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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi merupakan era kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Era globalisasi membuat Negara di seluruh dunia  untuk 

berkompetisi dalam hal ekonomi maupun pendidikan. Sumber daya manusia 

merupakan salah satu elemen yang penting dalam kemajuan suatu Negara. 

Untuk mempercepat atau menggerakkan kemajuan suatu bangsa maka 

diperlukan sumber daya yang handal dan mempunyai daya saing yang tinggi 

sehingga siap dalam tantangan arus globalisasi. Sumber daya manusia yang 

handal dan mempunyai daya saing tinggi memiliki ciri-ciri kualitas yang 

harus dipenuhi. Menurut Setiawan (2012: 102) ciri-ciri sumber daya manusia 

yang mempunyai daya saing antara lain: 1) Mempunyai penguasaan, 

pemanfaatan, dan penciptaan pengetahuan. 2) Memiliki karakter yang kuat. 3) 

Memiliki kemampuan dalam pengguasaan teknologi. 4) Mempunyai 

kemampuan untuk membaca masa depan. 

Dalam mendorong sumber daya manusia yang kompetitif, maka peran 

pendidikan sangatlah dibutuhkan karena pendidikan merupakan wadah untuk 

perubahan suatu Negara. Pendidikan merupakan suatu alat yang bertujuan 

untuk membentuk suatu karakter bangsa. Menurut Undang-undang No 20 

tahun 2012: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar  dan proses pembelajaran agar pesera 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. 

 

  



2 
 

Peningkatan sumber daya manusia selain melalui pendidikan terdapat 

cara yang lain yaitu pengembangan kreativitas dalam diri manusia. Menurut 

Chaplin (2005:117) kreativitas adalah kemampuan menghasilkan bentuk baru 

dalam seni, atau, dalam permesinan, atau dalam pemecahan masalah-masalah 

dengan metode-metode baru. Kreativitas harus ditanamkan dalam diri 

seseorang, sehingga akan muncul ide-ide dan gagasan yang baru. Pendidikan 

berfungsi mengembangkan kreativitas siswa. Kreativitas sangat dibutuhkan 

bagi setiap orang, terutama seorang siswa. Setiap orang dituntut untuk 

mempersiapkan tantangan-tantangan di masa depan seperti perkembangan 

teknologi dan ilmu pengetahuan maupun dalam bidang lainnya. Untuk itu 

kreativitas sangatlah dibutuhkan. 

Pengembangan kreativitas tidak lepas dari pengaruh lingkungan 

masyarakat. Kemajuan suatu masyarakat dan suatu bangsa sangat ditentukan 

pembagunan sektor pendidikan dalam penyiapan sumber daya manusia yang 

sesuai dengan perkembangan zaman. Lingkungan masyarakat memiliki 

kekhasan yaitu hubungan sosialnya. Hubungan sosial ini antara lain 

dipengaruhi oleh besarnya masyarakat itu. Ligkungan masyarakat yang 

terbuka akan budaya baru, berpikir secara rasional akan sangat berpengaruh 

untuk menumbuhkan jiwa kreativitas siswa. 

Hal yang dilakukan oleh siswa untuk mendorong berkembangnya 

kreativitas adalah partisipasi dalam kegiatan organisasi di sekolah, salah 

satunya adalah Organisasi Siswa Intra Sekolah atau OSIS. Organisasi siswa 

intra sekolah merupakan wadah dalam pengembangan kreativitas siswa. Akan 

tetapi terkadang siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan sekolah masih 

belum memaksimalkan kreativitasnya. Walaupun demikian Organisasi Siswa 

Intra Sekolah (OSIS) merupakan organisasi yang penting dalam 

menumbuhkan kreativitas siswa. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di SMK Batik 2 

Surakarta terdapat permasalahan yang menyangkut dengan kreativitas belajar 

siswa. Kreativitas siswa dapat dikatakan masih rendah. Dalam praktek 

pembelajaran guru memberikan pertanyaan yang mengharuskan siswa untuk 
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menjawab dengan pendapat mereka, namun kebanyakan siswa hanya 

menjawab satu baris saja dan ada yang tidak menjawab soal tersebut. Siswa 

masih belum bisa untuk berpikir kritis dan kreatif. Hal tersebut dapat 

menghambat keberhasilan siswa dikemudian hari terutama mereka adalah 

siswa SMK yang ketika sudah lulus akan siap dalam memasuki dunia kerja. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

kreativitas belajar siswa ditinjau dari lingkungan masyarakat dan pengalaman 

kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Penelitian ini dilakukan di 

SMK Batik 2 Surakarta. Dari permasalahan di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul: “KONTRIBUSI LINGKUNGAN 

MASYARAKAT DAN PENGALAMAN MENGIKUTI KEGIATAN 

ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH [OSIS] TERHADAP 

KREATIVITAS BELAJAR SISWA KELAS XII AKUNTANSI SMK 

BATIK 2 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2018/2019”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Kreativitas belajar siswa SMK Batik 2 Surakarta tergolong masih rendah. 

b. Lingkungan masyarakat belum mampu mendorong siswa untuk 

megembangkan kreativitasnya. 

c. Siswa untuk berpartisipasi kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah 

(OSIS) masih rendah dan walaupun sudah mengikuti kegiatan tersebut 

siswa belum dapat mengembangkan kreativitas belajar. 

d. Siswa kurang percaya diri untuk menyampaikan gagasan dan ide yang 

dimilikinya. 

e. Orang yang suka berorganisasi cenderung memiliki pola pikir yang kritis 

dan sedikit lebih bijak dalam menyelesaikan masalah, dibanding siswa 

yang tidak gemar berorganisasi. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang, identifikasi masalah, terdapat banyak 

masalah yang terjadi. Untuk memfokuskan pembahasan dan pemecahan 

masalah maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Masalah yang akan 

dikaji pada penelitian ini dibatasi pada aspek: 

a. Siswa kelas XII Program Keahlian Akuntansi SMK Batik 2 Surakarta. 

b. Kreativitas belajar siswa yang dimaksud adalah bagaimana siswa 

mengembangkan gagasan dan ide sehingga menghasilkan karya yang 

berupa hasil belajar yang baik maupun berupa produk hasil ketrampilan 

siswa, dengan indikator rasa ingin tahu yang luas dan mendalam, 

memberikan banyak gagasan/usul terhadap suatu masalah, bebas dalam 

menyampaikan pendapat, mampu melihat masalah dari berbagai sudut 

pandang. 

c. Lingkungan mayarakat dibatasi pada bagaimana lingkungan sekitar rumah 

siswa yang dapat menghambat maupun mendorong pikiran yang inovatif, 

dengan indikator tersedianya sarana dan prasarana kebudayaan, timbulnya 

kebebasan dan rintangan sebagai tantangan, menghargai dan 

mengintegrasi kebudayaan yang berbeda, toleransi terhadap pandangan 

yang divergen. 

d. Kegiatan organisasi siswa intra sekolah dibatasi pada peran aktif siswa 

dalam mengikuti kegiatan tersebut sehingga mendorong siswa untuk 

berpikir kritis, menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan belajar kerja sama 

tim, dengan indikator tannggungjawab, kemandirian, berorientasi keluar, 

mampu menilai diri secara realistis. 
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D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Adakah kontribusi lingkungan masyarakat terhadap kreativitas belajar 

siswa kelas XII Akuntansi SMK Batik 2 Surakarta Tahun Ajaran 

2018/2019? 

2) Adakah kontribusi pengalaman mengikuti kegiatan Organisasi Siswa Intra 

Sekolah (OSIS) terhadap kreativitas belajar siswa kelas XII Akuntansi 

SMK Batik 2 Surakarta Tahun Ajaran 2018/2019? 

3) Adakah kontribusi lingkungan masyarakat dan pengalaman mengikuti 

kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) terhadap kreativitas 

belajar siswa kelas XII Akuntansi SMK Batik 2 Surakarta Tahun Ajaran 

2018/2019? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: 

1) Kontribusi lingkungan masyarakat terhadap kreativitas belajar siswa kelas 

XII Akuntansi SMK Batik 2 Surakarta Tahun Ajaran 2018/2019. 

2) Kontribusi pengalaman mengikuti kegiatan Organisasi Siswa Intra 

Sekolah (OSIS) terhadap kreativitas belajar siswa kelas XII Akuntansi 

SMK Batik 2 Surakarta Tahun Ajaran 2018/2019. 

3) Kontribusi lingkungan masyarakat dan pengalaman mengikuti kegiatan 

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) terhadap kreativitas belajar siswa 

kelas XII Akuntansi SMK Batik 2 Surakarta Tahun Ajaran 2018/2019. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini memiliki manfaat untuk berbagai pihak adalah 

sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini ialah untuk mengembangkan dan 

menambah wawasan mengenai peningkatan kreativitas belajar siswa 

melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan pengaruh dari 

lingkungan masyarakat diekitar rumah siswa. 
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2) Manfaat Praktis 

a) Bagi Sekolah 

Sebagai pihak sekolah dapat digunakan untuk mengembangkan 

sekolah dengan adanya kegiatan kegiatan sekolah yang dapat 

menumbuhkan kreativitas siswa. 

b) Bagi Siswa  

Bagi siswa dapat menumbuhkan jiwa berorganisasi guna menambah 

pengalaman dalam bekerja tim dan mengembangkan pola pikir yang 

kreatif dan inovatif. 

c) Bagi Peneliti 

Dapat digunakan sebagai kajian bagi pembaca baik dari segi hasil 

penelitian maupun metodologi penelitian. 


