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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Padanan istilah belajar dan pembelajaran yang dapat dijumpai dalam 

kepustakaan  asing  adalah  learning  dan  instruction.  Istilah  learning  seperti 

dikemukan oleh  Fontana (1981) dalam Wardiman Djojonegoro,  (1998:147) 

mengandung pengertian  proses perubahan yang relatif  tetap dalam perilaku 

individu  sebagai  hasil  dari  pengalaman.  Definisi  tersebut  memusatkan 

perhatian pada tiga hal, yaitu       (1) belajar harus memungkinkan terjadinya 

perubahan perilaku  individu,  (2)  perubahan itu  harus  merupakan buah dari 

pengalaman,  dan  (3)  perubahan  itu  terjadi  pada  perilaku  individu  yang 

mungkin.

Di  lain  pihak  istilah  instruction seperti  dikemukakan  oleh 

Romiszowski (1981) dalam Wardiman Djojonegoro, (1998:4) merujuk pada 

proses pengajaran berpusat pada tujuan atau  goal directed teaching process  

yang dalam banyak hal dapat direncanakan sebelumnya (pre-planned). Karena 

sifat dari proses tersebut, maka proses belajar telah dirancang. Oleh sebab itu 

istilah  instruction sering diartikan sebagai proses pembelajaran yakni proses 

membuat  orang  melakukan  proses  belajar  sesuai  dengan rancangan.  Unsur 

kesengajaan  dan  pihak  luar  individu  yang  melakukan  proses  belajar 

merupakan  ciri  utama  dari  konsep  instruction.  Perlu  diingat  bahwa  tidak 

semua  proses  belajar  terjadi  dengan  sengaja.  Mengenai  bagaimana  proses 
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belajar  (proses  perubahan pribadi)  terjadi  telah  banyak diteorikan  para ahli 

psikologi. Secara global ada dua pendekatan psikologi dalam melihat proses 

belajar  yakni  pendekatan  connectonist  or  behaviorist  di  satu  pihak  dan 

pendekatan  cognitive or cognitive field. 

Pendekatan pertama melihat proses belajar sebagai proses  terjadinya 

hubungan antara stimulus atau rangsangan dengan respon atau jawaban atau 

antara   respon  dengan  penguatan  atau  reinforcement.  Pendekatan  kedua, 

melihat proses belajar tidak semata-mata hasil hubungan stimulus dan respon 

tetapi  lebih  merupakan  hasil  dari  kemampuan  mental  individu  dalam 

melakukan fungsi-fungsi psikologis seperti  konsep dan ingatan atau dengan 

kata  lain  pendekatan  pertama menekankan pada unsur  di  luar  diri  individu 

(lingkungan yang berfungsi memberi rangsangan), sedang pendekatan kedua 

menitikberatkan pada potensi diri individu (Fontana, 1981 dalam Wardiman 

Djojonegoro, 1998: 184).

Dari  kutup pendekatan tersebut  di  atas  menghasilkan dua kelompok 

teori belajar. Teori yang ditarik dari pendekatan perilaku atau  behaviorisme 

melahirkan teori  Operant Conditioning (Skinner, 1996), sedang yang digali 

dari  pendekatan  kognitif  adalah  teori  belajar  Instrumental  Conceptualism 

Brunner  (1996),  Skinner  (1996)  dalam  Udin  Winataputra  dan  Tita  Rosita 

(1996: 3) berpendirian bahwa perbuatan belajar melibatkan tiga tahap, yaitu 

(1) hadirnya stimulus atau situasi yang dihadapi  individu,  (2) perilaku atau 

behavior  yang lahir dari diri individu, dan (3) penguatan atau  reinforcement 

yang mengikuti perilaku tersebut.
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Dalam  Undang-undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  No.  20  Tahun 

2003 Pasal 3 dijelaskan bahwa : 

“Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan 
membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermanfaat  dalam 
rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk 
berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang 
beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak 
mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri  dan  menjadi  warga 
negara  yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab.  Jika  dikaitkan 
dengan  tujuan  pendidikan  nasional  tersebut  adalah  suatu  hal  yang 
wajar jika masyarakat menuntut adanya pendidikan yang berkualitas”.

Peningkatan mutu pendidikan dewasa ini merupakan suatu kebutuhan 

yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa 

ditentukan  oleh  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  yang  hanya  dapat 

dihasilkan  lewat  pendidikan  yang  berkualitas  pula.  Pengalaman  dalam 

pembangunan di negara-negara Asia seperti  Jepang dan Taiwan merupakan 

bukti  yang sangat menyakinkan tentang peran sumber  daya manusia dalam 

pembangunan. Menurut Tap MPR 1993 penyelenggaran pendidikan nasional 

adalah :

“Pendidikan  nasional  diselenggarakan  secara  terpadu  dan  diarahkan 
pada  peningkatan  kualitas  pemerataan  pendidikan,  terutama 
peningkatan kualitas pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan 
keluarga, sekolah dan masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas 
manusia  Indonesia  dan menumbuhkan kesadaran serta  sikap budaya 
bangsa untuk selalu berupaya menambah pengetahuan dan ketrampilan 
serta  mengamalkan  sehingga  terwujud  manusia  dan  masyarakat 
Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
lebih  maju, mandiri, berkualitas dan menghargai setiap jenis pekerjaan 
yang memiliki harkat dan  martabat sesuai dengan falsafah Pancasila”.
Sejalan  dengan  tujuan  pendidikan  nasional  Departemen  Pendidikan 

Nasional menetapkan 4 (empat) strategi dasar kebijakan pembangunan sektor 

pendidikan dan kebudayaan, meliputi :
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1. Peningkatan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar dalam rangka 

pelaksanaan Gerakan Wajib Belajar 9 Tahun.

2. Peningkatan mutu proses dan hasil pendidikan.

3. Peningkatan  relevansi  pendidikan  dengan  kebutuhan  pembangunan  dan 

kebutuhan peserta didik.

4. peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan.

Salah  satu  permasalahan  pendidikan  yang  dihadapi  oleh  bangsa 

Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan dasar dan menengah (Hanushek, 

1979  dalam  Wardiman  Djojonegoro,  1998:  125).  Berbagai  usaha  telah 

dilakukan untuk  meningkatkan  mutu pendidikan  nasional.  Usaha itu  antara 

lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan 

buku  dan  alat  pelajaran,  perbaikan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  dan 

peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator 

mutu  pendidikan  belum  menunjukkan  peningkatan  yang  berarti.  Sekolah-

sekolah di daerah perkotaan menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang 

cukup  menggembirakan.  Namun,  sebagian  besar  lainnya  masih 

memprihatinkan.  Penyelenggaraan  pendidikan  nasional  dilakukan  secara 

birokratik sentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara 

pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur 

yang  sangat  panjang  dan  kadang-kadang  kebijakan  yang dikeluarkan  tidak 

sesuai  dengan  kondisi  sekolah  setempat.  Dengan  demikian,  sekolah 

kehilangan  kemandirian,  motivasi  dan  inisiatif  untuk  mengembangkan  dan 

memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah 
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satu tujuan pendidikan nasional

Tuntutan yang begitu besar terhadap prestasi guru sebenarnya wajar, 

karena guru adalah orang yang memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan 

dan perkembangan anak didiknya.  Prestasi seorang siswa apakah maju atau 

mundur  juga  banyak  bergantung  kepada  kemampuan  guru  dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Semakin tinggi pendidikan seorang guru 

dan  semakin  luas  wawasan  yang  dimilikinya,  kemungkinan  besar  akan 

semakin mampu meningkatkan prestasi anak didiknya. Untuk meningkatkan 

prestasi  tersebut  para  guru hendaknya memiliki  wawasan dan  pengetahuan 

yang luas terhadap profesinya. Semakin tinggi pendidikan guru dan wawasan 

yang  dimilikinya  dengan  sendirinya  dapat  meningkatkan  prestasi  anak 

didiknya. Salah satu cara untuk meningkatkan wawasan adalah dengan banyak 

mengikuti seminar, membaca buku, memperhatikan berita radio dan televisi, 

membaca koran, majalah, menulis karya ilmiah dan berdiskusi sesama rekan.

Untuk menyiapkan sumber daya manusia yang kuat, perlu pembenahan 

strategi  pendidikan  dengan  melakukan  upaya  pembaharuan  manajemen 

pembelajaran  melalui  belajar  dan mengajar  yang baik dan bermutu.  Secara 

umum,  manajemen  belajar  mengajar  atau  yang  sering  disebut  manajemen 

pembelajaran  dapat  diartikan  sebagai  modal  manajemen  yang  memberikan 

otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan 

partisipatif yang melibatkan secara langsung unsur sekolah (guru, siswa, staf 

administrasi dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 

kebijakan pendidikan sekolah berdasar pendidikan nasional. 
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Manajemen  pembelajaran  mengandung  pengertian  proses  untuk 

mencapai  tujuan  belajar  mengajar.  Proses  itu  dimulai  dari  perencanaan, 

pengorganisasian,  pengarahan,  pemantauan  dan  penilaian.  Perencanaan 

meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, 

berapa lama, berapa orang  yang diperlukan dan berapa banyak biayanya. 

Amijaya  yang  dikutip  Partini  (1997),  menyatakan  bahwa  kualitas 

pendidikan  banyak  bergantung  pada  tenaga  kependidikan  yang  mengelola 

sekolah, sebab makin disadari bahwa titik manapun dari pembangunan akan 

dilaksanakan faktor tenaga kependidikan harus menjadi perhatian utama untuk 

menyusun  gagasan  menjadi  realitis.  Partini  (1997),  dalam  penelitiannya 

menyebutkan  bahwa  guru  merupakan  ujung  tombak  dalam  pembangunan 

pendidikan  dan  sekaligus  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menentukan 

keberhasilan pendidikan.

Seorang guru dituntut untuk dapat menterjemahkan ke dalam program-

program  pengajaran  guna  pencapaian  program  belajar  dari  aspek  kognitif, 

afektif  maupun psikomotorik.  Pembelajaran  siswa sebaiknya dititikberatkan 

pada upaya guru dalam mendorong dan membiasakan siswa untuk berfikir 

kreatif,  guru  harus  memikirkan  cara-cara  baru  agar  materi  pelajaran  yang 

diberikan  kepada  siswa  tidak  hanya  mudah  untuk  dipelajari  dan  dipahami 

tetapi  juga menjadikan mata pelajaran itu disukai yang pada akhirnya akan 

membantu siswa mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dialami di 

sekolah maupun di masyarakat.

Belajar  pada dasarnya merupakan peristiwa yang bersifat  individual 
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yakni  peristiwa  terjadinya  perubahan  tingkah  laku  sebagai  dampak  dari 

pengalaman individu. Pengalaman dapat berupa situasi belajar yang sengaja 

diciptakan oleh seseorang atau situasi yang tercipta begitu adanya. Peristiwa 

belajar  yang terjadi  karena  dirancang oleh orang lain  di  luar  dari  individu 

sebagai  pembelajar  biasa  disebut  proses  pembelajaran.  Proses  ini  biasanya 

dirancang oleh guru dalam pembelajaran itu bersifat tatap muka atau oleh para 

pengembang  instruksional   seperti  penulis  modul,  penulis  naskah  audio 

interaktif dalam hal proses belajar itu terjadi melalui sistem  belajar jarak jauh. 

Dengan kata lain proses belajar  ditandai oleh berubahnya perilaku individu 

sebagai pebelajar, sedangkan pembelajaran ditandai oleh terciptanya suasana 

dan  lingkungan  belajar  yang  dirancang  oleh  orang  lain  untuk  kepentingan 

perubahan perilaku pembelajaran. 

Teori belajar yang berkembang sampai saat ini merumuskan peristiwa 

belajar  sebagai  proses  yang  erat  kaitannya  dengan  proses  berfikir.  Proses 

belajar  tersebut  memiliki  lima  dimensi,  yaitu  (1)  sikap  dan  persepsi  yang 

positif mengenai belajar, (2) memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan, 

memperluas  dan  memperbaiki  pengetahuan,  (4)  menggunakan  pengetahuan 

secara  bermakna,  dan  (5)  kebiasaan  yang  produktif  dari  pikiran.  Kelima 

dimensi tersebut merupakan unsur pokok didalam belajar.  Namun demikian 

perlu diketahui bahwa kelima unsur tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama 

lain. Unsur persepsi dan sikap positif dan kebiasaan produktif dalam berpikir 

merupakan sarana utama untuk dapat menimbulkan terjadinya perolehan dan 

pengintegrasian  pengetahuan,  perluasan  dan  perbaikan  pengetahuan,  dan 
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penggunaan pengetahuan secara bermakna.  Dengan kata lain  proses belajar 

dapat  dikatakan  berhasil  bila  seluruh  unsur  tersebut  satu  sama  lain  saling 

mendukung.

Proses  pembelajaran  seyogyanya  juga  memperhatikan  perbedaan 

individual  dalam kelas  sehingga  dapat  memberikan  kemudahan pencapaian 

tujuan belajar yang setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan 

satu tingkat sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Karena 

itu  seorang  guru  perlu  memahami  latar  belakang,  emosi,  dorongan  dan 

kemampuan  individu  dan  menyesuaikan  materi  pelajaran  dan  tugas-tugas 

belajar.

Khusus  mata  pelajaran  Fisika,  salah  satu  cirinya  adalah  adanya 

kerjasama antara  eksperimen dan teori.  Teori  dalam Fisika  tak  lain  adalah 

pemodalan   ilmiah  terhadap  berbagai  dasar  dan  kebenarannya  harus  diuji 

dengan  eksperimen.  Ciri  Fisika  ini  dikenal  sebagai  metode  ilmiah.  Dalam 

permasalahan  yang  alamiah  seringkali  memerlukan  keterpaduan  berbagai 

komponen  sebagai  dasar  logika  deskripsi  permasalahan  yang  ada  (Dirjen 

Pendidikan Menengah, 1993 :1).

Tugas seorang guru Fisika tidak sekedar mengupayakan para siswanya 

untuk  memperoleh  berbagai  pengetahuan  dan  ketrampilan  Fisika.  Seorang 

guru Fisika harus dapat mendorong perkembangan pemahaman akan prinsip-

prinsip dan nilai-nilai  Fisika dikalangan siswa dalam rangka menumbuhkan 

daya  nalar,  cara  berpikir   logis,  sistematika  dan  kreatif,  kecerdasan,  sikap 

kritis, terbuka dan ingin tahu (Dirjen Pendidikan Menengah, 1993 :1).
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Guru  sains  Fisika  yang  kreatif  akan  selalu  berupaya  mencari 

pemecahan dan kiat-kiat untuk menjadikan kekurangan dan kelemahan mata 

pelajaran  Fisika  menjadi  menarik,  tidak  menjadi  beban  siswa.  Anggapan 

selama ini mata pelajaran Fisika sebagai mata pelajaran yang sulit dan penuh 

dengan  hitungan  beserta  rumus-rumus,  menjadikan  Fisika  sebagai  mata 

pelajaran  yang  kurang  diminati  oleh  siswa.  Kreativitas  seorang  guru  akan 

tertantang  untuk  menjadikan  mata  pelajaran  Fisika  menjadi  mata  pelajaran 

yang disukai, diminati dan dipelajari siswa.

Guru Fisika secara tidak langsung mempunyai tanggung jawab yang 

besar terhadap pengembangan potensi pengetahuan maupun ketrampilan dasar 

serta nilai-nilai yang perlu dikuasai siswa. Dengan potensi dasar yang mampu 

dikembangkan  oleh  guru,  diharapkan siswa dapat  melihat  kenyataan  sosial 

yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari, selanjutnya dalam rangka 

ikut ambil bagian dalam pembangunan nasional. Mutu pendidikan yang tinggi 

memang  sangat  dibutuhkan  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya 

manusia.

Berangkat  dari dasar  pemikiran  ini kemudian  penulis  memilih judul 

dalam  penelitian  ini,  yakni:  “MANAJEMEN  PEMBELAJARAN  YANG 

KREATIF  PADA  MATA PELAJARAN SAINS FISIKA DI SMP NEGERI 

3 KARTASURA”.

B. Fokus

Masalah  pokok  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana 
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manajemen  pembelajaran  yang  kreatif  pada  mata pelajaran sains fisika 

SMP Negeri 3 Kartasura.

Dari fokus utama tersebut, dapat dirumuskan subfokus  yaitu sejauhmana 

keberhasilan pendidikan dengan manajemen pembelajaran yang kreatif mata 

pelajaran sains Fisika dipandang dari sudut pencapaian tujuan pendidikan ?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk  mengetahui  sejauhmana  keberhasilan  pendidikan  dengan  manajemen 

pembelajaran yang kreatif mata pelajaran sains Fisika dipandang dari sudut 

pencapaian tujuan pendidikan.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat  yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, 

yaitu :

1. Manfaat Bagi Sekolah Menengah Pertama, bahwa hasil penelitian ini 

dapat  menjadi  masukan  bagi  peningkatan  dan  perbaikan  dalam 

manajemen  pembelajaran  guna  mencapai  tujuan  pendidikan  yang 

lebih baik.

2. Manfaat bagi pengambil kebijakan, bahwa hasil penelitian ini dapat 

menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan tindakan pembenahan 

dan perbaikan pelaksanaan kurikulum dan evaluasi pembelajaran.

3. Temuan  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan 
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terhadap  sekolah  berkenaan  dengan  penerapan  manajemen 

pembelajaran  yang  kreatif  pada  mata pelajaran sains fisika Sekolah 

Menengah Pertama.

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada 

sekolah-sekolah  khususnya  SMP  Negeri  3  Kartasura  berkenaan 

dengan penerapan manajemen pembelajaran yang kreatif  pada mata 

pelajaran Fisika.

E. Definisi Konsep

Untuk memberikan gambaran atau pengertian dalam pembahasan penelitian 

ini diperlukan penjelasan tentang beberapa istilah-istilah sebagai berikut :

1. Belajar  adalah  perubahan  individu  dalam  kebiasaan, 

pengetahuan  dan sikap.  Seseorang belajar dapat mengerti dan 

mengoreksi apa  yang  terjadi pada dirinya sendiri  orang  yang 

belajar  tersebut,  mengalami   perubahan    pengetahuan  dan 

sikapnya  (Lester  1983  dalam  Udin  Winataputra  dan  Tita 

Rosita, 1996:  71 ).

2. Pembelajaran  merupakan  proses  komunikasi  antara  guru 

dengan  siswa,  karena  komunikasi  pada   pembelajaran   ini 

adanya proses pemberitahuan, partisipasi dan menjadikan ilmu 

pengetahuan  dan  ketrampilan  itu  milik  bersama  (Karl  Henz 

Flaching dalam  Materi  Dasar  Program Akta V, 1983 : 97)

3. Manajemen  adalah  ilmu  seni  megatur  proses  pemanfaatan 

11



sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara 

efektif  dan  efisien  untuk  mencapai  suatu  tujuan  tertentu 

(Malayu Hasibuan, 2000: 152).

4. Manajemen pembelajaran yang kreatif adalah kerjasama antara 

guru dan siswa di sekolah baik di dalam kelas maupun di luar 

kelas yang kreatif dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan,  pemantauan  dan  penilaian  (Suryosubroto, 

2004:16).
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