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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Dewasa ini seiring kemajuan zaman perubahan kehidupan berlangsung 

sangat cepat dan kompleks dengan berbagai tantangan dan permasalahan. Setiap 

orang dengan kondisi seperti ini dituntut untuk fleksibel, kritis dan mempunyai 

kemampuan  berpikir kreatif sehingga mampu memecahkan permasalahan dan 

mendapatkan  solusi yang solutif. Dengan fenomena tersebut maka yang 

sekiranya harus dilakukan oleh masyarakat saat ini adalah perubahan cara 

pandang dengan membuat sesuatu yang berbeda, memberikan ide-ide baru, 

mengabaikan hal-hal yang pasti, membuka pilihan-piihan baru muncul, 

menentukan pilihan dan alternatif serta meliliki kepekaan terhadap berbagai 

masalah (Morgan, 1993). Dari berbagai runtutan tersebut maka saat ini 

masyarakat membutuhkan kreativitas untuk mengubah hal biasa menjadi hal yang 

berbeda untuk menjawab berbagai problematika yang muncul. Patut direnungkan, 

menurut Florida, dkk (2012) dalam Creativity and Prosperity: The Global 

Creativity Index menyebutkan bahwa, ditinjau dari  tingkat kreativitasnya Negara 

Indonesia berada pada rangking 81 dari 82 negara. 

 Munandar (dalam Tarnoto dan Purnamasari, 2004) menyebutkan bahwa 

kreativitas sangatlah penting untuk dikembangkan dengan alasan bahwa melalui 

kreasi seseorang dapat mewujudkan keinginan dirinya, dengan kreativitas 
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seseorang dapat melihat berbagai macam kemungkinan penyelesaian masalah dan 

dengan kreativitas akan menghasilkan output kualitas manusia yang unggul. 

 Salah satu jenis kreativitas menurut Munandar (dalam Mufidah, 1999) 

adalah kreaivitas verbal. Kreativitas verbal merupakan  kemampuan seseorang 

dalam berfikir kreatif yang mengandung aspek kelancaran, keluesan dan 

orisinalitas berfikir yang erat kaitannya dalam bentuk verbal dimana orang yang 

memiliki kreaivitas verbal ditandai oleh ketrampilan berfikir secara lancar dalam 

mengemukakan gagasan pribadi yang bersifat unik serta memiliki kemampuan 

mengembangkan gagasan dan memperinci gagasannya tersebut. Selain itu 

kreativitas verbal juga merupakan suatu jenis pemikiran divergen yang 

memberikan berbagai alternatif jawaban dari suatu persolan yang muncul 

(Guilford dalam Munandar, 1999).  

 Kreativitas verbal dapat muncul pada semua tahapan usia, dari usia dini 

sampai lanjut usia (Munandar, 1988). Masa remaja merupakan masa dimana 

seseorang telah memasuki tahap perkembangan operasional formal, yang mana 

pada masa ini menurut Piaget (dalam Munandar, dkk, 1988) disebutkan bahwa 

anak telah sanggup berfikir secara logis tentang pekerjaannya. Rawat, Dkk (2012) 

menambahkan bahwa pada usia remaja seseorang telah mampu memahami ide-ide 

dari berbagai situasi serta berfikir secara imajinatif. Namun menurut Gowan dan 

Erikson (dalam Munandar, dkk, 1988) pada masa tersebut pola berfikirnya masih 

bersifat konvergen, jadi setiap apa yang mereka dapatkan akan diterima secara 

keseluruhan tanpa melihat sisi lain yang mungkin terjadi dari berbagai macam 

pemikiran.  
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 Hurlock (dalam Priambodo, dkk 2012) menyebutkan bahwa anak remaja 

cenderung dalam berbagai aktivitas ingin mendapatkan persetujuan dari teman 

sebaya yang pada akhirnya akan mempengaruhi pengambilan keputusan dari pola 

perilaku. Suatu fenomena yang terbentuk ini akan berpotensi menimbulkan 

hambatan untuk befikir secara lancar ,serta ketidak luesan dalam mengemukakan 

gagasan. 

 Berdasarkan wawancara dengan salah satu ustad pondok pesantren yang 

menyatakan bahwa terkadang dalam pembelajaran ketika ustad memberikan soal 

kepada siswa, siswa hanya menjawab pertanyaan tersebut sama persis susunan 

kalimatnya dengan apa yang ada dibuku. Selain itu ada juga fenomena lain yaitu 

ketika ustad memberikan umpan balik kepada siswa, terkadang siswa kurang 

begitu tanggap dengan umpan tersebut, pasif dan kurang bisa menyampaikan 

gagsannya. dari fenomena tersebut terdapat permasalahan yaitu, sebagian siswa 

masih merasa sulit untuk mengungkapkan dan mengembangkan  gagasan yang 

dimiliki. 

 Menurut Hans (dalam Rahman) ditinjau dari faktor kreativitas yaitu 

lingkungan keluarga dan sekolah, rangking kreativitas anak-anak Indonesia 

tergolong rendah yaitu menempati peringkat kedelapan dari delapan Negara yang 

diteliti. Tinggi rendahnya kreativitas verbal seseorang tentunya berawal dari salah 

satu atau beberapa faktor pembentuk dari kreativitas verbal yaitu, faktor  internal 

dan faktor eksternal, faktor internal meliputi keterbukaan, kemampuan untuk 

menilai dari sudut pandang lain, dan kemampuan untuk bereksperimen, 

sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan yang menjamin adanya 
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rasa aman dan kebebasan secara psikologis, adanya penghargaan dan respon yang 

baik, serta adanya model yang menunjukkan ciri-ciri kepribadian kreatif 

(Munandar, 2004). 

 Lembaga pendidikan merupakan salah satu sarana untuk mendidik anak 

menjadi seseorang yang kreatif. Menurut Torrance dalam Munandar (1988) 

menyatakan bahwa pendidikan seyogyanya dapat memunculkan kreativitas, 

karena didalamya dapat disetting sedemikian rupa melelui metode dan sebagainya 

untuk memunculkan inspirasi, mengasah ketekunan, keuletan dan kerja keras. 

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan penelitian Priambodo, dkk (2012) 

menyebutkan terdapat hubungan yang signifikan antara metode problem posing 

method terhadap kreativitas verbal siswa. 

 Pembelajaran di lembaga pendidikan erat kaitanya dengan interaksi 

edukatif yang merupakan interaksi belajar mengajar tentang nilai dan norma 

sebagai medium antara guru dengan siswa (Djamarah, 2000). Interaksi edukatif 

akan memberi pengaruh terhadap keefektifan pola pembelajaran yang akan 

mengarah pada sebuah hasil sikap dan perilaku kreatif. Didalam interaksi edukatif 

terdapat tujuan yang jelas, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, metode, alat, 

sumber pelajaran serta evaluasi dan apabila semua unsur dalam interaksi edukatif 

berjalan maksimal maka siswa lebih menguasi pelajaran, aktif dan kreatif 

sehingga tujuan dari pendidikan dapat tercapai.  

 Salah satu lembaga pendidikan yang mempunyai ciri khas dalam 

pembelajran adalah pondok pesantren dan dalam hal ini pondok pesantren Imam 

Syuhodo merupakan salah satu pondok pesantren yang mencoba untuk 
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memberikan ruang bagi siswa belajar dan berekspresi. Dengan metode 

pembelajaran yang beragam dan program pesantren yang menunjang seperti 

English club, halaqoh arobiyah dan latihan berpidato. Dengan keberagaman 

metode tersebut dan didukang program pesantren yang menunjang maka 

kebebasan siswa dalam mengungkapkan suatu ide verbal dapat dikambangkan. 

Kondisi yang demikian serta diiringi dengan interaksi edukatif yang membangun 

yang pada akhirnya dapat menghasilkan peserta didik yang kreatif dan kompeten. 

 Berdasarkan uraian diatas muncullah rumusan masalah yaitu: “Apakah 

ada hubungan antara interaksi edukatif dengan kreativitas verbal siswa?“ 

Dengan adanya rumusan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Hubungan Antara Interaksi Edukatif Dengan Kreativitas 

Verbal Pada Siswa Pondok Pesantren Imam Syuhodo Sukoharjo”. 

B. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui hubungan  antara interaksi edukatif dengan kreativitas 

verbal Siswa  

2. Untuk mengetahui sumbangan efektif variabel interaksi edukatif terhadap 

kreativitas verbal  Siswa  

3. Untuk mengetahui tingkat interaksi edukatif pada siswa Pondok Pesantren 

Imam Syuhodo  

4. Untuk mengetahui tingkat kreativitas verbal sisiwa di Pondok Pesantren Imam 

Syuhodo  
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C. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi siswa :  

 Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pola 

interaksi belajar mengajar dan keterkaitannya dengan kreativitas verbal. 

dengan hal ini kemudian dapat menjadi arahan bagi siswa untuk menjalin 

interaksi belajar mengajar dua arah atau lebih dengan guru maupun dengan 

siswa lain sehingga dari interaksi ini pemikiran divergen terbentuk dan  

kreativitas sisiwapun dapat muncul. 

2. Bagi guru: 

 Dapat memberi informasi tentang kemampuan atau kompetensi yang harus 

dimiliki oleh guru yaitu tentang pentingnya membangun hubungan interaksi 

dengan siswa. selain itu dapat memberikan pemahaman bagi guru untuk 

melakukan inovasi dari pola penyampain materi ajar 

3. Bagi peneliti: 

 Dapat menjadi bahan acuan atau referensi serta masukan untuk peneliti-

peneliti lainnya untuk mengembangkan suatu pemikiran yang berkaitan 

dengan hubungan interaksi edukatif dengan kreativitas verbal siswa. 

 


