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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Kreativitas 

Supriyadi (1994:20) mengemukakan bahwa kreativitas adalah 

kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa 

gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada.  

Hal ini senada dengan pendapat  Semiawan (1997:19) yang 

mengemukakan bahwa kreativitas merupakan kemampuan untuk memberikan 

gagasan baru dan menerapkannya dalam pemecahan masalah.  

Berbeda dengan Supriyadi dan Semiawan, Chaplin (1989:3), 

mengutarakan bahwa krativitas adalah kemampuan menghasilkan bentuk baru 

dalam seni, atau dalam permesinan, atau dalam memecahkan masalah-masalah 

dengan metode-metode baru.  

Secara lebih kompleks Ayan (Candra, 2005:6) mengatakan bahwa 

hakekat kreativitas adalah kemauan, keinginan atau semangat untuk melakukan 

eksplorasi, mempertanyakan dan melakukan eksperimen terhadap berbagai 

objek, peristiwa dan situasi yang ada di lingkungan.  

Munandar (1990:50), mendefinisikan kreativitas adalah kemampuan yang 

mencerminkan kelancaran, keluwesan (fleksibilitas), dan orisinalitas dalam 

berfikir,serta kemampuan untuk mengelaborasi (mengembangkan, 

memperkaya, memperinci) suatu gagasan.  

David Campbell (2001:17) kreativitas adalah kegiatan yang 

mendatangkan hasil yang sifatnya baru, berguna dan dapat dimengerti.  

a. Baru yang diartikan sebagai inovatif, belum ada sebelumnya, segar, menarik, 

aneh, dan mengejutkan. 
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b. Berguna yang diartikan sebagai lebih enak, lebih praktis, mempermudah, 

mendorong, mengembangkan, mendidik, memecahkan masalah, mengurangi 

hambatan, mengatasi kesulitan, mendatangkan hasil yang baik.  

c. Dapat dimengerti yang diartikan hasil yang sama dapat dimengerti dan dapat 

dibuat di lain waktu, atau sebaliknya peristiwa-peristiwa yang terjadi begitu 

saja, tak dapat dimengerti, tak dapat diramalkan dan tak dapat diulangi. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa 

kreativitas adalah kemampuan seseorang dalam membuat sesuatu yang berbeda 

dari yang lain, atau menciptakan sesuatu yang baru. 

2.1.1.1 Ciri-ciri Kepribadian Kreatif 

Siswa yang kreatif memiliki ciri-ciri tertentu, berbeda dengan siswa yang 

pasif. Salah satu aspek penting dalam krativitas adalah memahami ciri-cirinya. 

Upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas hanya 

mungkin dilakukan jika kita memahami terlebih dahulu sifat-sifat kemampuan 

kreatif dan iklim lingkungan yang mengitarinya.  

Supriyadi (1994:15) mengatakan bahwa ciri-ciri kreativitas dapat 

dikelompokkan dalam dua kategori, kognitif, dan non kognitif. Ciri kognitif 

diantaranya orisinalitas, fleksibilitas, kelancaran, dan elaborasi. Sedangkan ciri 

nonkognitif diantaranya motivasi sikap dan kepribadian kreatif. Kedua ciri ini 

sama pentingnya, kecerdasan yang tidak ditunjang dengan kepribadian kreatif 

tidak akan menghasilkan apapun. Kreativitas hanya dapat dilahirkan dari orang 

cerdas yang memiliki kondisi psikologis yang sehat. Kreativitas tidak hanya 

perbuatan otak saja namun variabel emosi dan kesehatan mental sangat 

berpengaruh terhadap lahirnya sebuah karya kreatif. Kecerdasan tanpa mental 

yang sehat sulit sekali dapat menghasilkan karya kreatif.  

Sama halnya dengan Supriyadi, Campbell (2001:19) mengelompokkan 

aspek kreativitas ke dalam dua kategori yakni aspek pokok dan aspek 

kemungkinan. Aspek pokok krativitas adalah kunci untuk melahirkan ide, 
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gagasan, pemecahan masalah dan penemuan, adapun yang termasuk dalam 

aspek-aspek pokok individu kreatif, antara lain:  

a. Kelincahan berfikir dari segala arah, yaitu kemampuan untuk melihat 

masalah dari segala arah, sudut pandang, dan megumpulkan berbagai fakta 

yang penting untuk mengarahkan fakta itu pada masalah yang dihadapi.  

b. Kelincahan mental berfikir ke segala arah, yaitu kemampuan untuk 

berfikir dari satu ide/gagasan menyebar ke segala arah yang 

memungkinkan mencari berbagai jawaban yang berbeda.  

c. Fleksibilitas konseptual adalah kemampuan untuk secara spontan 

mengganti cara pandang dan pendekatan kerja yang tidak sejalan.  

d. Originalitas adalah kemampuan untuk menuangkan ide, gagasan, 

pemecahan, cara kerja yang tidak biasa dan jarang bahkan mengejutkan.  

e. Lebih menyukai kompleksitas daripada simplisitas, individu kreatif lebih 

menyukai kerumitan daripada kemudahan memiliki tantangan dari 

keamanan, kecenderungan pada banyak tali temalinya.  

f. Latar belakang yang merangsang, lingkungan yang merangsang dan 

suasana yang mendukung mendorong timbulnya kreativitas individu. 

g. Kecakapan dalam banyak hal, para individu kreatif pada umumnya 

mempunyai minat serta kecakapan dalam berbagai bidang dan dapat 

menikmati kehidupan dari berbagai sudut pandang. 

Aspek yang memungkinkan adalah sesuatu pada diri seseorang yang 

membuatnya mampu mempertahankan ide kreatif yang sudah ditemukan. 

Adapun yang termasuk dalam ciri-ciri yang memungkinkan: 

a. Kemampuan untuk bekerja keras, orang yang kreatif mempunyai gaya hidup 

bekerja keras, umumnya tidak tegang karena sudah menyatu dengan gaya 

hidup modern.  

b. Berfikir mandiri, orang kreatif memiliki rasa individualistis yang kuat, 

mereka membuat keputusan sendiri mempunyai pendapat sendiri sehingga 
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pada umumnya mampu berdiri ditengah kekacauan dan tidak mudah terkena 

terpaan angin dan cerita burung.  

c. Pantang menyerah, orang kreatif tidak takut gagal, mereka rela dan senang 

untuk mencoba lagi dan pantang menyerah.  

d. Mampu berkomunikasi dengan baik  

e. Kaya humor dan fantasi, orang kreatif memiliki rasa humor dan fantasi, 

mereka mencari yang aneh dan kurang menaruh minat untuk mengatur 

pikiran, emosi, dorongan hati dan gejolak jiwa mereka mampu mendapatkan 

dunia luas dan penuh berbagai unsur yang menarik.  

f.  Tidak segera menolak ide atau gagasan baru.  

g. Arah hidup yang mantap, individu kreatif kebanyakan menampakan sikap 

yakin akan tujuan dan hidup mereka, ada rasa ketertarikan untuk 

menyelesaikan suatu tugas hidup di tempat dan jaman mereka. 

Berbeda dengan pendapat Supriyadi dan Campbell yang 

mengelompokkan aspek kreatif dalam dua kategori, Ayan mengelompokkan ke 

dalam empat kategori. Menurut Ayan (candra, 2005:8) aspek-aspek kreativitas 

yaitu: 

a. Rasa ingin tahu (Curiousity) merupakan komponen pertama yang sangat 

penting bagi usaha-usaha kreatif yang dilakukan seseorang. Hal ini disebut 

juga sebagai kekuatan mempertanyakan sesuatu (questioning force). 

b. Keterbukaan terhadap pengalaman dan pengetahuan (Openness to 

experiences )atau informasi baru juga merupakan komponen yang sangat 

vital dalam kreativitas. Untuk menjadi orang kreatif diperlukan persediaan 

informasi dan pengalaman yang banyak serta beraneka ragam dari waktu ke 

waktu. Agar cukup informasi dan pengalaman, seseorang harus bersifat 

fleksibel, terbuka, mau menerima dan menghargai berbagai pandangan, 

pemikiran, pendapat dan hasil karya orang lain. Dengan fleksibilitas dan 

keterbukaan ini, seseorang akan dapat memperkaya pengetahuan yang telah 
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ada didalam struktur kognitif,  sehingga ia berpeluang besar untuk dapat 

memunculkan gagasan yang luar biasa. 

c. Toleransi terhadap resiko (Risk Tolerance)merupakan kesanggupan atau 

kesediaan seseorang untuk mengambil resiko terhadap apa saja yang hendak 

diusahakan atau dihasilkan. Keterbukaan dan keingintahuan seseorang juga 

akan berkembang dengan baik apabila seseorang juga mempunyai toleransi 

yang tinggi atau kesanggupan menerima resiko-resiko tertentu yang 

mungkin ditimbulkannya.  

d. Energi (Energy) meliputi energi fisik dan energi mental.Pada umumnya 

orang kreatif memiliki energi yang luar biasa, khususnya energi  fisik. 

Proses-proses kreatif berlangsung mulai dari pencarian gagasan sampai 

dengan pengujian atau pelaksanaan gagasan tersebut, sehingga hasilnya 

dapat dinikmati oleh orang lain. Proses ini tentu membutuhkan konsentrasi 

penuh, komitmen, ketekunan dan ketahanan kerja dan waktu kerja lembur 

dapat berlangsung berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan bertahun-

tahun. 

Mendasarkan uraian di atas maka ciri-ciri kreativitas adalah memiliki rasa 

ingin tahu yang tinggi (Curiousity), bersifat terbuka terhadap pengalaman dan 

pengetahuan (Openness to experiences ) yaitu berupa kelincahan berfikir dari 

segala arah, kelincahan mental berfikir ke segala arah, toleransi terhadap resiko 

(Risk Tolerance), memiliki energi yang besar (Energy) yaitu mau bekerja keras 

dan tidak mudah menyerah dalam melakukan sesuatu, orang yang kreatif juga 

memiliki kemampuan untuk menuangkan ide, gagasan, pemecahan, cara kerja 

yang tidak biasa dan jarang bahkan mengejutkan, lebih menyukai kompleksitas 

daripada simplisitas, individu kreatif lebih menyukai kerumitan daripada 

kemudahan memiliki tantangan dari keamanan, sebagai contoh yaitu: 

kecenderungan pada banyak tali temalinya, dari faktor luar juga dapat 

merangsang kreativitas anak yaitu dari latar belakang yang merangsang, 
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lingkungan yang merangsang dan suasana yang mendukung mendorong 

timbulnya kreativitas individu.  

Dalam penelitian ini menggunakan aspek-aspek kreativitas yang akan 

dipakai dalam instrumen kreativitas adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi 

(Curiousity), bersifat terbuka terhadap pengalaman dan pengetahuan (Openness 

to experiences ) atau informasi baru juga merupakan komponen yang sangat 

vital dalam kreativitas, toleransi terhadap resiko (Risk Tolerance). 

 

2.1.2 Hasil Belajar 

Ada beberapa definisi�hasil belajar  yang dikemukakan oleh para ahli yang 

dikutip dalam  blog  karangan Indra Munawar (2010). Menurut Dimyati dan 

Mudjiono, hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu 

sisi siswa dan dari sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat 

perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum 

belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar 

merupakan saat terselesikannya bahan pelajaran. Menurut Oemar Hamalik hasil 

belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku 

pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak 

mengerti menjadi mengerti. Menurut Hipnie Rohman (Riska: 2005), ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Baik faktor intern 

siswa maupun faktor ekstern siswa. Secara spesifik faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Psikologis 

Belajar yang merupakan proses kegiatan untuk mengubah tingkah laku 

peserta didik, ternyata banyak faktor yang mempengaruhinya. Di antara 

faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar siswa adalah faktor-faktor 

psikologis. Menurut Sardiman (Riska: 2005) bahwa, “Faktor-faktor 

psikologis yang dikatakan memiliki peranan penting dalam aktivitas belajar, 
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karena dipandang sebagai cara-cara berfungsinya pikiran siswa dalam 

hubungan dengan pemahaman bahan pelajaran, sehingga penguasaan 

terhadap bahan pelajaran yang disajikan lebih mudah efektif ”. 

Dengan demikian suatu aktivitas belajar akan berjalan baik jika 

didukung oleh faktor-faktor psikologis anak didik (siswa). Secara spesifik 

faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar adalah sebagai berikut: 

1) Motivasi 

Seseorang itu akan berhasil dalam belajar atau melakukan aktivitas 

belajar dengan baik kalau pada dirinya sendiri ada keinginan untuk 

belajar. Menurut Sardiman bahwa motivasi yang berkaitan dengan 

aktivitas belajar yaitu: (1) mengetahui apa yang akan dipelajari, dan (2) 

memahami mengapa hal tersebut harus dipelajari”. 

2) Konsentrasi 

Konsentrasi dimaksudkan memutuskan segenap kekuatan perhatian 

pada suatu situasi belajar. Unsur motivasi dalam hal ini sangat membantu 

tumbuhnya proses pemutusan perhatian. Di dalam konsentrasi ini 

keterlibatan mental secara detail sangat diperlukan. 

Di dalam aktivitas belajar, jika dibarengi dengan konsentrasi maka 

aktivitas yang dilakukan akan memenuhi sasaran untuk mencapai 

tujuan belajar itu sendiri. 

3) Reaksi 

Di dalam kegiatan belajar diperlukan keterlibatan unsur fisik 

maupun mental, sebagai wujud reaksi. Dengan adanya diri siswa, maka 

proses belajar mengajar akan menjadi hidup, karena siswa tidak hanya 

sebagai obyek tetapi subyek dalam belajar. 

b. Faktor Eksternal 

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, juga terdapat faktor 

eksternal yang mempengaruhi aktivitas belajar siswa, yaitu: 

1) Lingkungan Keluarga 
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Lingkungan keluarga yang kondusif terhadap aktiviatas belajar 

siswa, maka memungkinkan siswa untuk aktif belajar. Misalnya, orang 

tua mendisiplinkan diri pada setiap habis maghrib untuk membaca buku 

bersama nak-anak. Kebiasaan ini tentu saja akan berpengaruh terhadap 

pengalaman belajar anak selanjutnya, baik di sekolah maupun di 

perpustakaan. 

2) Lingkungan Masyarakat 

Masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan 

anak-anak usia sekolah, dalam lingkungan masyarakat yang disiplin 

dalam menjaga anak-anak untuk belajar secara intensif, maka akan 

berpengaruh pada aktivitas belajar siswa. 

3) Lingkungan Sekolah 

Kondisi sekolah yang mampu menumbuhkan persaingan positif 

bagi siswa akan dapat memberikan nilai yang memungkinkan siswa untuk 

belajar secara aktif, misalkan sekolah memberikan hadiah bagi yang 

aktif belajar di sekolah, dengan aktivitasnya itu mampu berhasil. 

Jadi hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang terjadi pada siswa 

setelah menjalani suatu pengalaman/pembelajaran yang membuat siswa dari 

tidak tahu menjadi tahu. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar ada yang dari 

intern dan dari ekstern. Dalam penelitian ini dalam mengukur hasil belajar 

menggunakan teknik tes yaitu berupa objektiv dan essay. 

Penilaian dalam PBK (Penilaian Berbasis Kelas) dibedakan antara 

penilaian (asesmen) dan penilaian (evaluation). Asesmen merupakan kegiatan 

untuk memperoleh informasi tentang pencapaian dan kemajuan belajar siswa, 

dan mengefektifkan penggunaan informasi tersebut untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Evaluation kegiatan yang dirancang untuk mengukur keefektifan 

suatu sistem pendidikan secara keseluruhan, termasuk kurikulum, asesmen, 

pelaksanaannya, pengelolaannya, dll. Maka evaluasi lebih luas ruang 

lingkupnya daripada penilaian (asesmen). 
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Seorang guru perlu memahami metode evaluasi dan penilaian. Yang 

dimaksudkan dengan metode evaluasi yaitu cara-cara evaluasi yang digunakan 

oleh seorang guru agar memperoleh informasi yang diperlukan. Dari 

pemahaman bermacam-macam metode evaluasi tersebut, kemudian dipilih yang 

paling tepat untuk dapat diterapkan kepada para siswa. Tugas guru dalam 

melakukan evaluasi dan penilaian adalah membantu siswa dalam mencapai 

tujuan dari pendidikan yang telah ditetapkan. Agar tercapai tujuan pendidikan 

yang dimaksud, seorang guru perlu bertindak secara aktif dalam membantu 

setiap langkah dalam proses pembelajaran. Tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan untuk dicapai sebaiknya ditunjukkan sejak dalam perencanaan, 

implementasi dan evaluasi pengajaran. 

Penilaian sebagai bagian integral dari seluruh proses belajar mengajar, 

merupakan proses penentuan nilai pengukuran yang sudah dibandingkan 

dengan acuan tertentu. Dalam KTSP, acuan yang digunakan adalah kriteria 

unjuk kerja yang terdapat dalam Standar Kompetensi. Sedangkan pengukuran 

adalah proses kuantifikasi suatu gejala atau objek menurut aturan tertentu yang 

dapat dilakukan dengan cara tes dan atau nontes. Penilaian merupakan proses 

pengumpulan, pelaporan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa 

yang diperoleh melalui pengukuran untuk menganalisis unjuk kerja atau 

prestasi siswa dalam mengerjakan tugas-tugas yang terkait. 

2.1.2.1 Teknik Penilaian   

Teknik penilaian adalah suatu cara pengukuran melaui tes dan non tes 

yang dinyatakan oleh besarnya angka atau skor pengukuran, (Estu Widodo, 

2001:16). Teknik tes dan teknik non tes tersebut adalah :  

1.Teknik Tes 

 Adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan oleh orang yang dites, 

dan berdasarkan hasil menunaikan tugas-tugas tersebut, akan dapat ditarik 

kesimpulan tentang aspek tertentu pada orang tersebut. Tes sebagai alat ukur 
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sangat banyak macamnya dan luas penggunaannya. Yang termasuk dalam 

teknik tes, yaitu : 

1. Tes Pilihan Ganda (Multiple Choice) 

 Yaitu tes dengan soal yang harus dijawab oleh peserta didik dengan 

memilih  jawaban yang tersedia. 

2. Tes Tertulis 

 Yaitu tes yang soal-soalnya harus dijawab peserta didik dengan 

memberikan jawaban tertulis. 

3. Tes Lisan 

 Yaitu tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan Tanya 

jawab secara langsung antara pendidik denagan peserta didik.  

4. Tes Perbuatan 

 Yaitu tes yang penugasannya disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis 

dan pelaksanaan tugasnya dinyatakan dengan perbuatan atau unjuk kerja. 

2.Teknik Non Tes 

 Teknik non tes dapat dilakukan dengan observasi baik secara langsung 

ataupun tak langsung, angket ataupun wawancara. Dapat pula dilakukan 

dengan Sosiometri, teknik non tes digunakan sebagai pelengkap dan 

digunakan sebagai pertimbangan tambahan dalam pengambilan keputusan 

penentuan kualitas hasil belajar, teknik ini dapat bersifat lebih menyeluruh 

pada semua aspek kehidupan anak. Yang termasuk dalam teknik non tes yaitu: 

1. Pengamatan atau Observasi 

 Observasi adalah mengamati dengan suatu tujuan, dengan menggunakan 

berbagai teknik untuk merekam atau memberi kode pada apa yang diamati. 

2. Interview ( wawancara) 

 Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan informasi yang tidak 

mudah diakses dengan cara lain. 

3. Angket  
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 Teknik yang dipergunakan untuk memperoleh informasi yang berupa data 

deskriptif. Teknik ini biasanya berupa angket sikap (Attitude 

Questionnaires) 

4. Work Sample Analysis (Analis Sampel Kerja) 

 Teknik yang digunakan untuk mengkaji respon yang benar dan tidak benar 

yang dibuat siswa dalam pekerjaannya. Hasil dari teknik ini adalah berupa 

informasi mengenai kesalahan atau jawaban benar yang sering dibuat siswa 

berdasarkan jumlah, tipe, pola dan sebagainya. 

5. Task Analysis (Analisa Tugas) 

 Teknik yang gunakan untuk menentukan komponen utama dari suatu tugas 

dan menyusun skills dengan urutan yang sesuai. Hasilnya berupa daftar 

komponen tugas dan daftar skills yang diperlukan. 

6. Checklists dan Ratting Scales 

 Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam bentuk 

semi terstruktur, yang sulit dilakukan dengan teknik lain. Data yang 

dihasilkan bisa kuantitatif ataupun kualitatif, tergantung format yang 

digunakan. 

7. Portofolio 

 Teknik yang digunakan kepada siswa untuk menjabarkan tugas atau 

karyanya. Portofolio memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang 

telah dipelajaridan dicapai siswa. 

8. Komposisi dan Presentasi 

 Teknik yang digunakan agar siswa dapat menulis dan menyajikan 

karyanya. Teknik ini sering dipakai dengan cooperative learning. 

9. Proyek individu dan kelompok 

 Teknik yang digunakan untuk mengintegrasikan penegtahuan dan 

keterampilan (Skill). Teknik ini sering digunakan dengan cooperative 

learning. Teknik ini juga bisa untuk individu maupun kelompok. 
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2.1.2.2. Jenis Penilaian 

 Dalam Rakhmat dkk, (2001: 104-105) berkaitan dengan tugas guru di 

sekolah, ada dua jenis penilaian yang gunakan yaitu: 

1. Penilaian Formatif 

 Penilaian yang dititikberatkan untuk mengetahui efektifitas proses 

belajar mengajar dan meramal keberhasilan siswa dalam penilaian 

sumatif. Di pihak lain dengan penilaian formatif siswa dapat mengetahui 

tujuan-tujuan intruksional mana yang belum tercapai dan atau aspek-

aspek bahan ajar mana yang sudah dikuasai. Dan sangat berguna untuk 

mengarahkan pola belajar siswa dalam rangka memperbaiki kelemahan-

kelemahan belajarnya.  

2.  Penilaian Sumatif 

 Penilaian yang menitikberatkan untuk mengetahui hasil belajar siswa 

setelah mengalami proses belajar selama periode tertentu secara lebih 

menyeluruh. Penilaian ini digunakan untuk menan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. 

2.1.2.3. Bentuk Penilaian 

 Menurut bentuknya tes dapat dibedakan menjadi dua (2) yaitu: 

1. Tes Objektif 

Tes objektif teridiri dari bermacam- macam jenis, yaitu pilihan 

ganda, menjodohkan, benar-salah, dan tes jawab-singkat atau mengisi 

titik-titik. Gronlund 1982 ( dalam Dimyanti Mahmud 1989:263 ) 

menyarankan hendaknya guru memulai dengan mencoba menyusun tes 

pilihan ganda dan kemudian beralih ke jenis yang lain sekirannya bahan 

pelajaran ataupun hasil belajarnya siswa lebih sesuai. 

2. Tes Essay  

Tes yang meminta siswa untuk menyusun jawabannya sendiri. 

Bagian paling sukar dari pengukuran dengan tes ini adalah menimbang-

nimbang dan memutuskan kualitas jawaban yang diberikan siswa, di 
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samping membuat pertanyaan-pertanyaan yang baik dan jelas juga tidak 

mudah. 

 Pengukuran. Menurut Cangelosi (1995) yang dimaksud dengan 

pengukuran adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan 

empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang 

telah ditentukan. Dalam hal ini guru menaksir prestasi siswa dengan 

membaca atau mengamati apa saja yang dilakukan siswa, mengamati kinerja 

mereka, mendengar apa yang mereka katakan, dan menggunakan indera 

mereka seperti melihat, mendengar, menyentuh, mencium, dan merasakan. 

Menurut Zainal dan Nasution (2001) pengukuran memiliki dua karakteristik 

utama yaitu: penggunaan angka atau skala tertentu dan menurut suatu aturan 

atau formula tertentu. 

 Pengukuran merupakan proses yang mendeskripsikan performance 

siswa dengan menggunakan suatu skala kuantitatif (system angka) 

sedemikian rupa sehingga sifat kualitatif dari performance siswa tersebut 

dinyatakan dengan angka-angka( alwasilah et al, 1996). Pernyataan tersebut 

diperkuat dengan pendapat yang menyatakan bahwa pengukuran merupakan 

pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakter tertentu yang dimiliki 

oleh seseorang, atau suatu objek tertentu.Dengan demikian, pengukuran 

dalam bidang pendidikan berarti mengukur atribut atau karakteristik peserta 

didik tertentu. Dalam hal ini yang diukur bukan peserta didik tersebut, akan 

tetapi karakteristik atau atributnya. Jadi pengukuran (measurement) secara 

singkat adalah soal pengetesan dan penskoran, sifatnya kuantitatif (misalnya 

100; 90; 80; dll). Pada proses pengukuran, fenomena dari objek ditransfer ke 

dalam suatu angka, agar para guru dapat memberikan makna yang relevan. 

 Penilaian berbasis kelas merupakan suatu proses pengumpulan 

pelaporan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa dengan 

menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-

bukti otentik, akurat dan konsisten sebagai akuntabilitas publik. Penilaian ini 
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dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan-kegiatan belajar mengajar, oleh 

karena itu disebut penilaian berbasis kelas (PBK).PBK dilakukan dengan 

pengumpulan kerja siswa (portofolio), hasil karya (produk), penugasan 

(proyek), kinerja (performen), dan tes tertulis. Guru menilai kompetensi dan 

hasil belajar berdasarkan tingkat pencapaian prestasi siswa. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengukuran dilakukan 

melalui penilaian proses dan hasil belajar. Penilaian proses dapat berupa 

unjuk kerja. Unjuk kerja meliputi pengamatan yang dilakukan oleh guru 

terhadap siswa yang sedang melakukan observasi, diskusi, melakukan tes, 

dan presentasi. Sedangkan hasil belajar adalah hasil usaha yang diperoleh 

siswa melalui proses belajar berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah 

ditentukan, yang diukur melalui tes. Sedangkan yang dimaksud dalam 

penelitian ini mengenai hasil belajar IPA adalah penguasaan yang diperoleh 

siswa, melalui suatu tes yang mengukur prestasi seseorang dalam suatu 

bidang sebagai hasil proses belajar yang khas, yang dilakukan secara sengaja 

dalam bentuk pengetahuan, pemahaman (kognitif) dan ketrampilan 

(psikomotor).  

2.1.3 Hakekat Pembelajaran IPA 

Ilmu pengetahuan alam berhubungan dengan cara mencari tau tentang 

alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa faktor-faktor, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip 

saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan 

dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan 

alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di 

dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada 

pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA di 
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arahkan untuk inquiri dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik 

untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta. 

IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan 

manusia  melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan. 

Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar  tidak berdampak buruk 

pada lingkungan. Di tingkat SD/MI diharapkan ada penekanan pembelajaran 

saling temas (sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat) yang diarahkan 

pada pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya melalui 

penerapan konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah  secarabijaksana. 

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inquiri untuk menumbuhkan 

kemampuan berpikir,bekerja, dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya 

sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA di 

SD/MI menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung 

melalui penggunaan dan pengembangan ketrampilan proses dan sikap ilmiah. 

Tujuan IPA. Mata pelajaran IPA betujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, 2006) 

1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya 

2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat 

4) Mengembangkanketerampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan 

5) Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, menjaga 

dan melestarikan lingkungan alam 

6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan 
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 Ruang Lingkup IPA. Ruang lingkup Mata Pelajaran IPA SD/MI secara 

garis besar terinci menjadi empat (4) kelompok yaitu: 

1) Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan 

interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan 

2) Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat, dan gas 

3) Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, 

cahaya dan pesawat sederhana 

4) Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda 

langit lainnya. 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Standar kompetensi dan 

kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi 

pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk 

penilaian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar kelas V, semester 1. Standar kompetensi dan kompetensi 

dasar mata pelajaran IPA di sekolah dasar adalah sebagai berikut (Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan, 2006). 

 Sifat Bahan dan Perubahannya  

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
1. Memahami hubungan antara 

sifat bahan dengan 
penyusunnya dan perubahan 
sifat benda sebgai hasil 
suatu proses 

 

1. Mendeskripsikan hubungan antara 
sifat benda dengan bahan 
penyusunnya. 

2. Menyimpulkan hasil penyelidikan 
tentang perubahan sifat benda, baik 
sementara maupun tetap. 

 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan  

Dari daftar isian responden sebanyak 48 siswa kelas I SD Negeri Bulu Lor 

01-03 didapatkan tabulasi data dan hasil perhitungan yang memberikan 

gambaranbahwa hasil belajar berhubungan kreativitas. Dari perhitungan korelasi 

product moment dapat disimpulkan bahwaantara variabel x dan variabel y 
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diperoleh r = 0,300, sedangkan untuk rtabeldengan N = 48 dan dengan signifikasi 

5% diperoleh 0,284. Jelas bahwa rxy > rtabel, sehingga  dapat ditarik kesimpulan 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara kreativitas dengan hasil belajar 

karya kerajinan tangan pada siswa kelas I SD Negeri Bulu Lor 01-03 Semarang. 

Dengan demikian hipotesis yang diajukan telah terbukti. Dari hasil penelitian 

dapat dijelaskan bahwa ada 9 % sumbangan kreativitas terhadap hasil belajar 

siswa. Kelebihannya adalah pembahasan kreativitas difokuskan pada satu mata 

pelajaran, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Kekurangannya adalah tidak 

ada penjabaran tiap-tiap aspek, sehingga tidak dapat diketahui aspek mana yang 

memiliki hubungan paling erat. 

Subjek penelitian adalah siswa-siswi kelas 1 dan 2 MI Muhammadiyah II 

jambu dan MI Mansyaul Huda Karang Kletak yang berlokasi di Jombang. 

Kesimpulan penelitian dari hasil analisa data didapat r hitung sebesar 0,399 dan r 

tabel sebesar 0,159 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang menunjukkan 

adanya hubungan positif yang signifikan antara tingkat kreativitas dengan 

prestasi belajar pada siswa dan kesimpulan yang diperoleh sesuai dengan 

hipotesa penelitian yaitu adanya hubungan antara tingkat kreativitas dengan 

prestasi belajar pada siswa. 

Subjek penelitian berjumlah 254 responden. Hasil penelitian menunjukkan 

Koefesien determinan berganda Ry (1,2,3) sebesar 0,276. Hal ini berarti 27,6% 

varians prestasi belajar (Y) dapat dijelaskan oleh pola asuh orang tua, kreativitas, 

dan minat belajar dan sisanya 72,4% merupakan pengaruh variabel lain yang 

tidak diteliti antara lain: disiplin belajar, motivasi belajar, kemandirian belajar, 

bimbingan belajar, kecerdasan emosional, tingkat intelligensi, dan lain-lain. 

Koefisien parsial pola asuh orang tua 0,287, koefisien parsial kreativitas sebesar 

0.305, koefisien parsial minat belajar sebesar 0,257. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kreativitas mempunyai hubungan paling besar dengan 

prestasi belajar, selanjutnya diikuti oleh minat belajar dan pola asuh orang tua. 
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Penelitian ini merupakan penelitian populasi dengan jumlah populasi 31 

siswa. Hasil perhitungan thitung untuk variabel kreativitas belajar sebesar 2,298 

sehingga t hitung > t tabel atau 2,298 > 2,042 (� = 0,05); 2) frekuensi belajar 

berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi. Hal ini terbukti berdasarkan 

hasil perhitungan thitung untuk variabel frekuensi belajar sebesar 10,140 

sehingga thitung > ttabel atau 10,140 > 2,042 (� = 0,05); 3) kreativitas dan 

frekuensi belajar bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi. 

Hal ini terbukti berdasarkan perhitungan F hitung > F tabel atau 126,923 > 3,32 

(� = 0,05); 4) Hasil perhitungan untuk nilai R2 sebesar 0,901; berarti 90,1% 

prestasi belajar akuntansi dipengaruhi oleh variabel kreativitas belajar dan 

frekuensi belajar, sisanya sebesar 9,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

ikut dalam penelitian ini. 

Penelitian diatas berbeda dengan hasil peneltian Barbalina Ibo (2010) yang 

mengambil sampel di SD Negeri Sidorejo Lor pada siswa kelas V yang 

berjumlah 47 siswa mengenai “Hubungan antara kreativitas dengan prestasi 

belajar siswa SD negeri sidorejo lor 01 salatiga” menyatakan bahwa dengan  

menggunakan teknik product moment didapatkan r = -0,005 dengan p> 0,05. 

Angka tersebut menunjukkan adanya  hubungan  negative yang tidak signifikan 

antara kreativitas dengan prestasi belajar. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan 

bahwa ada 0,0025 % sumbangan kreativitas terhadap prestasi belajar siswa. 

Kekuranganya adalah pembahasan kreativitas terlalu luas, karena tidak fokus 

pada satu mata pelajaran saja sehingga kurang spesifik. Selain itu tidak 

dijabarkan hubungan masing-masing aspek, sehingga tidak dapat diketahui aspek 

mana yang memiliki hubungan paling erat. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Dalam penelitian ini akan menguji suatu hipotesis yang memiliki variabel 

bebas yaitu kreativitas dan variabel terikat yaitu hasil belajar. Kreativitas adalah 

kemampuan seseorang dalam menciptakan sesuatu yang beda atau lain daripada 
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yang lain dan kemampuan untuk melakukan suatu eksperimen terhadap berbagai 

objek, peristiwa dan situasi yang ada di lingkungan. Hasil belajar adalah skor 

yang diperoleh dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Dalam penelitian 

ini pengukuran kreativitas menggunakan instrumen yaitu aspek penting 

kreatifitas yang terdiri dari rasa ingin tahu, keterbukaan terhadap pengalaman, 

dan mau menerima resiko. Diharapkan adanya pengaruh kreativitas siswa 

terhadap hasil belajar. 

Rasa ingin tahu (Curiousity) merupakan aspek pertama yang sangat penting 

bagi usaha-usaha kreatif yang dilakukan seseorang. Hal ini disebut juga sebagai 

kekuatan mempertanyakan sesuatu (questioning force). Indikator pertama dari 

komponen ini adalah frekuensi bertanya pada saat melakukan percobaan, seperti 

contohnya berapa kali siswa bertanya pada saat siswa melakukan percobaan. 

Indikator kedua adalah banyaknya menjawab ketika berdiskusi dengan temannya 

dalam kerja kelompok. Indikator ketiga adalah lamanya melakukan percobaan. 

Aspek kedua adalah keterbukaan terhadap pengalaman (Openness to 

experiences ) atau informasi baru juga merupakan komponen yang sangat vital 

dalam kreativitas. Indikator pertama kesediaan siswa dalam mendengarkan 

pendapat teman pada saat presentasi. Indikator kedua yaitu kesediaan siswa 

dalam merespon pendapat teman saat presentasi. Indikator ketiga dalam 

komponen ini adalah kesediaan siswa menyampaikan pendapatnya pada saat 

presentasi. 

 Aspek ketiga adalah toleransi terhadap resiko (Risk Tolerance) merupakan 

kesanggupan atau kesediaan seseorang untuk mengambil resiko terhadap apa saja 

yang hendak diusahakan atau dihasilkan. Indikator pertama aspek ini adalah 

frekuensi menjawab pertanyaan atas penjelasannya yaitu berapa kali siswa 

mampu menjawab pertanyaan atas penjelasan yang dilakukan dalam kelompok. 

Indikator kedua adalah banyaknya kegagalan yang diupayakan untuk diatasi, 

yaitu jika jawabannya belum memuaskan penanya maka ia mampu menjelaskan 

jawabannya sampai penanya merasa sudah cukup.  
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Bagan 2.1 
Pengaruh kreativitas siswa terhadap hasil belajar kelas V  

pada mata pelajaran IPA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

“Ada pengaruh kreativitas siswa terhadap hasil belajar IPA bagi siswa 

kelas V SD N Gugus Handayani Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo 

semester I tahun pelajaran 2011-2012” 

Kreativitas 
siswa 

Keterbukaan 
terhadap 
pengalaman dan 
pengetahuan 

Mau menerima 
resiko 

Hasil 
belajar 

Kesediaan 
mendengarkan pendapat 
teman  

Kesediaan merespon 
pendapat teman 
�

Banyaknya kegagalan 
yang diupayakan untuk 
diatasi�

Kesediaan 
menyampaikan 
pendapatnya�

Frekuensi menjawab 
pertanyaan atas 
penjelasannya 
�

Frekuensi bertanya pada 
saat melakukan 
percobaan �

Banyaknya menjawab 
ketika berdiskusi 
dengan temannya dalam 
kerja kelompok 
�

Lamanya melakukan 
percobaan�

Rasa ingin tahu 
yang tinggi 
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Ho: “Tidak ada pengaruh kreativitas siswa (X) terhadap hasil belajar IPA (Y) 

bagi siswa kelas V SD N Gugus Handayani Kecamatan Kertek Kabupaten 

Wonosobo Semester I tahun pelajaran 2011-2012” 

Ha :“ Ada pengaruh kreativitas siswa (X) terhadap hasil belajar IPA (Y) bagi 

siswa kelas V SD N Gugus Handayani Kecamatan Kertek Kabupaten 

Wonosobo Semester I tahun pelajaran 2011-2012” 

 

 

 

 


