
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan bidang garapan pemerintah yang erat berhubungan 

dengan  perkembangan  dan  kemajuan  suatu  bangsa.  Pendidikan  diharapkan 

menghasilkan perubahan yang dapat mengembangkan suatu bangsa. Oleh karena 

itu  keberhasilan  suatu  program pemerintah  harus  dapat  membantu  tercapainya 

tujuan  pendidikan  nasional,  sehingga  akan  didapatkan  generasi  yang  dapat 

memajukan  kehidupan   bangsa  yang  sesuai  dengan  bidang  masing-masing. 

Pembangunan  nasional  di  bidang  pendidikan  adalah  meningkatkan  kualitas 

manusia seutuhnya, mengembangkan sikap inovatif, dan keinginan untuk maju. 

Dalam  rangka  mencapai  program  tersebut,  maka  perlu  peningkatan  dan 

penyempurnaan dalam proses pendidikan.

Setiap  siswa pada  dasarnya  ingin  berprestasi  yang baik  di  sekolahnya. 

Demikian  halnya  dengan  orang  tua  tentu  mengharapkan  anaknya  mempunyai 

prestasi belajar yang dapat dibanggakan. Dengan adnya prestasi yang baik secara 

tidak langsung akan meningkatkan mutu sekolah maupun mutu pendidikan pada 

bangsa.

Masing-masing  jenjang  pendidikan   mempunyai  pola  atau  system 

pendidikan yang berbeda-beda. Untuk pendidikan menengah kejuruan diutamakan 

perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa dan mempersiapkan 

siswa untuk siap bekerja dengan pengkhususan program studi.

Peningkatan  mutu  pendidikan  pada  dasarnya  dapat  dilihat  dari  meningkatnya 

prestasi belajar yang merupakan wujud dari hasil belajar siswa yang maksimal. 

Adapun  hasil  belajar  siswa  pada  hakekatnya  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor, 

sebagaimana  dikemukakan  oleh  Ngalim  Purwanto  (1986  :  107)  bahwa  hasil 

belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor yang datang dari dalam 

diri siswa dan faktor yang datang dari luar diri siswa. 
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Proses belajar siswa dikatakan berhasil apabila siswa tersebut mempunyai 

prestasi  belajar  yang  baik.  Keberhasilan  tersebut  tergantung  pada  kemampuan 

siswa itu sendiri. Prestasi belajar itu tidak mudah dicapai, ada berbagai macam 

faktor yang mendukung prestasi belajar seseorang diantaranya yaitu, kreativitas 

belajar dan lingkungan belajar siswa.

Dalam  proses  belajar  mengajar,  kreativitas  memegang  peranan  yang 

sangat  penting.  Conny  Semiawan  et.  Al  (1984  :  17)  berpendapat  bahwa  “ 

kreativitas  adalah  kemampuan  untuk  memberikan  gagasan,  ide  dan 

menerapkannya  dalam  pemecahan”.  Menurut  Julius  Candra  (1994  :  26)  juga 

menyatakan bahwa “kreativitas bukan hanya bekal untuk mencipta saja”. Dengan 

demikian dalam kegiatan belajarnya, siswa yang kreatif akan memperbesar daya 

kemampuan belajar yang dimiliki individu itu sendiri.

Dalam  proses  belajar  dapat  menimbulkan  sikap  kreatif  pada  siswa-

siswanya,  sehingga  salah  satu  cara  yang  ditempuh  oleh  siswa  yaitu  dengan 

mengintensifkan pengembangan kreatif  siswa,  siswa yang kreatif  akan mampu 

menggunakan metode-metode yang ada untuk menyelesaikan soal-soal pelajaran 

yang ditemui. Bahkan akan mendapat kesan belajar lebih mendalam dari materi 

pelajaran yang disampaikan oleh guru. Sehingga siswa yang kreatif akan dapat 

memperoleh prestasi belajar yang lebih baik daripada siswa yang tidak kreatif.

Selain memiliki daya kreativitas, prestasi belajar siswa juga dipengaruhi 

oleh lingkungan belajar siswa. Faktor-faktor lingkungan ini meliputi lingkungan 

alami  maupun  lingkungan  sosial.  Faktor  alami  seperti  keadaan  suhu  atau 

kelembaban  udara.  Belajar  pada  keadaan  udara  yang  segar  akan  lebih  baik 

hasilnya  daripada  belajar  dalam keadaan yang panas  dan lembab.  Lingkungan 

sosial  yaitu siswa berada ditengah-tengah orang lain atau masyarakat sehingga 

timbul suatu pergaulan, yang pergaulan tersebut akan membawa dampak positif 

maupun negatif di dalam kehidupan dan prestasi belajar siswa.

Siswa SMK merupakan siswa yang beranjak remaja yang biasanya lebih 

menyukai  kebebasan,  sulit  berdisiplin  dalam  belajar  dan  biasanya  mudah 

dipengaruhi  oleh  pergaulan  yang  berdampak  negatif,  sebagai  contoh  dalam 

berpakaian,  model  rambut  atau  pemakaian  asesoris,  kebanyakan  dari  mereka 
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mengikuti  trend mode yang berkembang tanpa memikirkan hal itu pantas untuk 

dirinya atau tidak. Demikian juga dalam aktivitas belajar, mereka banyak tidak 

disiplin. Mereka lebih mementingkan menonoton televisi,  playstation atau video 

game daripada mengerjakan pekerjaan rumah, suka membolos dan masih banyak 

hal yang menyimpang lainnya. Hal tersebut berpengaruh terhadap prestasi belajar 

siswa di sekolah.

Pengaruh  lingkungan  terhadap  prestasi  belajar  sangat  besar,  maka 

menuntut  adanya  peran  yang  seimbang  antar  semua  komponen  pendidikan. 

Pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan guru di sekolah 

tetapi juga diharapkan adanya peran serta dan kerjasama yang baik dari orang tua 

(keluarga)  dan  masyarakat  (sosial).  Kerjasama yang  harmonis  dan  peran  serta 

semua pihak   diharapkan  proses  mendidik  siswa dapat  berhasil  mengantarkan 

siswa menuju kedewasaan yang bertanggung jawab.

Seperti misalnya salah satu sebab kemungkinan model pendekatan yang 

dilakukan oleh guru dalam belajar mengajar sudah tidak relevan atau tidak dapat 

membangkitkan  daya  kreativitas  siswa.  Ada  kemungkinan  juga  situasi  dalam 

proses pembelajaran yang indoktrinasi, padatnya materi dan rendahnya kualitas 

pengajaran. Kondisi tersebut dapat menyebabkan siswa tidak tertarik pada mata 

pelajaran  tersebut.  Selain  itu,  ketidaktertarikan  terhadap  mata  pelajaran  juga 

dikarenakan  mereka  kurang  memahami  mata  pelajaran  yang  telah  diajarkan. 

Akibatnya  siswa  kurang  mandiri  dalam belajar,  ditandai  oleh  kurang  aktifnya 

mereka dalam proses belajar-mengajar, sering meminta bantuan orang lain dalam 

mengerjakan soal-soal latihan maupun tugas-tugas yang diberikan oleh guru.    

Ketidakmandirian  dan  kurang  aktifnya  siswa  dalam  proses  belajar 

mengajar  tentunya  akan  berdampak  negatif  terhadap  prestasi  belajar  yang 

diperoleh. Siswa akan memperoleh hasil yang tidak maksimal jika belajar dengan 

cara yang tidak benar. Sebaliknya, siswa yang dalam proses belajar, mengerjakan 

latihan-latihan maupun tugas yang diberikan oleh guru, maka prestasi belajar yang 

diperoleh maksimal.

Kreativitas dan lingkungan belajar yang baik dapat kita jadikan sumber 

dari  alat-alat  pendidikan  dan  faktor-faktor  pendidikan  yang  sangat  dibutuhkan 
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demi  terlaksananya tujuan pendidikan nasional,  agar  siswa menguasai  konsep-

konsep  pelajaran  di  SMK  serta  mampu  menggunakan  metode  ilmiah  untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi.

Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan 

penelitian  dengan  judul  “PENGARUH  KREATIVITAS  BELAJAR  DAN 

LINGKUNGAN  BELAJAR  SISWA  TERHADAP  PRESTASI  BELAJAR 

SISWA KELAS I JURUSAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DI SMK 

BATIK I SURAKARTA TAHUN AJARAN 2006/2007”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut  di  atas,  terdapat  berbagai 

macam masalah yang diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Prestasi belajar yang dicapai siswa merupakan hasil interaksi dari berbagai 

faktor  yang  saling  berpengaruh,  sehingga  kemungkinan  interaksi 

kreativitas  belajar  dan  lingkungan  belajar  siswa  dapat  mengakibatkan 

adanya perbedaan prestasi belajar antar siswa.

2. Kreativitas belajar  merupakan faktor yang penting dalam proses belajar 

mengajar. Dengan kreativitas akan lebih mudah memahami pelajaran dan 

memecahkan suatu masalah, sehingga akan mempengaruhi hasil belajar.

3. Apabila tidak terjadi hubungan yang dinamis terhadap faktor lingkungan, 

maka sangat berpengaruh pada pengembangan belajar siswa dan prestasi 

belajar akan menurun. 

C. Pembatasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka terdapat berbagai macam 

masalah dan luasnya bidang penelitian. Oleh karena banyaknya masalah dalam 

penelitian ini maka dibatasi pada masalah kreativitas belajar,lingkungan belajar 

siswa  dan  prestasi  belajar.  Di  bawah  ini  peneliti  jelaskan  pokok  masalah 

penelitian sebagai berikut:

4
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah siswa kelas I semester ganjil SMK Batik I 

Surakarta tahun ajaran 2006/2007.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dibatasi pada masalah sebagai berikut :

a. Kreativitas Belajar

Kreativitas dibatasi pada sikap yang mencerminkan empat kriteria dari 

kreativitas  belajar  siswa  dalam  proses  belajar  mengajar  yaitu  : 

kelancaran  dalam  berpendapat,  Fleksibelitas  (keluwesan  dalam 

bersikap),  orisinalitas   (keaslian  dalam  berfikir)  dan  elaborasi 

(pengembangan suatu gagasan)

b. Lingkungan Belajar Siswa 

Lingkungan Belajar yang dimaksud adalah kondisi yang mempengaruhi 

tingkah  laku,  pertumbuhan dan  perkembangan di  dalam suatu  proses 

perubahan  kepribadian  yang berupa  kecakapan  sikap,  kebiasaan,  atau 

kepandaian.

c.    Prestasi Belajar Siswa

Prestasi belajar siswa adalah kemampuan nyata yang dicapai oleh siswa 

dalam proses perubahan tingkah laku. Prestasi belajar yang diambil dari 

hasil tes ulangan.

D. Perumusan Masalah

Dari  latar  belakang masalah  di  atas,  maka  permasalahan  di  rumuskan 

sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan kreativitas belajar terhadap prestasi 

belajar  siswa  kelas  I  Jurusan  Administrasi  Perkantoran  SMK  Batik  1 

Surakarta tahun ajaran 2006/2007 ?

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan lingkungan belajar terhadap prestasi 

belajar  siswa  kelas  I  Jurusan  Administrasi  Perkantoran  SMK  Batik  1 

Surakarta tahun ajaran 2006/2007?
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3. Apakah ada pengaruh yang signifikan kreativitas belajar dan lingkungan 

belajar siswa secara bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa kelas I 

Jurusan Administrasi  Perkantoran SMK Batik 1 Surakarta  tahun ajaran 

2006/2007?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk  mengetahui  ada  tidaknya  pengaruh  yang  signifikan  kreativitas 

belajar  terhadap  prestasi  belajar   siswa  kelas  I  Jurusan  administrasi 

perkantoran  SMK Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2006/2007.

2. Untuk  mengetahui  ada  tidaknya  pengaruh  yang  signifikan  lingkungan 

belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa kelas I Jurusan  administrasi 

perkantoran  SMK Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2006/2007.

3. Untuk mengetahi ada tidaknya pengaruh yang signifikan kreativitas belajar 

siswa dan lingkungan belajar siswa secara bersama-sama terhadap prestasi 

belajar  siswa  kelas  I  Jurusan  administrasi  perkantoran SMK  Batik  1 

Surakarta tahun ajaran 2006/2007.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dibagi kedalam dua sifat yaitu manfaat penelitian 

yang bersifat teoritis yang berhubungan dengan pengembangan ilmu secara teori 

dan manfaat penelitian yang bersifat praktis yang pemecahan masalahnya secara 

aktual.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah mengkaji secara teoritis tentang 

masalah kreativitas belajar, lingkungan belajar siswa dan prestasi belajar 

dalam ilmu kependidikan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

a. Memberi masukan bagi guru sebagai motivator yang dapat mendorong 

siswa  untuk  belajar  dengan  cara  kreatif  karena  dengan  kreativitas 
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belajar  siswa akan sangat  berpengaruh terhadap pencapaian prestasi 

yang optimal.

b. Memberikan masukan kepada kepala sekolah agar mampu mengelola 

terhadap faktor-faktor yang mendorong prestasi belajar siswa.
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