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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

 

Bagian pertama ini akan membahas hal mengenai latar belakang masalah, 

identifikasi masalah dan pembahasan masalah. Adapun hal lain yang perlu juga 

dibahas dalam bab ini yaitu rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian dan ruang lingkup penelitian. Adapun pembahasan secara lebih rinci 

ditunjukkan pada bagian-bagian berikut ini. 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan tolak ukur kemajuan suatu bangsa, dengan pendidikan 

maka bangsa Indonesia diharapkan mempunyai sumber daya manusia yang 

berkualitas secara intelektual, spiritual dan mandiri sehingga pada akhirnya 

diharapkan masyarakat kita mampu untuk bersaing dengan negara lain dimana 

arus globalisasi saat ini yang semakin terasa kehadirannya. Di dalam undang-

undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, disebutkan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  
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Sehubungan dengan adanya tujuan tersebut, maka segenap masyarakat bersama 

dengan pemerintah berusaha keras untuk mewujudkan tujuan tersebut. Usaha 

yang dilakukan adalah dengan mendirikan lembaga pendidikan Indonesia, baik 

lembaga formal maupun lembaga non formal sehingga semua lembaga 

berkewajiban untuk mewujudkan tujuan tersebut. Sekolah merupakan lembaga 

formal yang memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia (SDM). Sekolah juga merupakan tempat 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar (KBM). Sebagai tempat 

berlangsungnya KBM, maka di sekolah terjadi proses belajar. 

 

Melalui sekolah, kemampuan individu dapat dikembangkan, dari yang tidak tahu 

menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Potensi yang dikembangkan 

melalui bangku persekolahan adalah aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) 

dan psikomotor (perbuatan atau kemampuan melakukan sesuatu). Oleh karena 

itulah, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal harus senantiasa aktif untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. 

 

Keberhasilan seseorang dalam proses pembelajaran dapat dilihat dari hasil 

belajarnya, oleh sebab itu hasil belajar sangat penting peranannya untuk 

mengetahui peserta didik sudah mampu atau belum dalam menempuh pendidikan 

suatu mata pelajaran. Secara umum, keberhasilan proses belajar siswa dipengaruhi 

oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi, 

kecerdasan, bakat, minat, perhatian orang tua, motivasi, kesehatan jasmani, dan 

cara belajar siswa itu sendiri. Faktor eksternal meliputi keluarga, lingkungan, 

guru, masyarakat, sekolah serta media pembelajaran. 
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Pada kenyataannya tidak semua siswa dapat mencapai hasil belajar yang 

memuaskan selama mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian pendahuluan yang di 

lakukan di SMA Muhammadiyah 2 Bandarlampung, seperti terlihat pada Tabel 1 

di bawah ini.  

Tabel 1.  Hasil Mid Semester Genap Siswa Kelas X di SMA Muhammadiyah 2      

  Bandarlampung Tahun Pelajaran 2012/2013 

No. Kelas  Interval Nilai  Jumlah Siswa 

  < 70 > 70  

1. XA 30 6 36 

2. XB 31 5 36 

3. XC 34 2 36 

4. XD 25 9 34 

5. XE 28 8 36 

Jumlah Siswa 148 30 178 

 Persentase 83,15% 16,85% 100% 

Sumber : Daftar nilai siswa pada guru bidang studi kelas X semester genap SMA 

Muhammadiyah 2 Bandarlampung Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

Berpedoman pada pendapat Djamarah (2006: 97), bahwa setiap interaksi edukatif 

selalu menghasilkan prestasi belajar. Keberhasilan proses interaksi edukatif dibagi 

atas beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut. 

1. Istimewa/maksimal, apabila seluruh bahan pelajaran dapat dikuasai oleh anak 

didik. 

2. Baik sekali/optimal, apabila sebagian besar (76% - 90%) bahan pelajaran 

dapat dikuasai oleh anak didik. 

3. Baik/minimal, apabila bahan pelajaran dikuasai oleh anak didik hanya 66% - 

75% saja. 

4. Kurang, apabila bahan pelajaran dikuasai oleh anak didik kurang 60%. 

 

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa ketuntasan belajar Ekonomi 

Kelas X  masih tergolong rendah yaitu siswa yang mencapai standar ketuntasan 

minimum (SKM) yang berlaku di SMA Muhammadiyah 2 Bandarlampung 
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sebesar 70, hanya 30 orang siswa dari jumlah 178 siswa atau hanya 16,85%. 

Keberhasilan siswa dapat diketahui dari hasil belajar yaitu nilai-nilai yang 

diperoleh pada mata pelajaran yang ditempuh. Kemampuan anak didik dalam 

menguasai pelajaran tersebut dapat dilihat dari hasil belajar, akan tetapi tidak 

semua keberhasilan siswa dalam hasil belajar dapat berjalan tanpa kendala karena 

prestasi belajar banyak dipengaruhi oleh banyak faktor. 

 

SMA Muhammadiyah 2 Bandarlampung merupakan salah satu sekolah swasta 

yang berada di kota Bandarlampung di mana sekolah ini berada dibawah naungan 

organisasi Islam terbesar ke-dua di Indonesia yaitu Muhammadiyah. Meskipun 

tergolong sekolahan swasta, namun SMA Muhammadiyah 2 Bandarlampung 

memiliki misi untuk dapat menciptakan siswa sebagai sumber daya manusia yang 

berkualitas dan dapat bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Untuk dapat 

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas para siswa harus dapat 

menguasai semua mata pelajaran yang diberikan di sekolah dengan baik. Salah 

satunya adalah mata pelajaran  Ekonomi yang harus di kuasai. 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan di SMA 

Muhammadiyah 2 Bandarlampung dengan melakukan metode observasi dan 

wawancara menunjukkan bahwa kurang efektifnya pembelajaran yang dilakukan 

di dalam kelas dikarenakan kurang kreativitasnya guru dalam proses pembelajaran 

yang menurunkan semangat belajar mereka untuk mempelajari pelajaran 

Ekonomi. Hal tersebut diperoleh berdasarkan wawancara kepada 25 siswa kelas X 

SMA Muhammadiyah 2 Bandarlampung, dimana dari 25 siswa tersebut 17 siswa 

mengatakan bahwa mereka tidak begitu tertarik dengan pelajaran Ekonomi karena 
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pembelajaran yang monoton oleh guru, mereka menganggapnya sebagai 

pembelajaran yang sangat membosankan.  

 

Guru yang mengajarkan dengan penuh kreativitas peserta didik akan tertarik 

dengan apa yang diajarkan olehnya, peserta didik akan bersemangat belajar, 

proses pembelajaran akan lebih menyenangkan peserta didik akan menjadi lebih 

mandiri, menjadi mudah dalam memecahkan masalah dan menjadi lebih senang 

menghadapi tantangan.  

 

Kreativitas biasanya diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan suatu 

produk baru, baik yang benar-benar baru sama sekali maupun yang merupakan 

modifikasi atau perubahan dengan mengembangkan hal-hal yang sudah ada 

(Wijaya dan Rusyan, 2005: 189). Sedangkan menurut Djamarah (2000: 126) 

menyatakan, Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah 

pengetahuan kepada anak didik di sekolah. 

 

Berdasarkan uraian di atas bahwa Kreativitas guru adalah pemberian pengetahuan 

kepada anak didik di sekolah dengan menciptakan produk baru maupun yang 

merupakan modifikasi atau perubahan dengan mengembangkan hal-hal yang 

sudah ada. Dalam pembelajaran sangatlah penting untuk menumbuh kembangkan 

semangat belajar siswa dengan kreativitas yang guru miliki, dengan semangat 

belajar yang tinggi diharapkan hasil belajar yang diperoleh oleh siswa meningkat. 

 

Faktor lain yang diduga menyebabkan belum optimalnya hasil belajar siswa 

adalah pemanfaatan media pembelajaran, ketika observasi dilakukan peneliti 

melihat beberapa media pembelajaran seperti LCD, TV dan DVD tapi 
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penggunaannya belum optimal. Seperti kita ketahui, media merupakan sarana 

yang menjembatani penyampaian materi oleh guru kepada siswa. Media yang 

baik tentu dapat membantu siswa untuk dapat memahami materi yang 

disampaikan. 

 

Pemilihan media yang tepat oleh guru dalam proses pembelajaran sangat 

diperlukan karena media merupakan alat bantu yang dapat digunakan oleh guru 

dalam mempermudah penyampaian pesan yang ingin disampaikan dalam 

pembelajaran itu sendiri. Pemanfaatan media secara optimal dapat memberikan 

stimulus positif kepada siswa untuk memahami dan menerima pesan yang ingin 

disampainkan oleh guru sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. 

 

Media pembelajaran berbasis ICT (Information and Communication Technology) 

merupakan teknologi modern yang dapat dimanfaatkan. Penggunaan 

laptop/netbook, LCD, atau modem dapat dipergunakan untuk pembelajaran 

presentasi, browsing/ mencari artikel bahan pembelajaran melalui jaringan 

internet dapat membantu guru dan siswa untuk membuka wawasan seluas-

luasnya. 

 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti, 

ketersediaan media pembelajaran di SMA Muhammadiyah 2 Bandarlampung 

dapat disajikan dalam tabel di bawah ini. 
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Table 2. Ketersediaan media pembelajaran SMA Muhammadiyah 2 

Bandarlampung Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

No Keterangan Jumlah 

1. LCD 3 Buah 

2. Laptop 2 Buah 

3. Papan Tulis 10 Buah 

Sumber: Tata Usaha SMA Muhammadiyah 2 Bandarlampung Tahun Pelajaran 

               2012/2013 

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui media pembelajaran yang digunakan 

terutama LCD dan Laptop  sangat minim tidak sesuai dengan jumlah ruang kelas 

yaitu 10 ruang kelas yang ada di SMA Muhammadiyah 2 Bandarlampung, 

sehingga mengakibatkan tidak berjalannya pembelajaran dengan baik, apabila 

menggunakan media pembelajaran dengan baik dan tepat maka dapat 

meningkatnya kualitas hasil belajar siswa hal ini sesuai dengan pendapat Solihatin 

(2008: 23), mengemukakan  manfaat dari media pembelajaran adalah sebagai 

berikut. 

1. Menyampaikan materi pelajaran dapat diseragamkan. 

2. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. 

3. Proses pembelajaran jadi lebih interaktif. 

4. Efisiensi dalam waktu dan tenaga. 

5. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. 

6. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan dimana saja dan kapan 

saja. 

7. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses 

pembelajaran. 

8. Mengubah peran guru kearah yang lebih positif dan produktif. 

 

 

Penggunaan media tentu saja tidak berbatas hanya pada ICT, tapi media sederhana 

seperti gambar-gambar, artikel atau berita dari koran/ majalah tentu masih dapat 

dipergunakan untuk menyampaikan materi belajar selagi masih dapat 

dipergunakan dan relevan dengan dunia pendidikan sekarang, karena yang 
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terpenting tentu saja adalah hasil akhir yang dicapai. Siswa dapat mengerti dan 

memahami dengan jelas materi tersebut. Jadi, penggunaan media yang di lakukan 

harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan yang terjadi, tergantung 

dengan bagaimana kondisi yang sedang berlangsung yang pada akhirnya 

diharapkan peserta didik lebih memahami mata pelajaran tersebut dan hasil 

belajar yang diperolah dapat memuaskan. 

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dan penelitian pendahuluan yang 

telah dilakukan, tercermin bahwasannya ada hubungan antara kreativitas guru 

dalam proses pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran dengan  hasil 

belajar ekonomi peserta didik di kelas X SMA Muhammadiyah 2 Bandarlampung.  

Sehubungan dengan masalah tersebut dalam kesempatan ini penulis bermaksud 

mengkajinya dalam skripsi dengan judul “Hubungan Antara Kreativitas Guru Dalam 

Proses Pembelajaran Dan Pemanfaatan Media Pembelajaran Dengan Hasil Belajar 

Ekonomi Siswa Kelas X Semester Genap SMA Muhammadiyah 2 Bandarlampung Tahun 

Pelajaran 2012/2013”. 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai 

berikut. 

1. Kurang efektifnya cara belajar siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2 

Bandarlampung yang selama ini dilakukan. 

2. Rendahnya kreativitas guru di kelas X SMA Muhammadiyah 2 

Bandarlampung dalam proses pembelajaran. 
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3. Sebagian besar siswa kelas X semester genap SMA Muhammadiyah 2 

Bandarlampung Tahun Pelajaran 2012/2013 merasa jenuh atau kurang 

tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran Ekonomi. 

4. Masih kurang optimalnya pemanfaatan media pembelajaran yang digunakan 

guru Ekonomi pada siswa kelas X semester genap SMA Muhammadiyah 2 

Bandarlampung Tahun Pelajaran 2012/2013. 

5. Masih rendahnya hasil belajar ekonomi siswa kelas X semester genap SMA 

Muhammadiyah 2 Bandarlampung. 

 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dibatasi pada hubungan antara kreativitas guru dalam proses 

pembelajaran (X1), pemanfaatan media pembelajaran (X2), dan hasil belajar 

Ekonomi (Y) pada mata pelajaran Ekonomi siswa kelas X semester genap SMA 

Muhammadiyah 2 Bandarlampung Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah ditentukan di atas maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Apakah ada hubungan positif antara kreativitas guru dalam proses 

pembelajaran dengan hasil belajar ekonomi siswa kelas X semester genap 

SMA Muhammadiyah 2 Bandarlampung? 
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2. Apakah ada hubungan positif antara pemanfaatan media pembelajaran dengan 

hasil belajar ekonomi siswa kelas X semester genap SMA Muhammadiyah 2 

Bandarlampung? 

3. Apakah ada hubungan positif antara kreativitas guru dalam proses 

pembelajaran, dan media pembelajaran dengan hasil belajar ekonomi siswa 

kelas X semester genap SMA Muhammadiyah 2 Bandarlampung tahun 

pelajaran 2012/2013? 

 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditentukan di atas maka tujuan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui hubungan positif antara kreativitas guru dalam proses 

pembelajaran dengan hasil belajar ekonomi siswa kelas X semester genap 

SMA Muhammadiyah 2 Bandarlampung tahun pelajaran 2012/2013. 

2. Untuk mengetahui hubungan positif pemanfaatan media pembelajaran dengan 

hasil belajar ekonomi siswa kelas X semester genap SMA Muhammadiyah 2 

Bandarlampung tahun pelajaran 2012/2013. 

3. Untuk mengetahui hubungan positif antara kreativitas guru dalam proses 

pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran dengan hasil belajar 

ekonomi siswa kelas X semester genap SMA Muhammadiyah 2 

Bandarlampung tahun pelajaran 2012/2013. 
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1.6 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terperinci dan 

sistematis mengenai hubungan antara kreativitas guru dalam proses pembelajaran 

dan pemanfaatan media pembelajaran dengan hasil belajar ekonomi siswa kelas X 

semester genap SMA Muhammadiyah 2 Bandarlampung tahun pelajaran 

2012/2013. 

2. Secara praktis 

a) Bagi siswa dapat dijadikan sebagai informasi, yang diharapkan dengan 

membaca skripsi ini siswa dapat termotivasi sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajarnya. 

b) Bagi guru dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan ilmu pengetahuan 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi 

siswa. 

c) Bagi sekolah dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dan buku bacaan. 

 

 

1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

Agar tidak terlalu melebar maka penulis memberi batasan ruang lingkup 

penelitiannya adalah sebagai berikut. 
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1. Objek Penelitian 

Ruang lingkup objek yang akan diteliti adalah kreativitas guru dalam proses 

pembelajaran (X1), pemanfaatan media pembelajaran (X2), dan hasil belajar 

siswa (Y). 

2. Subjek Penelitian 

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X  

3. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah SMA Muhammadiyah 2 Bandarlampung 

 

4. Waktu Penelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan surat izin penelitian sampai dengan 

selesai. 

 

 

 

 

 

 

 


