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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan bukan hanya mengajarkan apa yang belum diketahui menjadi 

tahu, namun pendidikan merupakan proses pendewasaan individu, dalam dunia 

pendidikan formal, individu disini adalah siswa yang berperan menjadi objek 

suatu pengajaran dan pendidikan, untuk itu siswa mempunyai hak untuk 

memperoleh pendidikan yang optimal baik itu perkembangan kognitif, afektif 

maupun psikomotor. Dewasa ini pemerintah menerapkan aturan didalam dunia 

pendidikan yang dituangkan dalam kurikulum terbarukan yaitu Kurikulum 2013 

berisi pendidikan berkarakter secara umum berarti pendidikan tidak hanya 

mengembangkan atau mendidik kemampuan intelegensi saja namun sikap, moral 

dan spritual yang baik sangat penting untuk dikembangkan sebaik mungkin agar 

siswa menanamkan sikap yang dan berbudi luhur. 

Sekolah merupakan salah satu wadah didalam ruang lingkup pendidikan 

formal menjadi sarana dan prasarana setiap siswa untuk mendapatkan pendidikan 

yang layak, untuk mendapatkan hasil yang demikian tentu fasilitas baik itu secara 

kualitas maupun kuantitas juga harus baik pula. Didalam lingkungan sekolah 

aktor utama yang berperan dalam dunia pendidikan adalah guru sebagai tenaga 

pendidik. Guru yang berkualitas tentu akan melahirkan siswa yang berkualitas 

pula. 

Guru adalah profesi yang menjalankan banyak peran. Person dkk, 2001 

(dalam Yuli Fajar Susetyo, M.Si 2001:23) menyebutkan ada 5 peran guru yaitu 
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ahli mengajar, manajer pembelajaran, konselor, membuat keputusan, praktisi dan 

peneliti. Jika dilihat dari beberapa peran guru yang dikemukakan para ahli 

tersebut guru merupakan konselor, praktisi dan peneliti jadi dapat disimpulkan 

guru tidak hanya menjadi aktor dalam mencerdaskan siswa namun guru juga 

berperan sebagai pembimbing dan sebagai pengamat didalam dunia pendidikan. 

Dengan demikian konselor atau guru BK merupakan fasilitator pembimbing dan 

pengembang sikap dan moral siswa. 

Guru BK menggunakan penelitian dan teori sebagai dasar atau pola dalam 

membuat keputusan. Sebagai praktisi, guru BK tidak saja menjadi pelaksana 

pelayanan yang bersifat rutin, ia juga melakukan proses merefleksi terhadap apa 

yang telah dilakukan dan bagaimana hasilnya. Melalui proses refleksi itu, guru 

BK mampu melakukan perubahan dan perbaikan terhadap metode, strategi, materi 

dan cara evaluasi pelayanan yang diterapkan terhadap siswanya.Jika proses sudah 

dibenahi dan dilakukan dengan maksimal tentu hasil akan mengikuti, dengan kata 

lain guru BK yang kreatif akan lebih bisa dengan mudah menjadikan siswa yang 

kreatif pula. 

Umi Munandar (dalam Mohammad Ali & Mohammad Ansori, 2016:42), 

“mendefinisikan kreativitas adalah kemampuan yang mencerminkan kelancaran, 

keluwesan, dan orisinalitas dalam berpikir serta kemampuan untuk mengolaborasi 

suatu gagasan”. Seperti yang diketahui bersama bahwa berbagai macam materi 

pelajaran yang terdapat dalam pendidikan formal sesuai jenjangya tidaklah 

sedikit, sehingga tanpa adanya upaya yang kreatif siswa akan sulit untuk 

menerima, memahami dan mengerjakan semua materi pelajaran yang diberikan 
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secara bersamaan. Kreativitas dalam diri siswa perlu adanya motivasi dari luar diri 

mereka karena tanpa itu kecil kemungkinan siswa akan dapat mandiri dalam hal 

berkreativitas belajar, pada hakikatnya potensi sudah tertanam dalam diri setiap 

individu namun perlu adanya pengembangan maka dari itu guru pembimbing 

selaku aktor utama dalam membantu hal tersebut perlu adanya implementasi yang 

baik dalam membantu siswa agar mampu dan bisa kreatif dalam belajarnya. 

Kreatif sangat penting dalam berbagai bidang hal baik itu dalam dunia pendidikan 

maupun kehidupan sehari-hari. Siswa yang sudah terlatih sejak dini untuk berfikir 

dan bertindak secara kreatif tentu akan mempermudah dalam hal lain seperti 

halnya diluar lingkungan sekolah contohnya dunia usaha dan lainnya. 

Dalam SK Mendikbud No.025/D/1995 Bimbingan dan konseling adalah 

pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok 

agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal, dalam bimbingan pribadi, 

sosial, belajar maupun karier melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan 

pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Pelaksanaan bidang 

Bimbingan dan konseling merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

keseluruhan layanan pendidikan di sekolah. Hal ini dikarenakan secara umum 

pendidikan di sekolah mencakup tiga bidang yaitu pengajaran, supervisi, dan 

administrasi serta layanan khusus yang mencakup bidang Bimbingan dan 

konseling, dasar pertimbangan atau pemikiran tentang penyelenggaraan 

bimbingan dan konseling di Sekolah/Madrasah, bukan semata-mata terletak pada 

ada atau tidak adanya landasan hukum, undang-undang atau ketentuan dari atas, 

namun yang lebih penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik 
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agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas 

perkembangannya secara optimal (menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, 

sosial, dan moral-spiritual).  

Informasi dan keterangan yang didapat peneliti dari guru BK di MAN 

Pemayung tanggal 02Desember 2017 bahwa siswa kelas XIsudah mendapatkan 

layanan penguasaan konten oleh guru BK dengan materi layanan pengembangan 

kreativitas belajar siswa dikarenakan banyaknya guru mata pelajaran yang 

mengeluhkan siswa kelas XI tersebut masih kurang kreatif dalam belajar seperti 

halnya kurang aktif dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan, malas belajar 

serta pengerjaan tugas yang sama antar siswa yang satu dengan yang lainnya. 

Berdasarkan keterangan yang telah dijabarkan diatas peneliti hanya akan 

mengukur seberapa besar kontribusi layanan penguasaan konten terhadap 

kreativitas belajar siswa kelas XI di MAN Pemayung yang telah diberikan oleh 

guru BK tersebut. 

Dari fenomena yang dikemukakan diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian, sehingga judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah 

“Kontribusi Layanan Penguasaan Konten Terhadap Kreativitas Belajar 

Siswa Kelas XI MAN Pemayung”. 
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B. Batasan Masalah 

Mengingat keterbatasan dana, waktu dan kemampuan dalam mengungkap 

semua aspek tersebut, maka penelitian ini hanya akan mengungkap layanan 

penguasaan konten dibidang aspek sebagai berikut : 

1. Kelancaran berfikir 

2. Keluwesan berfikir 

3. Elaborasi 

4. Orisinilitas 

5. Unit analisis siswa kelas XI MAN Pemayung 

Sedangkan layanan penguasaan konten dibidang pengembangan kegiatan 

belajar ditinjau dari aspek “Keterampilan Membaca Cepat”. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka yang akan menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimana tingkat persentase kreatifitas belajar siswa kelas XI MAN 

Pemayung 

2. Bagaimana tingkat persentase layanan Penguasaan Konten Bidang 

Pengembangan Kegiatan Belajar ditinjau dari Keterampilan Membaca 

cepat. 

3. Bagaimanakah tingkat kontribusi layanan penguasaan konten terhadap 

kreativitas belajar siswa kelas XI di MAN Pemayung”. 
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D. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis bertujuan untuk mengukur: 

1. Tingkat persentase kreatifitas belajar siswa kelas XI MAN Pemayung 

2. Tingkat persentase layanan Penguasaan Konten Bidang Pengembangan 

Kegiatan Belajar ditinjau dari Keterampilan Membaca cepat. 

3. Tingkat kontribusi layanan penguasaan konten terhadap kreativitas belajar 

siswa kelas XI di MAN Pemayung”. 

 

4. Manfaat Penulisan 

Terdapat dua manfaat dari hasil penelitian ini yaitu manfaat secara teoritis 

dan secara praktis. Berikut penjabarannya : 

1. Manfaat teoritis 

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

menambah sumbangan pemikiran ilmiah dan menambah 

pengetahuan baru bagi penulis. 

b. Menjadi dasar bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut tentang 

permasalahan yang terkait. 

c. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan baru bagi 

pengembangan ilmu pendidikan pada umumnya serta 

pengembangan ilmu Bimbingan Konseling Khsusunya. 

2. Mafaat Praktis 

a. Bagi Siswa 
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Melalui penelitian ini diharapkan siswa lebih kreatif dalam upaya 

belajar sehingga akan lebih mudah dalam menerima, memahami 

dan mengerjakan tugas-tugas pelajaran yang diberikan oleh guru. 

b. Bagi Konselor 

Dengan hasil penelitian ini guru pembimbing dihaparkan dapat 

menambah pengetahuan dalam membantu siswa untuk lebih kreatif 

dalam belajar. 

c. Bagi Sekolah 

Menjadi bahan acuan dalam tujuan pedidikan yaitu mencerdaskan 

anak bangsa. 

5. Anggapan Dasar 

Penelitian ini didasarkan atas anggapan dasar tertentu. Anggapan dasar 

penelitian ini tidak terlepas dari layanan penguasaan konten itu sendiri terhadap 

kreativitas belajar siswa. Berikut anggapan dasar dalam penelitian ini: 

1. Semua siswa kelas XI telah memperoleh layanan penguasaan konten 

dalam materi pengembangan kreativitas belajar di MAN pemayung. 

2. Terdapat kontribusi yang signifikan layanan penguasaan konten 

terhadap kreatifitas belajar siswa kelas XI MAN Pemayung. 
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6. Pertanyaan Penelitian 

Dalam penetian ini peneliti telah membuat pertanyaan penelitian sebagai 

berikut:  

1. tingkat manakah persentase kreatifitas belajar siswa kelas XI MAN 

Pemayung 

2. Pada tingkat manakah persentase layanan Penguasaan Konten Bidang 

Pengembangan Kegiatan Belajar ditinjau dari Keterampilan Membaca 

cepat. 

3. Pada tingkat manakah kontribusi layanan penguasaan konten terhadap 

kreativitas belajar siswa kelas XI di MAN Pemayung”. 

4. Definisi Operasional 

5. Pada hakekatnya kreativitas sangatlah penting dalam menunjang 

keberhasilan dalam suatu kegiatan khususnya dalam belajar, dengan 

diberikan layanan penguasaan konten oleh guru pembimbing diharapkan 

siswa bisa kreatif dalam belajar khususnya dalam kemandirian dan inisiatif 

dalam menghasilkan hal-hal yang baru sehingga siswa tidak akan semata-

mata menuggu apa yang diberikan namun mencari dan mengembangkan 

apa yang didapatkan dari guru. Defenisi Operasional dalam penelitian ini 

yang adalah: 

1. Kreatifitas Belajar 

 Umi Munandar (dalam Mohammad Ali & Mohammad Ansori, 2016:42), 

“mendefinisikan kreativitas adalah kemampuan yang mencerminkan kelancaran, 

keluwesan, dan orisinalitas dalam berpikir serta kemampuan untuk mengolaborasi 
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suatu gagasan. Indikator yang diukur dalam kreativitas belajar yaitu kelancaran 

berfikir, berfikir luwes, berfikir orisinal dan elaborasi (Munandar dalam Ali dan 

Asrori 2012:41).  

2. Layanan Penguasaan Koten 

Pengertian layanan Penguasaan Konten menurut Prayitno (2012:88), 

“layanan penguasaan konten merupakan layanan bantuan kepada individu 

(sendiri-sendiri ataupun dalam kelompok) untuk menguasai kemampuan atau 

komeptensi tertentu melalui kegiatan belajar”. Dalam penelitian ini hanya 

mengukur layanan  Penguasaan Konten Bidang Kegiatan Belajar yang 

indikatornya adalah keterampilan belajar adalah membaca cepat, mencatat materi 

pelajaran, memiliki kemampuan bahasa, mampu berhitung, mampu menyatakan 

pikiran baik lisan maupun tulisan (Sagala 2013:58). 

 

6. Kerangka Konseptual 

Kerangka berfikir merupakan model koseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting. Kerangka konseptual pada penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

Keterangan : KD (Koefesiensi Determinasi/Kontribusi) 

 

LAYANAN 

PENGUASAAN 

KONTEN (X) 
KD 

KREATIVITAS 

BELAJAR 

(Y) 


