
BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Kreatifitas

a. Pengertian kreatifitas

Perkataan kreatif pada hakikatnya adalah penemuan sesuatu

yang baru, dan bukan akumulasi dari keterampilan atau pengetahuan

yang diperoleh dari buku pelajaran. Kreatif diartikan juga sebagai pola

berpikir atau ide yang timbul secara spontan dan imajinatif, yang

mencerminkan hasil-hasil ilmiah, penemuan ilmiah, dan penciptaan-

penciptaan secara mekanik.

Kreatifitas merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan

sesuatu yang baru, berupa gagasan maupun karya nyata, dalam bentuk

ciri-ciri aptitude maupun non aptitude, dalam karya baru maupun

kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada yang relatif berbeda dengan

apa yang telah ada.1 Menurut Munandar kreatifitas adalah:

“Kreatifitas adalah hasil dari interaksi antara individu dan
lingkungannya. Seseorang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh
lingkungan dimana ia berada, dengan demikian baik peubah di
dalam individu maupun di dalam lingkungan dapat menunjang atau
dapat menghambat upaya kreatif. Impilikasinya ialah bahwa
kemampuan kreatif dapat ditingkatkan melalui pendidikan.”2

1B.Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, h.
191

2Utami Munandar, Op. Cit., h. 12
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Menurut Slameto kreatifitas pada hakikatnya berhubungan

dengan penemuan sesuatu, mengenai hal yang menghasilkan sesuatu

yang baru dengan menggunakan sesuatu yang telah ada.3 Berdasarkan

beberapa pendapat tersebut maka dapat diartikan bahwa kreatifitas adalah

suatu kondisi, sikap, kemampuan, dan proses perubahan tingkah laku

seseorang untuk menghasilkan produk atau gagasan, mencari pemecahan

masalah yang lebih efisien dan unik dalam proses belajar. Kreatifitas

memiliki beberapa tahapan, diantaranya adalah:

1) Persiapan (mendefenisikan masalah, tujuan, atau tantangan)
2) Inkubasi (mencerna fakta-fakta dan mengolahnya dalam

pikiran)
3) Iluminasi (mendesak kepermukaan, gagasan-gagasan

bermunculan)
4) Verifikasi (memastikan apakan solusi itu benar-benar

memecahkan masalah)
5) Aplikasi (mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti

solusi tersebut).4

Tahapan yang tersebut merupakan langkah-langkah yang

dilakukan dengan memikirkan solusi dari masalah yang dikemukakan

yang kemudian dicerna dalam pikiran sehingga timbul gagasan-gagasan

dari permasalahan yang dihadapi. Gagasan-gagasan tersebut akan

menjadi solusi dari permasalahan sehingga masalah yang dihadapi

terpecahkan sesuai dengan langkah-langkah yang diambil.

3Slameto, Op. Cit., h. 145
4Bobbi Deporter dan Mike Hernacki, Quantum Learning Membiasakan Belajar Nyaman

dan Menyenangkan, Bandung: Kaifa, 2000, h. 301
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b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kreatifitas

Ada tiga faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan

kreatifitas seseorang.

1) Sikap individu

Kreatifitas tidak hanya tergantung pada potensi bawaan

yang khusus, tetapi juga pada perbedaan mekanisme mental atau sikap

mental yang menjadi sarana untuk mengungkapkan sikap bawaan

tersebut. Pengembangan kreatifitas setiap individu mencakup tujuan

untuk menemukan gagasan-gagasan serta produk-produk dan

pemecahan baru. Untuk mencapai hal tersebut Slameto memberikan

beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

a) Perhatian khusus bagi pengembangan kepercayaan diri siswa perlu

diperhatikan.

b) Rasa keingintahuan siswa perlu dibangkitkan.5

Perhatian merupakan salah satu bagian yang terpenting bagi

siswa dalam pengembangan kemampuannya. Perhatian ini dapat

diberikan oleh guru secara aktif pada saat pembelajaran. Guru harus

dapat menanamkan rasa percaya diri terhadap siswa agar memiliki

keingintahuan terhadap permasalahan yang dihadapinya.

2) Kemampuan dasar yang diperlukan

Kemampuan dasar yang diperlukan mencakup berbagai

kemampuan berfikir konvergen dan divergen. Berpikir divergen

5Utami Munandar, Op. Cit., h. 155
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adalah kemampuan berpikir yang didorong untuk menyebar dan

meluas dalam mencari ide-ide baru sedangkan berfikir konvergen

adalah pola berpikir yang cenderung menyempit. Osborn dalam

Slameto memperkenalkan pengajaran pemecahan masalah yang

kreatif bagi seseorang:

a) Memikirkan keseluruhan tahap masalah.
b) Memilih bagian masalah yang perlu dipecahkan.
c) Memikirkan informasi yang kiranya dapat membant.u.
d) Memilih sumber-sumber data yang paling memungkinkan.
e) Memikirkan segala kemungkinan pemecahan masalah.
f) Memilih gagasan-gagasan yang paling memungkinkan.
g) Memikirkan segala kemungkinan cara pengujian.
h) Memilih cara yang paling dapat dipercaya untuk menguji.
i) Membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. 6

Pengajaran tersebut dapat berjalan dengan baik jika peserta

didik melakukan kegiatan proses belajar dengan membiasakan untuk

berpikir divergen. Pola pikir divergen akan sangat membantu siswa

dalam mencari ide-ide baru.

3) Teknik-teknik yang digunakan

Teknik-teknik yang digunakan untuk mengembangkan

kreatifitas diantaranya sebagai berikut:

a) Melakukan pendekatan inquiry
b) Mengunakan teknik-teknik sumbang saran
c) Memberikan penghargaan bagi prestasi kreatif
d) Meningkatkan pemikiran kreatif melalui banyak media.7

Pendekatan inquiry merupakan salah satu pendekatan yang dapt

dilakukan dengan penekanan pada proses berpikir secara kritis dan

6Ibid., h. 156
7Ibid., h. 159
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analitis kepada siswa. Kemampuan berpikir kritis berarti bahwa

berpikir dengan tidak menerima sesuatu apa adanya. Sementara

pendekatan sumbang saran disini adalah kegiatan yang dilakukan

dengan meminta siswa untuk mengemukakan gagasannya. Pemberian

penghargaan bagi peserta didik juga dapat dilakukan oleh dalam

memberikan pengembangan kreatifitas bagi siswa.

c. Ciri-ciri dari kepribadian yang kreatif

Menurut Sund dalam Slameto bahwa individu dengan potensi

kreatif dapat dikenal melalui pengamatan ciri-ciri sebagai berikut: hasrat

keingintahuan yang cukup besar, bersikap terbuka terhadap pengalaman

baru, keinginan untuk menemukan dan meneliti, cenderung lebih

menyukai tugas yang berat dan sulit, cenderung mencari jawaban yang

luas dan memuaskan, memiliki dedikasi bergairah serta aktif dalam

melaksnakan tugas, bersikap fleksibel, menanggapi pertanyaan yang

diajukan serta cenderung memberi jawaban lebih banyak.8

Menurut Guilford dalam Suryosubroto, kemampuan kreatif dapat

dicerminkan melalui lima macam prilaku, yaitu:

1) Fluency, kelancaran atau kemampuan untuk menghasilkan
banyak gagasan.

2) Fleksibility, kemampuan menggunakan bermacam-macam
pendekatan dalam mengatasi persoalan.

3) Originality, kemampuan mencetuskan gagasan-gagasan asli
4) Elaboration, kemampuan menyatakan gagasan secara terperinci.
5) Sensitivity, kepekaan menangkap dan menghasilkan gagasan

sebagai tanggapan terhadap suatu situasi.9

8Slameto, Op. Cit., h. 147
9B.Suryosubroto, Op. Cit., h. 193
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Lima perilaku kreatifitas tersebut secara umum orang-orang yang

kreatif juga dapat dilihat dari cara berfikir yang selalu bebas dan

menyukai hal-hal yang rumit, memiliki rasa humoris yang tinggi dan

realistis dalam berfikir. Berdasarkan pada “Pedoman Diagnostik Potensi

Peserta Didik” disebutkan bahwa indikator kreatifitas sebagai berikut:

1) Memiliki rasa ingin tahu yang besar.
2) Sering mengajukan pertanyaan yang berbobot.
3) Memberikan banyak gagasan dan usul terhadap suatu masalah.
4) Mampu menyatakan pendapat secara spontan dan tidak malu-

malu.
5) Mempunyai/menghargai rasa keindahan.
6) Mempunyai pendapat sendiri dan dapat mengungkapkannya,

tidak mudah terpengaruh orang lain.
7) Memiliki rasa humor tinggi.
8) Mempunyai daya imajinasi yang kuat.
9) Mampu mengajukan pemikiran, gagasan pemecahan masalah

yang berbeda dari orang lain (orisinil).
10) Dapat bekerja sendiri.
11) Senang mencoba hal-hal baru.
12) Mampu mengembangkan atau merinci suatu gagasan

(kemampuan elaborasi).10

Utami Munandar mengemukakan ciri-ciri kreatifitas sebagai

berikut:

1) Rasa ingin tahu yang luas dan mendalam
2) Sering mengajukan pertanyaan yang baik.
3) Memberikan banyak gagasan atau usul terhadap suatu masalah
4) Bebas dalam menyatakan pendapat.
5) Mempunyai rasa keindahan yang mendalam
6) Menonjol dalam salah satu bidang seni.
7) Mampu melihat suatu masalah dari berbagai segi/sudut

pandang.
8) Mempunyai rasa humor yang luas.
9) Mempunyai daya imajinasi.
10)Orisinil dalam ungkapan gagasan dan dalam pemecahan

masalah.11

10Hamid Muhammad, Pedoman Diagnostik Potensi Peserta Didik, Jakarta: Departemen
Pendidikan Nasional, 2004, h. 24

11Utami Munandar, Op. Cit., h. 71
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Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara

umum ciri-ciri individu yang memiliki kreatifitas yaitu bebas dalam

berpikir, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, menyukai hal-hal yang

rumit dan memilki rasa humor yang tinggi.

2. Cara belajar

a. Pengertian cara belajar

Cara belajar adalah suatu jalan atau sistem yang dilakukan

individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru

sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya.12 Slameto

mengemukakan bahwa: “Cara belajar adalah kebiasaan belajar atau cara

belajar yang mempengaruhi belajar meliputi antara lain: mengulangi

bahan pelajaran, membaca dan membuat catatan, kosentrasi,

mengerjakan tugas, cara mengatur waktu belajar.”13 Adanya cara yang

dimiliki oleh siswa akan memberikan jalan atau sistem yang dilakukan

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah sebagai hasil dari

interaksi dengan lingkungannya.

Setiap pembelajar memiliki cara sendiri dalam hal
mengolah, menyandi, merasakan atau menerima informasi
(pesan pembelajaran). Ada pembelajar lebih menyukai cara
visual dan ada yang lebih menyukai cara mendengar. Ada yang
lebih suka belajar sendiri, ada yang lebih suka belajar secara
kolaborasi atau bersama-sama dan berdiskusi. Ada yang suka
menganalisis informasi, ada pula yang senang membuat abstrak
garis besar isi bahan. Ada yang lebih menggantungkan diri pada
isyarat internal, ada pula yang lebih meyakini isyarat eksternal
untuk mengolah sesuatu. Cara yang terus-menerus tetap bagi

12Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, h. 68
13 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: Rineka Cipta,

2003, h. 85
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masing-masing pembelajar ini disebut cara belajar atau learning
style.14

Booby De Porter dan Mike Hernacki dalam Quantum Learning

disebutkan bahwa learning style adalah kunci mengembangkan kinerja

dalam pekerjaan di sekolah, dan dalam situasi-situasi antar pribadi.15

James dan Gardner dalam Nur Ghofrun berpendapat bahwa learning style

adalah cara yang kompleks dimana para siswa menganggap dan merasa

paling efektif dan efisien dalam memproses, menyimpan dan memanggil

kembali apa yang telah mereka pelajari.16

Menurut Hernacki dikutip oleh M. Asrori Ardiansyah

disebutkan bahwa “cara belajar merupakan gabungan modalitas dan

dominasi otak. Modalitas artinya cara termudah bagi seorang untuk

menyerap informasi, sedangkan dominasi otak cara seorang dalam

mengatur dan mengelolah informasi.”17

Berdasarkan beberapa penjelasan tentang cara belajar atau

learning stlye tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa cara belajar

merupakan cara yang relatif tetap dan konsisten yang dilakukan dalam

menangkap informasi, cara mengingat, cara berfikir, dan cara

memecahkan masalahnya untuk memperoleh suatu perubahan tingkah

laku yang baru sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya.

14M. Asrori Ardiansyah, Pengertian Cara Belajar, 2011, [online] tersedia: http://www.
majalahpendidikan.com/2011/05/pengertian-cara-belajar.html [30 April 2013]

15Booby De Porter dan Mike Hernacki, Op. Cit.,  h. 110
16M. Nur Ghufron dan Rini Risnawati, S, Gaya Belajar, Yokyakarta: Pustaka Pelajar,

2012), h. 42
17M. Asrori Ardiansyah, Pengertian Cara Belajar, 2011, [online] tersedia: http://www.

majalahpendidikan.com/2011/05/pengertian-cara-belajar.html [30 April 2013]
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b. Cara belajar yang efektif

Pengefektifan cara belajar sebagaimana yang diuraikan oleh

Slameto diperlukan adanya bimbingan, kondisi dan strategi belajar, dan

metode belajar. 18 Penjelasan dari masing-masing aspek tersebut adalah

sebagai berikut:

1) Perlunya Bimbingan

Miunsterberg dan Taylor mengadakan penyelidikan ilmiah

tentang cara-cara bekerja efisien. Efisien dalam industri telah banyak

menjadi kenyataan, sehingga pemborosan bahan dan waktu diperkecil

sampai minimal.19 Demikian pula dalam hal belajar ada cara-cara

yang efisien dan tak efisien. Banyak siswa dan atau mahasiswa gagal

atau tidak mendapat hasil yang baik dalam pelajarannya karena

mereka tidak mengetahui cara-cara belajar yang efektif. Mereka

kebanyakan hanya mencoba menghafal pelajaran.

2) Kondisi dan Strategi Belajar

Kondisi dalam hal ini terbagi menjadi kondisi internal dan

eksternal. Kondisi internal adalah situasi yang ada dalam diri siswa itu

sendiri misalnya kesehatan, keamanannya, dan sebagainya. Siswa

dapat belajar dengan baik apabila kebutuhan-kebutuhan internalnya

dapat dipenuhi. Terdapat kebutuhan primer manusia yang harus

dipenuhi, yakni: kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan,

kebutuhan akan kebersamaan dan cinta, kebutuhan akan status

18Slameto. Op. Cit., h. 73
19Ibid., h. 73
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(misalnya keinginan akan keberhasilan), Kebutuhan self actualization,

kebutuhan untuk mengetahui dan mengerti, dan kebutuhan estetik. 20

Kondisi eksternal adalah kondisi yang. ada diluar diri pribadi

manusia, umpamannya kebersihan rumah, penerangan, serta keadaan

linkungan fisik yang lain. Untuk dapat belajar yang efektif diperlukan

lingkungan fisik yang baik dan teratur. 21

Belajar yang efisien dapat tercapai apabila dapat menggunakan

strategi belajar yang tepat. Strategi pembelajaran merupakan suatu

garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai

sasaran yang telah ditentukan.22 Strategi belajar diperlukan untuk

dapat mencapai hasil yang semaksimal mungkin. Slameto

mengemukakan bahwa seorang yang menyelidik berbagai buku

tentang cara-cara belajar yang baik akan mengumpulkan berbagai

macam petunjuk yang penting seperti keadaan jasmani, keadaan

emosional, keadaan lingkungan, memulai belajar, adakan kontrol,

belajar keras tidak merusak, cara mempelajari buku, mempertinggi

kecepatan membaca, jangan membaca belaka dan lain-lain. 23

20Ibid., h. 74
21Slameto, Op. Cit., h. 76
22Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka

Cipta, 2010, h. 5
23Slameto, Op. Cit., h. 76
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c. Cara belajar yang sangat berperan dalam proses pembelajaran

Cara belajar atau learning style yang dimiliki oleh siswa

merupakan kombinasi dari bagaimana menyerap, dan kemudian

mengatur serta mengolah informasi. Cara menyerap informasi tersebut

dikenal nama modalitas.24

M. Asrori Ardiansyah mengemukakan bahwa cara belajar yang

mempengaruhi proses pembelajaran yaitu, pertama cara belajar visual

yaitu cara belajar yang memiliki ciri-ciri yaitu teratur, memperhatikan

segala sesuatu, menjaga penampilan, mengingat dengan gambar, lebih

suka membaca daripada dibacakan dan membutuhkan gambaran dan

tujuan menyeluruh, menangkap secara detail, dan mengingat apa yang

dilihat. Kedua, cara belajar auditorial cara belajar yang memiliki ciri-ciri

seperti Perhatiannya mudah terpecah, berbicara dengan pola berirama,

belajar dengan cara mendengar, menggerakkan bibir atau bersuara saat

membaca, berdialog secara internal dan eksternal.25

3. Hasil Belajar

a. Pengertian Hasil Belajar

Hasil merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menunjukan

pencapaian yang telah dilakukan. Sedangkan belajar merupakan proses

yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Jadi hasil

belajar adalah pencapaian yang ditandai dengan adanya perubahan pada

24Booby De Porter dan Mike hernacki, Op. Cit., h. 110.
25 M. Asrori Ardiansyah, Loc. Cit.
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diri seseorang. Menurut George J. Mouly yang kutip oleh Trianto dalam

bukunya mengatakan belajar pada dasarnya adalah proses perubahan

tingkah laku seseorang berkat adanya pengalaman.26

Menurut Djamarah hasil adalah suatu yang diperoleh dari suatu

kegiatan, diciptakan, baik secara individual maupun kelompok. Hasil

tidak akan pernah ada selama seseorang tidak melakukan suatu

kegiatan.27 Hal ini mengindikasikan suatu hasil diperoleh dari adanya

suatu kegiatan proses belajar yang mengkibatkan adanya prubahan pada

diri seseorang. Selanjutnya Djamarah juga mengungkapkan ciri-ciri

khusus perubahan tingkah laku akibat proses belajar adalah:

1) Perubahan yang terjadi pada setiap individu yang belajar akan
menyadari terjadinya perubahan itu atau sekurang-kurangnya
bertambah kecakapan dan kebiasaan.

2) Perubahan dalam belajar bersifat kontiniu dan fungsional.
Perubahan yang terjadi pada diri individu berlangsung terus
menerus dan tidak statis dan berguna bagi kehidupannya
ataupun proses belajar berikutnya.

3) Perubahan dalam belajar bersifat aktif positif dan aktif. Dalam
perubahan belajar, perubahan itu senantiasa bertambah dan
tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari
sebelumnya

4) Perubahan dalam belajar tidak sifat sementara, perubahan yang
terjadi dalam belajar bersifat menetap dan permanen.

5) Perubahan yang terjadi karena ada tujuan yang hendak dicapai.
6) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku.28

26Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, Jakarta: Putra Grafika,
2010, h. 9

27Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, Jakarta: Rineka Cipta,
2000, h. 19-21

28Ibid., h. 2-3
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Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut dapat dikatakan

bahwa belajar adalah suatu proses yang menghasilkan perubahan tingkah

laku pada diri individu secara menyeluruh. Jadi, hasil belajar adalah

tingkat penguasaan yang dicapai oleh murid dalam mengikuti program

pembelajaran yang telah ditetapkan. Menurut Nana Sudjana, hasil belajar

adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki murid setelah ia menerima

pengalaman belajarnya.29

Dimyati dan Mujiono, mendefinisikan hasil belajar sebagai

berikut:

“Hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi tindak
belajar dan tindak mengajar. Berdasarkan sisi guru, tindak
mengajar diakhiri dengan proses evaluasi belajar, sedangkan sisi
murid, hasil belajar merupakan berakhirnya batas dan puncak
proses belajar. Hasil belajar, untuk sebagian adalah berkat
tindak guru, suatu pencapaian atau (proses, cara, perbuatan
mencapai) tujuan pengajaran. Pada bagian lain merupakan
peningkatan kemampuan mental murid. Hasil belajar tersebut
dibedakan menjadi dampak pengajaran dan dampak pengiring.
Dampak pengajaran adalah hasil yang dapat diukur, seperti yang
tertuang dalam angka rapor dan berdampak pengiring terhadap
terapan pengetahuan dan kemampuan.”30

Pengukuran tentang kemampuan pemahaman siswa dari

pembelajaran yang diajarakan dapat dilakukan memalui tes kemampuan.

Kemampuan pengetahuan dan pemahaman siswa ini merupakan

kemampuan atau prestasi. Menurut Muhibin Syah tes prestasi adalah alat

29Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung: Remaja
Rosdakarya. 2000, h. 22

30Dimyati dan Mujiono, Belajar dan Proses Pembelajaran, Jakarta: Rineka Cipta, 2000,
h. 3



21

ukur yang digunakan untuk menentukan taraf keberhasilan sebuah

program pengajaran.31

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut jelas bahwa

hasil belajar merupakan sesuatu yang menjadi milik siswa sebagai akibat

dari kegiatan belajar yang dilaksanakannya dan merupakan penentu akhir

dalam melaksanakan rangkaian aktivitas belajar mengajar. Berdasarkan

penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hasil belajar

merupakan hasil yang dicapai oleh seorang siswa setelah mengikuti

pembelajaran atau tes yang dilaksanakan oleh guru di kelas.

b. Kriteria Hasil Belajar

Kriteria pengukuran hasil belajar dapat dilakukan melalui

evaluasi. Evaluasi adalah penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program.32

Sehubungan dengan penilaian pembelajaran Moekijat dalam Mulayasa

mengemukakan teknik penilaian pembelajaran yang mencakup aspek

pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai berikut:

1) Penilaian belajar pengetahuan dapat dilakukan dengan ujian
tulis, lisan dan daftar isian pertanyaan.

2) Penilaian belajar keterampilan dapat dilakukan dengan ujian
praktik, analisa keterampilan dan analisa tugas, serta
penilaian oleh peserta didik sendiri.

3) Penilaian belajar sikap dapat dilakukan dengan daftar isian
sikap dari diri sendiri, daftar isian sikap yang disesuaikan

31Muhibin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Praktek, Bandung: Rosda,
2008, h. 141

32Muhibbin Syah, Psikologi pendidikan dengan Pendekatan Baru, PT Remaja
Rosdakarya, Bandung, 2006, h. 139



22

dengan tujuan program, dan skala deferensial sematik
(SDS).33

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa penilaian

merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menetukan keberhasilan

siswa. Ada pun bentuk tes yang diberikan kepada peserta didik tetap

harus sesuai dengan persyaratan yang baku, yakni tes itu harus:

1) Memiliki validitas (mengukur atau menilai apa yang hendak
diukur atau dinilai, terutama menyangkut kompentensi dasar
materi standar yang telah dikaji.

2) Mempunyai reliabilitas (keajekan, ketetapan hasil yang
diperoleh seorang peserta didik bila dites kembali dengan tes
yang sama).

3) Menunjukkan objektifitas (dapat mengukur apa yang sedang
diukur, di samping perintah pelaksanaannya jelas dan tegas
sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang tidak ada
hubungannya dengan maksud tes.

4) Pelaksanaan penilaian harus efisien dan praktis.34

Berdasarkan teori tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan

tes yang efisien, objektif serta sesuai dengan kriteria yang ditentukan

maka akan memberikan hasil belajar yang baik. Karena hasil belajar

merupakan sesuatu yang menjadi milik siswa sebagai akibat dari

kegiatan belajar yang dilaksanakannya.

4. Hubungan Kreatifitas dan Cara Belajar terhadap Hasil Belajar

Belajar merupakan sebagai sesuatu perubahan tingkah laku yang

relatif tetap, yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Belajar kreatif

berhubungan erat dengan penghayatan terhadap pengalaman belajar yang

sangat menyenangkan, yang dijalaninya melalui tahapan-tahapan kreatifitas.

33E.Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan Kemandirian guru dan
Kepala Sekolah, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 213

34Ibid., h. 213
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Kreatifitas siswa dalam proses pembelajaran merupakan tingkah laku yang

dilaksanakan dalam banyak cara dalam kesempatan untuk mengahadapi

berbagai situasi belajar. Menurut Slameto kreatifitas merupakan hasil

belajar dalam kecakapan kognitif, sehingga untuk menjadi kreatif dapat

dipelajari melalui proses belajar mengajar.35 Ciri-ciri afektif orang yang

kreatif meliputi rasa ingin tahu, merasa tertantang terhadap tugas

majemuk.36

Menurut Torrance, Getzels dan Jakson, dan Yamamoto dalam

Slameto disebutkan bahwa kelompok siswa yang kreatifitasnya tinggi tidak

berbeda dengan prestasi sekolah dari kelompok siswa yang yang

intelegensinya relative tinggi.37 Hal ini memberikan gambaran bahwa

kreatifitas memiliki hubungan dengan kemampuan pengetahuan siswa atau

hasil belajar siswa.

Perolehan hasil belajar juga dipengaruhi oleh cara belajar

seseorang. Menurut Slameto “Banyak siswa yang gagal atau tidak mendapat

hasil yang baik dalam pelajarannya karena tidak mengetahui cara-cara

belajar yang efektif. Cara yang dimiliki oleh siswa dapat memberikan jalan

atau teknik yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan

tingkah sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya yang berupa hasil

belajar. Dalyono menyebutkan bahwa cara belajar seseorang juga

35Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: Rineka Cipta,
2003, h. 138

36Utami Munandar, Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah, Jakarta:
Gramedia, 1999, h. 51.

37 Utami Munanadar, Op. Cit., h. 9
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mempengaruhi pencapaian hasil belajarnya.38 Berdasarkan uraian tersebut

dapat disimpulkan bahwa kreatifitas dan cara belajar sangat berperan

dengan tingkat pemahaman dan pengetahuan terhdap mata pelajaran yang

atau dengan kata lain kreatifitas dan cara belajar dapat mempengaruhi hasil

belajar.

B. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian yang

akan penulis lakukan ini antara lain, diantaranya adalah penelitian yang

dilakukan oleh Diah Kertasiwi, dalam penelitiannya yang berjudul “Hubungan

Antara Partisipasi dalam Kegiatan OSIS dan Kreatifitas Siswa dengan

Prestasi Belajar Sosiologi di SMA Negeri 10 Yogyakarta”, menyimpulkan

bahwa terdapat hubungan positif antara kreatifitas dengan prestasi belajar

Sosiologi di SMA Negeri 10 Yogyakarta yang dibuktikan dengan r hitung

0.347 lebih besar dari r table 0.312 dengan taraf signifikansi 5%. Dengan

demikian, kreatifitas dapat menunjang prestasi belajar sosiologi, dengan

sumbangan relative 43% dan sumbangan efektif 11 %.39

Penelitian tentang kreatifitas juga pernah diteliti oleh Dewi A.

Sagitasari dengan judul penelitian “Hubungan Antara Kreatifitas dan Gaya

Belajar dengan Prestasi Belajar Matematika Siswa SMP”. Berdasarkan hasil

penelitian Dewi A. Sagitasari diketahui bahwa terdapat hubungan positif dan

38 M. Dalayono, Psikologi Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, h. 57
39Diah Kertasiwi, Hubungan Antara Partisipasi dalam Kegiatan OSIS dan Kreativitas

Siswa dengan Prestasi Belajar Sosiologi di SMA Negeri 10 Yogyakarta, Skripsi, Yogyakarta:
FISE, UNY, 2009
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signifikan antara kreatifitas dengan prestasi belajar matematika siswa kelas VII

SMP di Godean dengan persamaan regresi Yˆ = 29,848 + 0,835 X1, dan

diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,900 serta nilai koefisien determinasi

sebesar 0,809, atau variansi prestasi belajar matematika 80,9% dapat dijelaskan

oleh variabel kreatifitas. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara gaya

belajar dengan prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMP di Godean

dengan persamaan regresi Yˆ = 33,254 + 0,630 X2, dan diperoleh nilai

koefisien korelasi sebesar 0,393 serta nilai koefisien determinasi sebesar 0,154,

atau variansi prestasi belajar matematika 15,4% dapat dijelaskan oleh variabel

kreatifitas dan variabel gaya belajar.40

Penelitian yang juga relevan dengan judul penulis yaitu penelitian

oleh Haryanti pada tahun 2011 dengan judul penelitian “Pengaruh Gaya

Belajar dan Kreatifitas Siswa terhadap Prestasi Belajar Matematika Kelas

VIII SMP N 1 Selogiri”. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa terdapat ada

pengaruh yang signifikan gaya belajar terhadap prestasi belajar matematika.

Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa t hitung

> t tabel, yaitu 2,123 > 2,01, dengan sumbangan efektif sebesar 6,2%. Ada

pengaruh yang signifikan kreatifitas siswa terhadap prestasi belajar

matematika. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui

40Dewi A. Sagitasari, Hubungan Antara Kreativitas dan Gaya Belajar dengan Prestasi
Belajar Matematika Siswa SMP, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Matematika, UNY,
2011
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bahwa t hitung > t tabel, yaitu 2,788 > 2,01, dengan sumbangan efektif sebesar

11,2%.41

Penelitian tentang cara belajar juga pernah diteliti oleh Yenni Masrica

pada tahun 2013 dengan judul penelitian Pengaruh Cara Belajar Siswa

Terhadap Prestasi Belajar pada Mata Pelajaran Keteknikan Budidaya

Perikanan di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Tanjungsari Kabupaten

Sumedang. Hasil penelitian membuktikan bahwa Besarnya  pengaruh cara

belajar siswaterhadap prestasi belajar pada mata pelajaran keteknikan budidaya

perikanan dapat dilihat dari hasil perhitungan koefisien determinasi (KD)

sebesar 2,72% tetapi pengaruh tersebut tidak memberikan dampak yang terlalu

berarti terhadap prestasi belajar siswa tersebut. Hasil dari analisis data

menunjukan terdapat pengaruh cara belajar siswa terhadap prestasi  belajar

pada mata pelajaran keteknikan budidaya perikanan, diperoleh

thitung<ttabelyaitu 0.8368< 2.060dimana hipotesis diterimadan tingkat

keeratan hubunganya sebesar 0.17 dalam kategori sangat lemah.42

C. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan penjabaran dalam bentuk konkret dari

konsep teoretis, agar mudah dipahami dan dapat diterapkan dilapangan sebagai

acuan dalam penelitian, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami

41Haryanti, Pengaruh Gaya Belajar dan Kreativitas Siswa terhadap Prestasi Belajar
Matematika Kelas VIII SMP N 1 Selogiri, Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah
Surakarta, 2011

42 Yenni Masrica, Pengaruh Cara Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar pada Mata
Pelajaran Keteknikan Budidaya Perikanan di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Tanjungsari
Kabupaten Sumedang, Skripsi, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, rspository.upi.edu,
2013
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maksud penelitian ini. Berdasarkan kajian di atas, maka dapat dirumuskan

konsep operasional pada penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas yaitu

kreatifitas (variabel X1), dan cara belajar (Variabel X2), dan variabel terikat

hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi pada kelas XI (Y) dengan

indikator-indikator sebagai berikut:

1. Variabel X1

a. Siswa memiliki rasa ingin tahu yang besar.

b. Siswa aktif mengajukan pertanyaan.

c. Siswa bersikap terbuka terhadap pengalaman baru.

d. Siswa aktif dalam memberikan gagasan terhadap suatu masalah.

e. Siswa menyatakan pendapat secara spontan dan tidak malu-malu.

f. Siswa cenderung mencari jawaban yang luas dan memuaskan.

g. Siswa aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran

h. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan.

i. Siswa berpikir fleksibel.

j. Siswa menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh guru

k. Siswa memberi jawaban lebih banyak terhadap pertanyaan yang diajukan

oleh guru.

l. Siswa aktif dalam mengajukan pemikiran, gagasan pemecahan masalah

yang berbeda dari orang lain.

m. Siswa memiliki kemampuan dalam membuat analisis

n. Siswa memiliki kemampuan untuk membuat kesimpulan.

o. Siswa dapat bekerja sendiri dalam melaksanakan tugas.



28

p. Siswa memiliki semangat bertanya.

q. Siswa memiliki semangat untuk meneliti.

r. Siswa memiliki tujuan/maksud membaca yang cukup jelas.

s. Siswa mengembangkan atau merinci suatu gagasan (kemampuan

elaborasi).

2. Variabel X2

a. Siswa membuat jadwal pelajaran tambahan.

b. Siswa melaksanakan jadwal tambahan yang telah disusunya dengan

teratur.

c. Siswa melaksanakan jadwal pelajaran yang telah disusunya dengan

disiplin.

d. Siswa mempergunakan waktu istirahat sebaik mungkin.

e. Siswa membaca buku pelajaran ekonomi.

f. Siswa membaca literatur lain selain buku pelajaran ekonomi

g. Siswa membuat catatan terhadap pelajaran yang dipelajarnya.

h. Siswa merangkum materi pelajaran di rumah.

i. Siswa mempelajari kembali materi yang tidak dipahami di rumah.

j. Siswa konsentrasi terhadap pelajaran.

k. Siswa belajar fokus terhadap materi yang disampaikan oleh guru.

l. Siswa menghubungkan pelajaran yang telah diterima dengan bahan yang

telah dikuasai

m. Siswa mengikuti proses belajar mengajar dari awal sampai selesai.

n. Siswa mengerjakan sendiri tugas yang diberikan oleh guru.
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o. Siswa mengerjakan PR yang diberikan oleh guru.

p. Siswa mengerjakan tugas secara berkelompok yang diberikan oleh guru.

3. Variabel Y

Indikator dari variabel Y (hasil belajar) dalam penelitian ini adalah nilai

yang diperoleh siswa dari hasil evaluasi yang diberikan oleh guru mata

pelajaran ekonomi kelas XI.

D. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

Asumsi pada penelitian ini adalah kreatifitas dan cara belajar memiliki

karaktersitik yang berbeda-beda dan dapat mempengaruhi hasil belajar

siswa.

2. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan

masalah yang telah dikemukakan. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian

dirumuskan menjadi hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (Ho)

sebagai berikut:

Ha : Ada pengaruh secara simultan antara kreatifitas dan cara belajar

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas XI

Sekolah Menengah Atas Negeri I Inuman Kecamatan Inuman

Kabupaten Kuantan Singingi.

Ho : Tidak ada pengaruh secara simultan antara kreatifitas dan cara belajar

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas XI
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Sekolah Menengah Atas Negeri I Inuman Kecamatan Inuman

Kabupaten Kuantan Singingi.


