siswa yang tinggi tingkat kreativitasnya belum tentu

memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi pula.10

Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui

interaksi antara individu dan lingkungan. Proses dalam hal ini,

merupakan urutan kegiatan yang berlangsung secara

berkesinambungan, bertahap, bergilir, berkeseimbangan, terpadu, yang

secara keseluruhan mewarnai dan memberikan karakteristik terhadap

belajar-mengajar.11

Belajar menurut Nasution dalam Hamzah B. Uno adalah

aktivitas yang menghasilkan perubahan pada diri individu yang belajar,

baik aktual maupun potensial. Sedangkan belajar menurut Slameto

adalah sebagai proses perubahan dalam diri seseorang, pada tingkah

laku sebagai akibat atau hasil interaksi dengan lingkungannya dalam

kebutuhan.12

Menurut Nana Sudjana, belajar adalah suatu proses yang

ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang, baik

pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya,

10Ibid., hal.148
11 Oemar Hamalik, Pendekatan Baru Stategi Belajar Mengajar Berdasarkan CBSA,

Bandung: Sinar Baru, Algesindo, 2010, hal. 4-6
12 Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohammad, Op. Cit., hal.141
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keterampilannya, kecakapan dan kemapuannya, daya reaksinya serta

daya penerimanya.13

Belajar merupakan suatu proses internal yang kompleks, yang

terlibat di dalam proses internal adalah yang meliputi unsur afektif,

dalam  unsur afektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, interes,

apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial.14 Beberapa prinsip dalam

belajar yaitu: pertama, belajar berarti mencari makna. Makna

diciptakan oleh siswa dari apa yang mereka lihat, dengar, rasakan dan

alami. Kedua, konstruksi makna, adalah proses yang terus menerus.

Ketiga, belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, tetapi

merupakan pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian

yang baru. Belajar bukanlah hasil perkembangan, tetapi perkembangan

itu sendiri. Keempat, hasil dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar

dengan dunia fisisk dan lingkungannya. Kelima, hasil belajar

seseorang tergantung pada apa yang di ketahui siswa belajar, tujuan

dan motivasi mempengaruhi proses interaksi dengan bahan yang

dipelajari.15

Menurut Martini Jamaris, kreativitas belajar adalah

kemampuan siswa untuk menemukan cara-cara yang baru dalam

13 Nana Sudjana, Dasar-dasarProsesBelajarMengajar, Bandung:Sinar Baru Algesido
Offset, 2009,hal.28

14Dimyanti dan Mudjiono, BelajardanPembelajaran, Jakarta:Rineka Cipta, 2002,hal.18
15 Sardiman A.M, InteraksidanMotivasiBelajarMengajar, Jakarta:Rajawali Fers, 2004,

hal.l38
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rangka menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan

pembelajaran.16

Menurut Moreno dalam Slameto, yang terpenting dalam

kreativitas belajar itu bukanlah penemuan sesuatu yang belum pernah

diketahui orang sebelumnya melainkan produk kreativitas itu

merupakan sesuatu yang baru bagi diri sendiri yang tidak harus

merupakan sesuatu yang baru bagi orang lain atau dunia pada

umumnya. Misalnya, seorang siswa menciptakan untuk dirinya sendiri

suatu hubungan baru dengan siswa/orang lain.17

Penulis menyimpulkan bahwa kreativitas belajar adalah

kemampuan untuk menemukan cara-cara baru bagi pemecahan

problema-problema dengan mengolaborasikan gagasan-gagasan

dengan mempergunakan daya khayal, fantasi tau imajinasi serta

mampu menguji kebenaran akan gagasan tersebut. Kreativitas belajar

adalah kemampuan untuk menemukan cara-cara bagi pemecahan

problema-problema yang dihadapi siswa dalam situasi belajar yang

didasarkan pada tingkah laku siswa guna menghadapi perubahan-

perubahan yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan proses

belajar siswa.

16 Martini Jamaris, Op. Cit,hal. 58
17 Slameto, Op. Cit., hal. 146
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b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kreativitas Belajar

Clark dalam Mohammad Ali dan Mohammad Asrori

menyatakan, faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas belajar di

kategorikan dalam dua kelompok, yaitu faktor yang mendukung dan

menghambat. Faktor-faktor yang mendukung perkembangan

kreativitas belajar adalah:

1) Situasi yang menghadirkan ketidak lengkapan serta keterbukaan.
2) Situasi yang menimbulkan dan mendorong timbulnya banyak

pertanyaan.
3) Situasi yang mendorong menghasilkan sesuatu.
4) Situasi yang mendorong tanggung jawab dan kemandirian.
5) Sesuatu yang menekankan inisiatif diri.
6) Kewibahasaan yang memungkinkan untuk mengembangkan

potensi kreativitas secara lebih luas.
7) Posisi kelaiuran.
8) Perhatian dari orang tua terhadap minat anaknya, stimuli dari

lingkungan sekolah dan motifasi diri.18

Faktor-faktor yang menghambat berkembangnya kreativitas

belajar adalah:

1) Adanya kebutuhan akan keberhasilan, ketidakberanian dalam
menanggung resiko atau upaya mengejar sesuatu yang belum
diketahui.

2) Konformita terhadap teman-teman kelompokmnya dan tekanan
sosial.

3) Kurang berani dalam melakukan eksplorasi, menggunakan
imajinasi dan penyelidikan.

4) Streotif peran seks atau jenis kelamin.
5) Diferensiasi antara bekerja dan bermain.
6) Otoriatarianisme
7) Tidak menghargai terhadap fantasi dan hayalan.19

18 Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, Op. Cit., hal.44
19Ibid., hal.44
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c. Karakteristik Kreativitas Belajar

Torrance dalam Mohammad Ali dan Mohammad Asrori,

mengemukakan karakteristik kreativitas belajar sebagai berikut:

1) Memiliki rasa ingin tahu yang besar.
2) Tekun dan tidak mudah bosan.
3) Percaya diri dan mandiri.
4) Merasa tertantang oleh kemajemukan atau kompleksitas
5) Berani mengambil resiko,
6) Berfikir divergen.20

Utami Munandar mengemukakan ciri-ciri kreativitas antara

lain:

1) Senang mencari pengalaman baru.
2) Memiliki keasyikan dalam mengerjakan tugas-tugas yang sulit
3) Memiliki inisiatif.
4) Memiliki ketekunan yang tinggi.
5) Cenderung kritis terhadap orang lain.
6) Berani menyatakan pendapat dan keyakinannya.
7) Selalu ingin tahu.
8) Peka atau perasa.
9) Enerjik dan ulet.
10) Menyukai tugas-tugas yang majemuk.
11) Percaya pada diri sendiri.
12) Mempunyai rasa humor.
13) Memiliki rasa keindahan.
14) Berwawasan masa depan dan penuh imajinasi.21

Sund dan Slameto mengemukakan individu dengan potensi

yang kreatif dapat dikenal melalui pengamatan ciri-ciri sebagai

berikut:

1) Hasrat keingintahuan yang cukup besar.
2) Bersikap terbuka terhadap pengalaman baru
3) Panjang akal.
4) Keinginan untuk menemukan dan meneliti.
5) Cenderung lebih menyukai tugas yang berat dan sulit.

20Ibid., hal.52
21Ibid., hal.54
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6) Cenderung mencari jawaban yang luas dan memuaskan.
7) Memiliki dedikasi yang bergairah serta aktiv dalam melaksanakan

tugas.
8) Berfikir fleksibel.
9) Menanggapi petarnyaan yang diajukan serta cenderung

memberikan jawaban yang lebih banyak.
10) Kemampuan membuat analisis dan sintesis.
11) Memiliki semangat bertanya serta meneliti.
12) Memiliki daya abstraksi yang cukup baik.
13) Memiliki latar belakang membaca yang cukup lua.22

d. Aspek-aspek Yang Mempengaruhi Kreativitas

Menurut Martini, aspek-aspek yang mempengaruhi kreativitas

adalah sebagai berikut:

1) Aspek Kemampuan Kognitif

Kemampuan kognitif (kemampuan berpikir) merupakan salah satu

aspek yang berpengaruh terhadap munculnya kreativitas seseorang.

Kemampuan berpikir yang dapat mengembangkan kreativitas

adalah kemampuan berpikir secara divergen, yaitu kemampuan

untuk memikirkan berbagai alternatif pemecahan suatu masalah.

2) Aspek Intuisi dan Imajinasi

Kreativitas berkaitan dengan aktivitas belahan otak kanan.

Oleh sebab itu, intuitif dan imajinatif merupakan aspek lain yang

mempengaruhi munculnya kreativitas.

3) Aspek penginderaan

Kreativitas dipengaruhi oleh aspek kemampuan melakukan

penginderan, yaitu kemampuan menggunakan pancaindera secara

peka. Kepekaan dalam penginderaan ini menyebabkan seseorang

22 Slameto, Op. Cit., hal.148
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dapat menemukan sesuatu yang tidak dapat dilihat atau dipikirkan

oleh orang lain.

4) Aspek kecerdasan emosi

Kecerdasan emosi adalah aspek yang berkaitan dengan

keuletan, kesabaran, dan ketabahan dalam menghadapi

ketidakpastian dan berbagai masalah yang berkaitan dengan

kreativitas.23

2. Hasil Belajar Siswa

a. Pengertian hasil belajar siswa

Hasil belajar merupakan sesuatu yang diperoleh, dikuasai atau

hasil dari adanya proses belajar mengajar. Hasil belajar dapat berupa

keterampilan, nilai dan sikap setalah siswa tersebut mengalami proses

belajar. Nana Soedjana menyatakan bahwa “Hasil belajar adalah

perubahan tingkah laku sebagai umpan balik untuk memperbaiki

proses belajar mengajar.” Jadi, hasil belajar yang diperoleh siswa

merupakan suatu tingkat penguasaan siswa terhadap apa yang telah

dipelajarinya.24

Menurut Mudjiono, hasil belajar merupakan hasil suatu

interaksi tindak belajar dengan tindak mengajar. Hasil belajar

diberikan dalam bentuk nilai, dan biasanya di pengaruhi oleh

kemampuan siswa dan bagaimana aktivitas siswa di dalam belajar.25

23Martini Jamaris, PerkembangandanPengembanganAnakUsiaTamanKanak-Kanak,
Jakarta: Grasindo, 2006, h.66

24 Nana Sudjana,Op.Cit., hal.3
25 Mudjiono, BelajardanPembelajaran, Jakarta:Rineka Cipta, 2006,hal.3
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Nana Sudjana dalam Tulus Tu’u mengemukakan bahwa

belajar merupakan proses aktif. Belajar adalah proses mereaksi

terhadap semua situasi yang ada dsekitar individu. Tingkah laku

sebagai hasil proses belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor internal

dan eksternal. Berdasarkan pendapat ini, perubahan tingkah lakulah

yang menjadi intisari hasil pembelajaran. 26

Menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriono bahwa “hasil

belajar adalah hasil interaksi berbagai faktor yang mempengaruhinya,

baik dari dalam maupun dari luar diri individu.”27

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dapat di

bedakan menjadi tiga macam yaitu:

1) Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan atau

kondisi jasmani dan rohani siswa.

2) Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan

disekitar siswa.

3) Faktor pendekatan belajar (approachtolearning), yakni jenis upaya

belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan

siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi

belajar.28

26 Tulus Tu’u, peran isiplin pada prilaku dan prestasi siswa, Jakarta:Grasindo, 2004,
hal.64

27 Abu Ahmadi, Fsikologi Belajar, Jakarta:Rineka Cipta, 2004, hal138
28 Syaiful Bahri Djamarah, PsikologiBelajar, Jakarta: Rineka Cipta,2002, hal.144
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Hamalik mengatakan “hasil belajar ialah terjadinya perubahan

tingkah laku orang tersebut, misalnya dari yang tidak tahu, dan dari

yang tidak mengerti menjadi mengerti.”29

Paul Suparno dan Sadirman mengemukakan beberapa prinsip

dalam belajar yaitu:

1) Belajar berarti mencari makna, makna diciptakan oleh siswa dari

apa yang mereka lihat, dengar, rasakan dan alami.

2) Konstruksi makna adalah proses yang terus menerus.

3) Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan data, tetapi merupakan

pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru.

Belajar bukanlah hasil perkembangan, tetapi perkembangan itu

sendiri.

4) Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan

dunia fisik dan lingkungan belajar.

5) Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui,

si subjek belajar, tujuan, motivasi yang mempengaruhi proses

interaksi dengan bahan yang sedang dipelajari.30

Hasil belajar dari suatu proses belajar mengajar merupakan

perubahan tingkah laku pada anak didik yang belajar tingkah laku

sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencangkup bidang

kognitip, afektif, dan psikomotor. Ranah kognitif dapat dilihat melalui

tes siswa, ranah afektif dapat dilihat dari perubahan sikap siswa,

29 Oemar Hamalik, ProsesBelajarMengajar, Jakarta:Bumi Aksara, 2001, hal.110
30 Sardiman, Op. Cit., hal 38
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sedangkan dari ranah psikomotor dapat dilihat dari keterampilan siswa

dalam melaksanakan praktek. Sehingga, jika seseorang belajar sesuatu,

sebagai hasilnya, ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara

menyeluruh dalam sikap, keterampilan, pengetahuan dan sebagainya.

Untuk itu perlu pengukuran hasil belajar yang dinyatakan dalam

berbagai bentuk.

Bukti bahwa seseorang telah belajar ialah terjadinya perubahan

tingkah laku pada orang tersebut, misalnya belajar mata pelajaran

Ekonomi, dari tidak tau menjadi tau, dari tidak mengerti menjadi

mengerti dengan bidang ekonomi. Hasil belajar itu dapat diperoleh

dengan mengadakan evaluasi atau penilaian hasil belajar, dimana

evaluasi itu merupakan bagian dari proses belajar. Tujuan penilaian

hasil belajar adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian materi yang

diajarkan sudah dipahami oleh siswa. Menurut Hamalik secara umum

evaluasi dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kemajuan belajar

para siswa telah tercapai dalam program pendidiknan yang telah

dilaksanakan.31

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil

belajar itu penting dan sangat dibutuhkan. Hasil belajar diartikan

sebagai tingkatan penguasaan yang dicapai oleh pelajar dalam

mengikuti program belajar mengajar, sesuai dengan program penilaian

31 Oemar Hamalik, PerencanaanPembelajaranBerdasarkanPendekatanSistem,
Jakarta:Bumi Aksara, 2004, hal.211
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yang telah ditetapkan. Hasil belajar merupakan hasil kegiatan dari

belajar dalam bentuk pengetahuan.

3. Hubungan Kreativitas Belajar dengan Hasil Belajar Siswa

Kreativitas belajar merupakan kemampuan untuk menemukan cara-

cara bagi pemecahan problema-problema yang dihadapi dalam situasi

belajar yang didasarkan pada tingkah laku siswa guna menghadapi

perubahan-perubahan yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan

proses belajar siswa. Sehingga dengan adanya kreativitas belajar yang

tinggi siswa akan terbiasa dan mampu dalam mengatasi permasalahan

yang diahadapinya. Menurut Torrance, Getzels dan Jakson, dan

Yamamoto dalam Utami Munandar menyebutkan bahwa kelompok siswa

yang kreativitasnya tinggi tidak berbeda dengan prestasi sekolah dari

kelompok siswa yang intelegensinya relatif lebih tinggi.32 Berdasarkan

pendapat tersebut menunjukkan bahwa tingkat kreativitas memiliki

keterkaitan dengan hasil bejar atau prestasi belajar.

Apabila siswa memiliki kreativitas yang tinggi dalam kegiatan

pembelajaran, maka dapat diramalkan siswa tersebut akan mempunyai rasa

ingin tahu yang lebih besar untuk memahami segala permasalahan yang

ada dalam pelajaran. Siswa cenderung rajin mencari informasi dalam

mempelajari secara luas dan mendalam. Siswa akan bertindak secara

kreatif untuk menghadapi tugas-tugas pelajaran yang baik dan benar.

32Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat, Jakarta: Rineka Cipta,
2009, hal.9
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Siswa akan dengan mudah menyerap, memahami dan mengolah segala

informasi dalam pembelajaran dengan baik.

B. Penelitian Relevan

1. Indah Wati (2012) meneliti tentang pengaruh motivasi dan kreativitas guru

dalam mengajar terhadap hasil belajar siswa kelas X1 jurusan pendidikan

sosial di SMA 12 Pekanbaru. Penelitiannya menunjukkan ada pengaruh

antara motivasi dan kreatifitas guru dalam mengajar terhadap hasil belajar.

2. Lisa Anggraini (2008) dalam penelitiannya tantang kontribusi lingkungan

belajar terhadap hasil belajar siswa kelas X SMA Negeri 13 pada tahun

ajaran 2009/2010. Hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa lingkungan

belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar.

C. Konsep Operasional

Konsep yang perlu dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah

hubungan kreatifitas belajar siswa dengan hasil belajar siswa pada mata

pelajaran ekonomi kelas X1 IPS di SMA Negeri 001 Kampar Utara. Adapun

indikator kreatifitas belajar adalah:

1. Siswa memiliki rasa ingin tahu yang besar.

a. Siswa bertanya kepada guru ketika jam pelajaran berlangsung.

b. Siswa bertanya kepada teman yang lebih pintar tentang materi

pelajaran yang belum dimengerti.

c. Siswa mendengarkan guru saat menerangkan pelajaran.

d. Siswa membawa buku cetak ketika pembelajaran berlangsung.
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2. Siswa tekun dan tidak mudah bosan.

a. Siswa membaca kembali atau membaca ulang materi yang telah

diajarkan.

b. Siswa memilih belajar didalam kelas dari pada bermain diluar.

c. Siswa mengikuti pembelajaran sampai jam pelajaran berakhir.

d. Siswa mencatat pelajaran yang diterangakan oleh guru.

3. Siswa memiliki rasa percaya diri dan mandiri.

a. Siswa belajar mandiri.

b. Siswa tidak menyontek apabila diberi tugas.

c. Siswa lebih percaya diri dibandingkan menyontek pekerjaan teman.

d. Siswa lebih suka mengerjakan pekerjaan sendiri.

4. Siswa memiliki rasa tertantang oleh kemajemukan atau kompleksitas.

a. Siswa cenderung menyukai hal baru.

b. Siswa menanggapi pertanyaan dengan berbagai jawaban.

c. Siswa merasa tertantang untuk mengadakan sebuah inovasi

(pembaharuan).

d. Siswa aktif mencari informasi penting.

5. Siswa memiliki rasa berani mengambil resiko.

a. Siswa aktif dalam pengambilan keputusan.

b. Siswa percaya diri terhadap pendapat yang dikeluarkan.

c. Siswa memiliki rasa tanggung jawab yang besar.

d. Siswa aktif menjawab pertanyaan guru pada saat proses pembelajaran.

6. Siswa memiliki rasa berfikir divergen.
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a. Siswa mau mengeluarkan pendapat.

b. Siswa mudah memahami keterangan yang dberikan oleh guru ekonomi

pada saat proses pembelajaran.

c. Siswa mampu menanggapi setiap pertanyaan yang diberikan guru.

d. Siswa aktif membagi kelompok untuk diskusi.

Indikator yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa adalah

suatu angka yang diperoleh siswa melalui nilai tes pada pembelajaran yang

dilihat dari nilai ulangan semester ganjil siswa kelas X1 IPS di SMA Negeri

001 Kampar Utara.

D. Asumsi Dasar dan Hipotesis

1. Asumsi Dasar

a. Kreativitas belajar siswa berbeda-beda.

b. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi berbeda-beda.

c. Ada kecendrungan kreativitas belajar memiliki hubungan dengan hasil

belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi.

2. Hipotesis

Ha: Ada hubungan yang signifikan antara kreativitas belajar siswa

dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X1

IPS di SMA Negeri 001 Kampar Utara.

Ho: Tidak ada hubungan yang signifikan antara kreativitas belajar siswa

dengan hasil belajar siswa kelas X1 di SMA Negeri 001 Kampar

Utara.


