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SARI 

Rizqiyana, Fina. 2013. Kompetensi Profesional Guru dan Kreativitas Guru dalam 
Pembelajaran Sejarah (Studi Korelasional Pada Guru Sejarah SMA di Kabupaten 
Tegal). Skripsi. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 

Kata Kunci  : Kompetensi Profesional, Kreativitas Guru, dan Pembelajaran Sejarah. 

Guru adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran, 
namun faktor guru akan dominan ketika guru mempunyai profesionalitas dalam 
pembelajaran. Guru professional ditutut kreatif dalam pembelajaran agar proses 
belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien. Permasalahan dalam penelitian 
ini adalah : (1) Bagaimana kompetensi profesional guru dalam pembelajaran sejarah 
SMA di Kabupaten Tegal. (2) Bagaimana kreativitas guru dalam pelaksanaan 
pembelajaran sejarah  SMA di Kabupaten Tegal. (3) Apakah ada hubungan  antara 
professional dan kreativitas guru dalam pembelajaran sejarah SMA di Kabupaten 
Tegal.  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan keseluruhan guru yang 
berjumlah 7 orang sebagai objek penelitianya. Variabel yang dibahas dalam 
penelitian ini yaitu kompetensi professional dan kreativitas guru dalam pembelajaran 
sejarah. Metode pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan analisis deskriptif persentasi dan koefisien korelasi, serta 
uji hipotesis.    

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, diperoleh koefisien korelasi 
sebesar 0,699 dengan rtabel 0,666 sehingga terdapat hubungan yang positif.  Hasil uji t 
atau secara parsial diperoleh thitung sebesar 2,128 dengan probabilitas 0,007 < 0,05 
maka dengan demikian Ha diterima yang berarti ada hubungan antara kompetensi 
profesional dan kreativitas guru dalam pembelajaran sejarah.  

Simpulan dari penelitian ini adalah kompetensi profesional berhubungan baik 
dengan  kreativitas guru dalam pembelajaran sejarah dan semakin tinggi kompetensi 
profesional guru maka kreativitas guru pun semakin meningkat. Saran yang 
diajukkan adalah sebaiknya pihak sekolah melaksanakan kegiatan yang berpotensi 
meningakatkan kemampuan professional guru sejarah melalui pelatihan ataupun 
pembinaan bagi para guru mengingat kemampuan profesional guru berhubungan  
terhadap kreativitas guru.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Peserta didik merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat 

berperan dalam globalisasi ke arah yang lebih baik. Mereka membutuhkan 

pembinaan dan pengembangan kemampuan sejak dini dari orang tua maupun 

lembaga pendidikan untuk berkembang secara optimal, dan dapat berperan 

dalam era globalisasi. Peran lembaga pendidikan khususnya lembaga formal 

(sekolah) yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah sebagai suatu 

lembaga formal, secara sistematis merencanakan bermacam-macam lingkungan, 

yakni lingkungan pendidikan yang menyediakan berbagai kesempatan bagi 

peserta didik untuk melakukan berbagai kegiatan belajar (Hamalik 2008 : 3). 

Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan formal memiliki tugas menciptakan 

output yang berkualitas terutama di SMA. 

Konsep  pembelajaran merupakan proses mengorganisasi tujuan, bahan, 

metode, dan alat serta penilaian sehingga satu sama lain saling berhubungan dan 

saling berpengaruh menumbuhkan kegiatan belajar pada diri peserta didik 

seoptimal mungkin menuju terjadinya perubahan tingkah laku sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. Proses belajar dan hasil belajar para siswa bukan saja 

ditentukan oleh sekolah, pola, struktur dan isi kurikulumnya, akan tetapi 



2 
 

 
 

sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar mereka dan 

membimbing mereka (Hamalik 2008 : 36). 

Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar 

yang efektif, menyenangkan dan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga 

belajar para siswa dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdasarkan Peraturan 

Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru, ada banyak kompetensi yang harus dikuasi oleh guru, salah 

satunya adalah kompetensi profesional, menurut Kunandar (2007 : 77) 

Kompetensi profesioanal merupakan kemampuan seorang guru dalam 

penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi 

penguasaan materi keilmuan, penguasaan kurikulum dan silabus sekolah, metode 

khusus pembelajaran bidang studi serta pengembangan wawasan etika dan 

pengembangan profesi guru. 

Profesionalitas guru mutlak diperlukan untuk keberhasilan pembelajaran 

dan peningkatan mutu pendidikan. Tanpa profesionalisme. Proses pembelajaran 

dan pendidikan hanya akan jalan di tempat, tidak ada tanda-tanda dalam 

peningkatan mutu kualitas pendidikan. Keberhasilan belajar siswa merupakan 

bagian dari dampak kepemilikan kompetensi guru yang memadai dalam proses 

belajar mengajar. Keberhasilan belajar siswa biasanya dilihat dari kualitas atau 

perubahan yang ditunjukkan siswa setelah mengikuti pembelajaran, sehingga 

dapat dinilai melalui sejauh mana kebutuhan belajar siswa dapat dipenuhi secara 

optimal oleh guru. 
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Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang 

memerlukan keahlian khusus sebagai guru yang tidak dapat dilakukan oleh 

sembarang orang di luar bidang pendidikan (Uno 2011 : 15). Guru sebagai 

bagian dari tenaga kependidikan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam 

pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Guru merupakan salah satu unsure di 

bidang kependidikan sebagai tenaga profesional sesuai dengan tuntunan 

masyarakat yang semakin berkembang. Tugas pokok seorang guru adalah 

mendidik peserta didiknya dalam berbagai keilmuan dalam rangka mencapai 

tujuan dalam meningkatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas, menjadi 

guru adalah pilihan prestasi yang mulia. Kewajiban guru untuk menjaga 

kemuliaan profesinya dengan cara melaksanakan pengabdiannya secara 

profesional. 

Kompetensi profesional merupakan seperangkat kemampuan yang harus 

dimiliki oleh seorang guru agar dapat melaksanakan tugas pengajarannya dengan 

berhasil. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru terdiri dari tiga, 

yaitu kompetensi pribadi, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional (Uno 

2011 : 18), sedangkan menurut Permendiknas No 16 Tahun 2007 kompetensi 

guru ada empat, yaitu kompetensi paedagogik, kepribadian, sosial dan 

profesional. Keberhasilan guru dalam menjalankan profesinya sangat ditentukan 

oleh ketiganya dengan penekanan pada kemampuan mengajar. Kompetensi 

profesional guru menjadi faktor yang sangat menjunjung peningkatan kualitas 

sekolah. Setiap guru harus memiliki kompetensi mengajar, guru merupakan 
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komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil 

pendidikan yang berkualitas. Upaya peningkatan kompetensi profesional guru 

agar dapat melaksanakan tugasnya secara tepat dan berhasil, dengan cara 

meminimalkan kekurangannya, pada dasarnya telah diantisipasi yang salah 

satunya oleh lembaga profesional PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), 

namun belum dapat juga berperan dengan baik. Hal ini terlihat dari kurangnya 

persiapan guru dalam kegiatan belajar mengajar, penggunaan metode yang 

kurang tepat dan kurang bervariasi, kurang mampu menggunakan media 

pembelajaran yang ada, kurang efektif dalam memanfaatkan waktu 

pembelajaran, kurang mampu memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber ilmu 

pengetahuan/bahkan kurang menguasai bahan pengajaran sehingga kegiatan 

belajar mengajar kurang berjalan dengan maksimal dan menarik.  

Kreativitas guru dalam proses belajar mengajar mempunyai peranan 

penting dalam peningkatan mutu hasil belajar siswanya. Kreativitas diartikan 

sebagai kemampuan untuk menciptakan suatu produk baru, baik yang benar-

benar baru sama sekali maupun yang merupakan modifikasi atau perubahan 

dengan mengembangkan hal-hal yang sudah ada. Bila hal ini dikaitkan dengan 

kreativitas guru, maka yang bersangkutan mungkin menciptakan suatu strategi 

mengajar yang benar-benar baru dan orisinil (asli ciptaan sendiri), atau dapat saja 

merupakan modifikasi dari berbagai strategi yang ada sehingga menghasilkan 

bentuk baru. 



5 
 

 
 

Dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang amat penting adalah 

metode mengajar dan media pengajaran. Kedua aspek ini sangat berkaitan. 

Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis media 

pengajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus 

diperhatikan dalam memilih media. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa 

salah satu fungsi utama media pengajaran adalah sebagai alat bantu mengajar 

yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan 

diciptakan oleh guru. 

Proses pembelajaran pada hakikatnya untuk mengembangkan aktivitas 

dan kreativitas guru melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Namun 

dalam pelaksanaanya seringkali kita tidak sadar, bahwa masih banyak kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan justru menghambat aktivitas dan kreativitas 

guru. 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui seberapa besar kompetensi 

profesional dan kreativitas guru dalam pembelajaran sejarah. Agar pembelajaran 

efektif guru harus meningkatkan kesempatan belajar bagi siswa dan 

meningkatkan mutu atau kualitas mengajarnya. Kesempatan belajar siswa dapat 

ditingkatkan dengan cara melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran.   
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Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tentang kompetensi profesional 

dan kreativitas guru terhadap pelaksanaan pembelajaran sejarah, maka peneliti 

berminat mengadakan penelitian dengan judul, “Kompetensi Profesional dan 

Kreativitas Guru Dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Korelasional Pada 

Guru Sejarah SMA di Kabupaten Tegal ) “. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dikaji 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana kompetensi profesional guru dalam pembelajaran sejarah SMA di 

Kabupaten Tegal? 

2. Bagaimana kreativitas guru dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah SMA di 

Kabupaten Tegal? 

3. Apakah ada hubungan antara profesional dan kreativitas guru dalam 

pembelajaran sejarah SMA di Kabupaten Tegal? 

C. Tujuan Masalah 

1. Untuk mengetahui kompetensi profesional guru dalam pembelajaran sejarah 

SMA di Kabupaten Tegal. 

2. Untuk mengetahui kreativitas guru dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah 

SMA di Kabupaten Tegal. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara profesional dan kreativitas guru dalam 

pembelajaran sejarah SMA di Kabupaten Tegal. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk memperoleh penjelasan dan gambaran yang jelas mengenai 

kompetensi profesional dan kreativitas guru dalam pembelajaran 

sejarah.  

b. Untuk hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

peneliti dan guru sejarah. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi pembaca 

khususnya dalam bidang pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Dapat menjadi pedoman dan informasi dalam meningkatkan profesional 

dan kreativitas  guru dalam  pembelajaran sejarah di kelas terutama 

dalam mengembangkan pembelajaran efektif sebagai upaya pencapaian 

tujuan belajar. 

b. Bagi Siswa  

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana profesional yang dimiliki oleh guru sehingga dapat diharapkan 

siswa lebih aktif dan kreatif. 
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c. Bagi peneliti 

Sebagai acuan bagi peneliti suatu hari nanti dalam melaksanakan tugas 

sebagai guru dapat mencerminkan profesional keguruan dalam 

pembelajaran.  

E. Batasan istilah 

1. Kompetensi Profesional  

Kompetensi profesional seorang guru adalah seperangkat kemampuan 

yang harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas 

mengajarnya dengan berhasil (Uno 2011 : 18). 

2. Kreativitas  

Tahapan dalam kreativitas  belajar mengajar pada dasarnya mencakup 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kreativitas guru dalam proses 

belajar mengajar mencakup cara guru dalam merencanakan PBM, cara guru 

dalam pelaksanaan PBM, dan cara guru dalam mengadakan evaluasi 

(Purwanto 2004 : 36-41).   

3. Pembelajaran  

Pembelajaran sejarah adalah perpaduan antara aktifitas belajar dan 

mengajar yang didalamnya mempelajari tentang peristiwa masa lampau yang 

erat hubungannya dengan masa kini (Widja 1989 : 23). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kompetensi Profesional Guru 

1. Kompetensi  

Kompetensi hampir selalu berkaitan erat dengan profesi seseorang. 

Hal ini dikarenakan suatu profesi tertentu dapat dilakukan seseorang jika 

dia memiliki kemampuan. Kompetensi atau kemampuan dalam hal ini 

bukan semata-mata menunjukkan pada keterampilan dalam melakukan 

sesuatu, namun lebih dari itu. Kompetensi akan memberikan pengaruh 

membina dan mengembangkan suatu profesi. Kompetensi dapat dimiliki 

seseorang yang sudah bekerja jika orang tersebut mendalami aspek-aspek 

yang terkandung didalam kompetensi. Kompetensi menurut Sumiati (2008 

: 246) meliputi lima macam aspek, yaitu : 

1) Kompetensi kognitif, yang meliputi pengetahuan, pemahaman dan 

perhatian 

2) Kompetensi afektif, yang meliputi sikap, minat, apresepsi dan nilai 

3) Kompetensi penampilan, yang menyangkut demonstrasi keterampilan 

fisik dan psikomotorik 

4) Kompetensi produk atau konsekuensi, yang meliputi keterampilan 

melakukan perubahan terhadap pihak lain 

9 
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5) Kompetensi eksploratif atau ekspresif, yang meliputi pemberian 

pengalaman yang mempunyai nilai kegunaan di masa depan sebagai 

hasil atau dampak pengiring (nurturant effect) yang efektif. 

Kompetensi guru akan memberi pengaruh dalam proses 

pembelajaran di kelas. Guru perlu memiliki kemampuan untuk 

menjalankan profesinya sebagai pendidik. Kompetensi guru dalam hal ini 

bukan hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran, akan tetapi seorang 

guru perlu memiliki kemampuan lebih dari itu. Sebagai suatu profesi, 

terdapat sejumlah kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru, yaitu 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional 

dan kompetensi kemasyarakatan (Sanjaya 2006 : 18). 

Secara teoritis keempat kompetensi tersebut dapat dipisah-pisahkan 

satu sama lain, tetapi secara praktis sesungguhnya keempat kompetensi 

tersebut tidak mungkin dapat dipisah-pisahkan. Keempat jenis kompetensi 

itu saling menjalin secara terpadu dalam diri guru. Guru yang terampil 

mengajar tentu harus pula memiliki pribadi yang baik dan mampu 

melakukan sosial adjustment dalam masyarakat. Keempat macam 

kompetensi di atas juga dapat di jadikan landasan dalam rangka 

mengembangkan sistem pendidikan tenaga kependidikan. Dapat pula 

dipandang sebagai tolak ukur bagi keberhasilan pendidikan tenaga 

kependidikan. Hal ini dikarenakan, keempat kompetensi guru yang harus 

dimiliki bersifat holistik (Sanjaya 2006 : 47) 
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Karakteristik yang dipaparkan di atas memunculkan standar 

kompetensi. Standar kompetensi guru dapat dikelompokkan empat 

rumpun yaitu : penguasaan bidang studi, pemahaman tentang peserta 

didik, penguasaan pembelajaran yang mendidik, dan pengembangan 

kepribadian dan keprofesionalan (Sanjaya 2006 : 11). Standar tersebut 

merupakan batas minimal yang harus dimiliki oleh guru. Seorang guru 

dapat mendidik generasi muda setelah melampaui batas standar 

kompetensi yang telah ditetapkan. Hal ini diharapkan agar generasi muda 

yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan serta dapat berguna bagi 

bangsa dan negara.    

2. Guru  

a. Pengertian Guru 

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 

tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak 

usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan 

menurut Hamalik (2009 : 117) guru adalah jabatan profesional yang 

memerlukan berbagai keahlian khusus.   

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa guru adalah orang 

yang mempunyai keahlian khusus dalam mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih menilai dan mengevaluasi 
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peserta didik serta mempunyai jabatan professional dimana dia 

mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap peserta didik 

baik di lingkungan sekolah maupun luar sekolah.   

b. Syarat Guru 

Menurut Munib (2006 : 45) syarat yang harus dimiliki untuk 

menjabat menjadi guru di Indonesia, meliputi : 

1) Berijasahkan guru (lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga 

Kependidikan). 

2) Berjiwa pancasila, religious, dan berkebudayaan kebangsaan 

Indonesia. 

3) Menghormati setiap aliran agama dan keyakinan hidup. 

4) Susila dan cakap, demokratis, serta bertanggung jawab. 

5) Menguasai Bahasa Indonesia. 

6) Sehat jasmani dan rohani. 

Syarat guru menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 yang tertuang dalam pasal 28 meliputi : 

1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi 

sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani,dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. 

2) Kualifikasi sebagaimana dimaksud di atas adalah tingkat 

pendidikan minimum yang harus dipenuhi oleh seorang 
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pendidikan yang dibuktikan dengan ijasah dan atau sertifikat 

keahlian yang relevan sesuai ketentuan yang berlaku. 

3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran meliputi : 

a) Kompetensi pedagogik 

b) Kompetensi kepribadian 

c) Kompetensi profesional 

d) Kompetensi sosial 

Seseorang yang tidak memiliki ijasah dan atau sertifikat 

keahlian sebagaimana dimaksud di atas tetapi memiliki keahlian 

khusus yang diakui dan diperlukana dapat diangkat menjadi 

pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. 

c. Kompetensi Guru 

Proses belajar dan hasil belajar para siswa bukan saja ditentukan 

oleh sekolah, pola, struktur dan isi kurikulumnya, akan tetapi sebagian 

besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan 

membimbing mereka. Guru yang kompeten akan lebih mampu 

menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan dan akan 

lebih mampu mengolah kelasnya, sehingga belajar para siswa berada 

pada tingkat optimal (Usman 2011 : 9). 

Menurut Barlow dalam Uno (2011 : 67) kompetensi guru 

merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-

kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Kompetensi guru baik 
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secara teoritis maupun secara praktis memiliki manfaat yang sangat 

penting terutama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan 

melalui peningkatan kualitas guru. Menurut Hamalik (2009 : 34) 

kompetensi guru dapat digunakan sebagai : 

1) Alat untuk menggambarkan standar kemampuan profesional guru. 

2) Alat seleksi penerima guru. 

3) Bahan acuan dalam pengembangan kurikulum. 

4) Alat pembinaan guru. 

5) Mendorong kegiatan belajar mengajar. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, 

disebutkan bahwa guru harus mempunyai empat kompetensi yaitu : 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan professional.    

1) Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik adalah kemapuan mengelola pembelajaran 

peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar 

dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya (Mulyasa 2009: 75) 

2) Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian, yaitu merupakan kemampuan 

kepribadian yang mantap, stabil,dewasa, arif, dan berwibawa, 
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menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia, menjadi 

teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mengevaluasi kinerja 

sendiri, serat mengembangkan diri secara berkelanjutan. 

3) Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional, yaitu merupakan kemampuan penguasaan 

materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar 

kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. 

4) Kompetensi Sosial 

Kompetensi Sosial, yaitu kemampuan guru sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan 

peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang 

tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 

d. Kompetensi Profesional  

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi 

pelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan 

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang 

ditetapkan dalam standar nasional. 

Sesuai buku panduan penyusunan portofolio sertifikasi guru 

(2007 : 4) kompetensi profesional guru dapat dinilai melalui : 

1) Kualifikasi akademik yaitu tingkat pendidikan formal yang telah 

dicapai guru, baik pendidikan gelar (S1, S2, dan S3) maupun non 
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gelar (D4 atau Post Graduate diploma), baik di dalam maupun luar 

negeri. 

2) Pendidikan dan pelatihan yaitu pengalaman dalam mengikuti 

kegiatan pendidikan pelatihan dalam rangka pengembangan dan 

peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai 

pendidik. 

3) Pengalaman mengajar yaitu masa kerja guru dalam melaksanakan 

tugas sebagai pendidik pada satuan pendidikan tertentu sesuai 

dengan surat tugas dari lembaga yang berwenang. 

4) Pelaksanaan pembelajaran yaitu kegiatan guru dalam mengelola 

pembelajaran di kelas dan pembelajaran individual. 

5) Prestasi akademik yaitu prestasi yang dicapai guru utamanya 

terkait dengan bidang keahliannya yang mendapat pengakuan dari 

lembaga maupun panitia penyelenggara. 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 

Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 

Guru, dijelaskan bahwa kompetensi profesional terdiri dari : 

1) Penguasaan materi, struktur, konsep dan pola piker keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu. 

2) Penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

3) Pengembangan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. 
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4) Pengembangan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan 

melakuan tindakan reflektif. 

5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

mengembangkan diri. 

Dalam  Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat 

(3) butir c dikemukkan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi 

profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran 

secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta 

didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar 

Nasional Pendidikan. 

Sedangkan secara lebih Khusus, kompetensi profesional guru 

dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1) Memahami Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi : 

a) Standar isi 

b) Standar proses 

c) Standar kompetensi lulusan 

d) Standar pendidik dan tenaga kependidikan 

e) Standar sarana dan prasarana 

f) Standar pengelolaan 

g) Standar pembiayaan 

h) Standar penilaian pendidikan 
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2) Mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, yang 

meliputi : 

a) Memahami standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD) 

b) Mengembangkan Silabus 

c) Menyususn rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

d) Melaksanakan pembelajaran dan pembentukkan kompetensi 

peserta didik 

e) Menilai hasil belajar 

f) Menilai dan memperbaiki KTSP sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan kemajuan zaman. 

3) Menguasai materi standar, yang meliputi : 

a) Menguasai bahan pembelajaran (bidang studi) 

b) Menguasai bahan pendalam (pengayaan) 

4) Mengelola program pembelajaran, yang meliputi : 

a) Merumuskan tujuan 

b) Menjabarkan kompetensi dasar 

c) Memilih dan menggunkan metode pembelajaran 

d) Memilih dan menyusun prosedur pembelajaran 

5) Melaksanakan pembelajaran 

6) Mengelola kelas, yang meliputi : 

a) Mengatur tata ruang kelas untuk pembelajaran 

b) Menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif 
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7) Menggunakan media dan sumber pembelajaran, yang meliputi : 

a) Memilih dan menggunkan media pembelajaran 

b) Membuat alat-alat pembelajaran 

c) Menggunkan dan mengelola laboraturium dalam rangka 

pembelajaran 

d) Mengembangkan laboraturium 

e) Menggunakan perpustakaan dalam pembelajaran 

f) Menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar 

8) Menguasai landasan-landasan kependidikan, yang meliputi : 

a) Landasan filosofis 

b) Landasan psikologis 

c) Landasan sosiologis 

9) Memahami dan melaksanakan pengembangan peserta didik, yang 

meliputi : 

a) Memahami fungsi pengembangan peserta didik 

b) Menyelenggarakan ekstra kurikuler dalam rangka 

pengembangan peserta didik 

c) Menyelenggarakan bimbingan dan konseling dalam rangka 

pengembangan peserta didik 

10) Memahami dan menyelenggarakan administrasi sekolah, yang 

meliputi : 

a) Memahami penyelenggaraan administrasi sekolah 
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b) Menyelenggarakan administrasi sekolah 

11) Memahami penelitian dalam pembelajaran, yang meliputi : 

a) Mengembangkan rancangan penelitian 

b) Melaksanakan penelitian 

c) Menggunakan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

B. Kreativitas 

1. Pengertian Kreativitas 

Munandar dalam Hawadi (2003 : 4-5), menguraikan pengertian 

Kretivitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru 

berdasarkan data, informasi, dan unsur-unsur yang ada berdasarkan data 

atau informasi yang tersedia, menemukan banyak kemungkinan jawaban 

terhadap suatu masalah. Makin banyaknya jawaban yang diberikan tidak 

menentukan seseorang itu kreatif. Kreativitas itu terlihat dari kualitas 

jawaban yang diberikan. 

Kreativitas adalah kemampuan yang mencerminkan kelancaran, 

keluwesan (fleksibelitas), dan orisinalitas, dalam berfikir serta 

kemampuan untuk  (mengelobarasi/ mengembangkan/ memperkaya/ 

memperinci) suatu gagasan. Kemampuan menilai suatu obyek/situasi serta 

mampu menilai seseorang dari sudut pandang berbeda-beda, maka 

individu tersebut telah mampu mengembangkan kreativitas ke arah yang 

lebih luas.   
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Kekreativitasan guru tidak hanya bisa diukur banyaknya keterangan 

yang diperoleh dari guru tersebut maupun dari banyaknya ide-ide yang 

dibuat dari kualitas wujud kreativitas yang dibuat oleh guru tersebut. 

Kekreativitasan ini akan sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran 

yang dilakukan, baik itu pemahaman siswa maupun hasil belajar yang 

dicapai oleh siswa. 

Kreativitas menurut Rogers dalam Munandar (1999 : 24) adalah 

kecenderungan untuk mengaktualisasikan diri, mewujudkan potensi, 

dorongan untuk berkembang dan menjadi matang, kecenderungan untuk 

mengekspresikan dan mengaktifkan semua kemampuan organisme. 

Mandaru juga menjelaskan bahwa kreativitas adalah unsur yang 

signifikan dalam pendidikan. Berawal dari kreativitas itulah akan tercipta 

kemajuan, sehingga hal yang berkenaan dengan proses pendidikan bisa 

terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan utama pendidikan itu 

sendiri. (Mandaru 2005 : 125) 

2. Kreativitas Guru dalam Pendidikan 

Sesuai dengan profesi, guru sebagai salah satu sumber ilmu 

pengetahuan bagi siswa. Guru sangat berperan penting dalam suksesnya 

proses belajar mengajar. Guru merupakan salah satu pilar yang sangat 

penting untuk menjadi teladan anak bangsa karena dia merupakan kunci 

pokok dalam pendidikan formal yang akan menentukan baik tidaknya 

generasi muda bangsa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Noor Syam 
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(dalam Mandaru 2005 : 25), bahwa dengan adanya pendidikan, manusia 

berbudaya dan dengan proses pendidikan itu pula manusia menuju satu 

tingkatan perkembangan kepribadian agar menjadi kreatif dan produktif 

dalam menciptakan kebudayaan. Kreativitas merupakan dasar dari segala 

hal dalam rangka meningkatkan sesuatu kearah kemajuan. 

Kreativitas adalah unsur yang signifikan dari proses pendidikan. 

Berawal dari kreativitas itulah akan tercipta kemajuan, sehingga hal yang 

berkenaan dengan proses pendidikan bisa terus tumbuh dan berkembang 

sesuai dengan tujuan utama pendidikan (Mandaru 2005 : 125). Oleh 

karena itu guru kreatif akan memunculkan peserta didik yang kreatif pula. 

Kreativitas dalam kontek pendidikan dapat ditunjang dengan 

adanya pembiasaan dan penciptaan suasana yang mendukung. Oleh karena 

itu, kreativitas guru tidak dapat terlepas dari kegiatan belajar mengajar. 

3. Kreativitas Guru dalam Proses Belajar Mengajar 

Menurut Budi Purwanto (2004 : 36-41) tahapan dalam kegiatan 

belajar mengajar pada dasarnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi. Kreativitas guru dalam proses belajar mengajar mencakup cara 

guru dalam merencanakan PBM, cara guru dalam pelaksanaan PBM, dan 

cara guru dalam mengadakan evaluasi.  

1) Cara guru dalam merencanakan proses belajar mengajar 

Seorang guru dalam merencanakan proses belajar mengajar 

diharapkan mampu berkreasi dalam hal : 
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a. Merumuskan tujuan pembelajaran atau tujuan instruksioanal 

dengan baik dalm perencanaan proses belajar mengajar. 

Perumusan tujuan pembelajaran merupakan unsur terpenting, 

sehingga perlu dituntut kreativitas guru dalam menentukan 

tujuan-tujuan yang dipandang memiliki tingkatan yang lebih 

tinggi. Di bidang kognitif, siswa diharapkan mampu memahami 

secara analisis, sintesa, dan mampu mengadakan evaluasi tidak 

hanya sekedar ingatan atau pehaman saja. Di samping itu 

diharapkan dapat mengembangkan berpikir kritis yang akhirnya 

digunakan untuk mengembangkan kreativitas. 

b. Memilih buku pendamping bagi siswa selain buku paket yang 

ada yang benar-benar berkualitas dalam menunjang materi 

pelajaran sesuai kurikulum yang berlaku. 

Untuk menentukan buku-buku pendamping di luar buku paket 

yang diperuntukkan, siswa dituntut mengembangkan kreativitas 

tersendiri yang tidak sekedar berorientasi kepada banyaknya 

buku yang harus dimiliki siswa, melainkan buku yangdigunkan 

benar-benar mempunyai bobot materi yang menunjang kecapaian 

kurikulum bahkan mampu mengembangkan wawasan bagi siswa 

di masa datang. 

c. Memilih metode mengajara yang selalu menyesuaikan dengan 

materi pelajaran maupun kondisi siswa yang ada. 



24 
 

 
 

Metode yang digunakan guru dalam mengajar akan berpengaruh 

terhadap lancarnya proses belajar mengajar, dan menentukan 

tercapainya tujuan dengan baik. Untuk itu diusahakan dalam 

memilih metode, memperhatikan kreativitas pengembangan 

nalar siswa dan membangkitkan semangat siswa dalam belajar. 

Misalnya, penggunaan metode diskusi akan lebih efektif 

dibanding dengan menggunakan metode ceramah, karena siswa 

akan dituntut lebih aktif dalam pelaksanaan prose belajar 

mengajar nantinya. 

d. Menciptakan media atau alat peraga yang sesuia dan menarik 

minat siswa. 

Penggunaan alat peraga atau media pendidikan akan 

memperlancar tercapaianya tujuan pembelajaran. Guru 

diusahakan untuk selalu kreatif dalam menciptakan media 

pembelajaran sehingga akan lebih menarik perhatian siswa 

dalam mengikuti proses belajar mengajar. Penggunaan 

media/alat peraga yang menarik akan membangkitkan motivasi 

belajar siswa. Diusahakan seorang guru mampu menciptakan alat 

peraga sendiri yang lebih menarik dibandingkan dengan alat 

peraga yang dibeli dari toko walaupun bentuknya lebih 

sederhana. 
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2) Cara guru dalam pelaksanaan proses belajar mengajar 

Unsur-unsur yang ada dalam pelaksanaan proses belajar mengajar 

adalah bagaimana seorang guru dituntut kreasinya dalam mengadakan 

persepsi. Persepsi yang akan membawa siswa memasuki materi pokok 

atau inti pembelajaran dengan lancer dan jelas. Dalam pelaksanaan 

proses belajar mengajar, bahasan yang akan diajarkan dibahas dengan 

bermacam-macam metode dan teknik mengajar. Guru yang kreatif akan 

memprioritaskan metode dan teknik yang mendukung perkembangan 

kreativitas. Dalam hal ini pula, keterampilan bertanya sangat memegang 

peranan penting. Guru yang kreatif akan mengutamakan pertanyaan 

divergen. Pertanyaan ini akan membawa para siswa dalam suasana 

belajar aktif. Dalam hal ini guru memperhatikan cara-cara mengajarkan 

kreativitas seperti tidak langsung memberikan penilaian terhadap 

jawaban siswa. Jadi guru melakukan teknik “brainstorming”. Guru 

dianjurkan mengutamakan metode penemuan, pendayagunaan alat-alat 

sederhana atau barang bekas dalam kegiatan belajar. Mengajar sangat 

dianjurkan, guru yang kreatif akan melakukannya, ia dapat 

memodifikasi atau menciptakan alat sederhana untuk keperluan belajar 

mengajar, sehingga pada prinsipnya guru dalam pelaksanaan proses 

belajar mengajar dituntut kreativitasanya dalam mengadakan apersepsi, 

penggunaan teknik dan metode pembelajaran sampai pada pemberian 
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teknik bertanya kepada siswa, agar pelaksanaan proses belajar mengajar 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.   

3) Cara guru dalam mengadakan evaluasi 

Proses belajar mengajar senantiasa disertai oleh pelaksanaan 

evaluasi. Namun demikian, dalam kegiatan belajar mengajar seorang 

guru yang kreatif tidak akan cepat member penilaian terhadap ide-ide 

atau pertanyaan dan jawaban anak didiknya meskipun kelihatan aneh 

atau tidak biasa. Hal ini sangat penting di dalam pelaksanaan diskusi. 

Kalau dikatakan bahwa untuk mengembangkan kreativitas, salah satu 

caranya adalah dengan menggunakan keterampilan proses dalam arti 

pengembangan dan penguasaan konsep melalui bagaimana belajar 

konsep. Dengan sendirinya evaluasi harus ditunjukan kepada 

keterampilan proses yang dicapai siswa di samping evaluasi kemampuan 

penguasaan materi pelajaran. 

Adapun kecenderungan melakukan penilaian hanya menggunkan 

tes pilihan berganda, ataupun pertanyaan yang hanya menuntut satu 

jawaban benar, merupakan tantangan atau hambatan bagi 

pengembangan, sehingga perlu kiranya diperlukan penilaian seperti 

yang dikembangkan dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi 

yaitu penilaian dengan portofolio, dimana mencakup penilaian dari segi 

kognitif, penilaian yang menyangkut perilaku siswa (psikomotorik), 

sehingga guru mempunyai perangkat penilaian yang lengkap dari 
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masing-masing siswa yang nantinya akan bebarengan dalam penentuan 

akhir dari keberhasilan siswa tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam 

menjalankan tugasnya guru dituntut untuk kreatif, inovatif, dan dapat 

mengikutsertakan peran aktif siswa dalam proses belajar mengajar. 

Tanpa kreativitas guru, proses belajar mengajar (PBM) akan terasa 

hambar dan membosankan, bahkan akan berdampak buruk pada daya 

serap siswa terhadap mata pelajaran yang diberikan di kelas.     

4. Ciri-ciri Kreativitas 

Kreatif seseorang dapat diketahui dari ciri-ciri atau karakteristik 

dalam diri seseorang itu sendiri. Munandar (dalam Hawadi 2003 : 4-10) 

ciri-ciri kreativitas meliputi ciri-ciri aptitude (ability/kemampuan) dan 

non-aptitude. 

Ciri-ciri aptitude : 

1) Kemampuan berpikir lancar, yaitu mencetuskan banyak gagasan, 

jawaban, penyelesaian masalah/pertanyaan; memberikan banyak 

cara/saran untuk melakukan berbagai hal. 

2) Kemampuan berpikir luwes, yaitu menghasilkan gagasan  

jawaban yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut 

pandang yang berbeda-beda, mampu mengubah cara 

pendekatan/pemikiran. 
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3) Keterampilan berpikir rasional, yaitu mampu melahirkan 

ungkapan baru yang unik, memikirkan cara-cara yang tidak 

lazim untuk mengungkapkan diri. 

4) Keterampilan memperinci, yaitu mampu memperkaya dan 

mengembangkan suatu gagasan/produk, menambahkan atau 

memperinci detail-detail suatu objek, gagasan/situasi sehingga 

lebih menarik. 

5) Keterampilan menilai, yaitu menentukan patokan penilaian 

sendiri dalam menentukan apakah suatu pernyataan benar, suatu 

rencana sehat/bijaksana, tidak hanya mencetuskan gagasan, tapi 

juga melaksanakannya. 

Ciri-ciri non aptitude (afektif) meliputi : 

1) Rasa ingin tahu, selalu mendorong untuk mengetahui lebih 

banyak dengan mengajukan banyak pertanyaan  

2) Bersifat imajinatif, tetapi dapat mampu 

memperagakan/membayangkan hal-ha yang belum pernah 

terjadi. Tetapi dapat mengetahui dengan jelas perbedaan antara 

khayalan dan kenyataan. 

3) Merasa tertantang untuk maju, merasa tertantang oleh situasi-

situasi yang rumit sehingga mendorong untuk mengatasi masalah 

tersebut. 
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4) Sifat berani mengambil resiko, tidak takut gagal/mendapat kritik, 

berani memberikan jawaban meski belum tentu benar. 

5) Sifat menghargai, menghargai kemampuan dan bakat-bakat 

sendiri yang sedang berkembang. Menghargai bimbingan dan 

pengarahan dalam hidup yang diperoleh dari pengalaman. 

Kreativitas adalah kemampuan inovatif untuk menghasilkan ide-ide 

imajinatif menjadi kenyataan. Kreativitas melibatkan dua proses yaitu 

berfikir kemudian memproduksi. Kreativitas yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah kreativitas guru dalam melaksanakan pembelajaran 

khususnya materi sejarah kontroversi. Kekreativitasan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran berarti kemampuan untuk menghasilkan atau 

menciptakan suatu idea tau gagasan yang merupakan hasil buah pikiran 

guru tersebut yang kemudian diwujudkan dalam kenyataan sebagai wujud 

dari kekreativitasannya tersebut. 

Kreativitas dalam pembelajaran disekolah yang dilakukan oleh guru 

akan membawa kemajuan bagi siswa. Kemajuan dalam hal ini adalah 

kemajuan siswa dalam menangkap materi yang disampaikan hingga 

terwujud pemahaman tentang suatu materi pembelajaran tersebut. Selain 

itu dalam hasil belajar siswa juga akan mengalami kemajuan. 

Dalam proses pembelajaran, pengajaran yang kreatif adalah suatu 

usaha untuk melaksanakan pengajaran dengan menggunakan ide-ide baru 

yang dapat memperlancar kegiatan pembelajaran. Seorang guru harus 
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kreatif dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah sehingga 

pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik serta agar tercapai tujuan 

belajar yang diinginkan. Guru yang kreatif akan menciptakan anak didik 

yang kreatif pula.  

Ciri-ciri guru kreatif adalah sebagai berikut : 

1) Mempunyai keterampilan interpersonal dan keterampilan 

profesional. 

2) Memberikan siswa pekerjaan dan mempercayakan mereka dalam 

melakukannya. 

3) Mudah ditemui dan diajak bicara. 

4) Punya perspektif kedepan. 

5) Guru yang baik juga seorang manusia yang baik. 

(http://gurukreatif.wordpress.com) 

Cara mengembangkan kreativitas guru, antara lain : 

1) Menilai dan menghargai berpikir kreatif 

2) Membantu anak menjadi lebih peka terhadap rangsangan dari 

lingkungan 

3) Mengajar bagaimana menguji setiap gagasan secara sistematis 

4) Mengembangkan rasa toleransi terhadap gagasan baru 

5) Memberanikan dan menilai kegiatan belajar berdasarkan inisiatif 

sendiri. 

 

http://gurukreatif.wordpress.com/
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C. Pembelajaran Sejarah 

Pembelajaran sejarah adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (UU No. 20 Tahun 

2003). Menurut Widja, pembelajaran sejarah adalah perpaduan antara aktifitas 

belajar dan mengajar yang didalamnya mempelajari tentang peristiwa masa 

lampau yang erat hubungannya dengan masa kini (Widja 1989 : 23). 

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran sejarah adalah interaksi antara peserta didik dengan pendidik 

dalam aktivitas belajar mengajar yang mengkaji tentang peristiwa masa 

lampau yang membawa pengaruh besar untuk masa kini dan masa yang akan 

datang. 

Dewasa ini pembelajaran sejarah yang dikembangkan di sekolah terlalu 

menekankan pada penguasaan materi, berpusat pada kebesaran masa lalu 

bangsa serta menekankan pula pada pengujian atau pengukuran ranah kognitif 

siswa melalui tes. Hal-hal tersebut mengakibatkan pembelajaran sejarah di 

sekolah menjadi membosankan dan tidak dapat  menarik minat siswa. Dengan 

demikian arti pembelajaran secara umum adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah 

kearah yang lebih baik, sedangkan arti pembelajaran secara khusus yaitu 

secara behaviouristik adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang 

diinginkan dengan menyediakan lingkungan (Darsono 2000 : 20). 
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Permasalahan yang dihadapi sekarang dalam pembelajaran sejarah 

adalah rendahnya kemampuan guru dalam menerapkan berbagai model dan 

pendekatan dalam mengajar sejarah, selain itu itu telah berkembang kesan dari 

pada guru sejarah, pemegang kebijakan di sekolah bahwa pembelajaran 

sejarah dalam mengajarnya tidak terlalu penting. Maka dalam pengajaran 

sejarah diperlukan pendekatan serta metode yang baik sebagai alat 

komunikasi yang baik antara pengajar dan siswa, sehingga setiap  pengajaran 

dan setiap uraian sejarah yang disajikan dapat memberikan motivasi belajar. 

Pengertian sejarah di atas dapat diketahui bahwa dalam sejarah terdapat 

aspek-aspek yang perlu dipelajari yaitu aspek pengetahuan, aspek sikap dan 

aspek keterampilan. Jadi dengan mempelajari sejarah dalam proses belajar 

mengajar di sekolah dapat bermanfaat bagi siswa dalam upaya memecahkan 

permasalahan yang dihadapi di masyarakat di masa yang akan datang. 

Pembelajaran sejarah di sekolah mempunyai tujuan yaitu menanamkan 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, bangsa dan negara serta sadar untuk 

menjawab untuk apa dia dilahirkan. Pembelajaran sejarah salah satu unsur 

utama dalam pendidikan politik bangsa. Lebih jauh lagi pengajaran sejarah 

merupakan salah satu unsur utama dalam pendidikan politik bangsa. Lebih 

jauh lagi pengajaran sejarah merupakan sumber inspirasi terhadap hubungan 

antar bangsa dan negara. Dengan  mempelajari sejarah diharapkan siswa akan 

mempunyai kesadaran bahwa ia merupakan bagian dari masyarakat negara 
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dan dunia sehingga akan berusaha menjadi generasi muda yang lebih 

bijaksana (Kasmadi 1996 : 16). 

Sejarah adalah biografi, setiap manusia mempunyai biografi, begitu 

pula manusia pada masa lampau, tetapi yang dipelajari hanyalah biografi 

manusia yang mempunyai peranan penting yang tercatat dalam sejarah. 

Kehidupan orang- orang yang memegang peranan penting dalam sejarah 

itulah yang akan ditiru oleh generasi muda sekarang (Soewarso 2000 : 26). 

Tujuan diajarkannya sejarah di sekolah adalah untuk memperkenalkan 

pelajar kepada riwayat perjuangan manusia untuk mencapai kehidupan yang 

bebas, bahagia, adil dan makmur, serta menyadarkan pelajar tentang dasar dan 

tujuan kehidupan manusia berjuang pada umumnya (Soewarso 2000 : 31). 

Tujuan pelajaran sejarah itulah yang menjadi tujuan bagi setiap manusia di 

dunia. Setiap manusia selalu menginginkan kehidupan yang bahagia, adil, dan 

makmur. Dan manusia sadar bahwa kehidupan itu tidak akan tercapai kalau 

tidak diperjuangkan sekuat tenaga, seperti yang telah diketahui oleh manusia 

pada masa lampau.  

Tujuan pembelajaran sejarah yang ingin dicapai menurut I Gde Widja 

adalah untuk mengembangkan tiga aspek (ranah) kemampuan yaitu: aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik (Widja 1989 : 27-28). Ketiga aspek 

kemampuan tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-

pisahkan seperti dalam tujuan akhir pembelajaran sejarah. Konsekuensinya 

adalah pengembangan-pengembangan konsep-konsep sejarah (aspek kognitif) 
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tidak dilepaskan dari pengembangan sikap dan nilai (aspek afektif). Agar 

konsep dan nilai sejarah tersebut berkembang secara optimal maka subyek 

didik memiliki ketrampilan intelektual (aspek psikomotor) serta terlihat aktif 

secara fisik, mental, dan emosional dalam pembelajarannya. 

Pada hakekatnya tujuan belajar sejarah yaitu untuk mengembangkan 

pengetahuan, sikap, dan ketrampilan. Tujuan tersebut disesuaikan dengan 

Dasar Negara dan Kurikulum Pendidikan Sejarah yang dilaksanakannya. Dari 

uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran sejarah di 

sekolah adalah untuk meningkatkan dan menyadarkan generasi muda untuk 

mengembangkan dan memahami pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang 

sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan pancasila.  

D. Kerangka Berpikir 

Profesional guru sangat menentukan dalam proses belajar mengajar. 

Bila tidak adanya professionalan guru dalam proses belajar mengajar maka 

tidak akan tercapainya pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan guru adalah 

motivator untuk mempengaruhi siswa melakukan kegiatan belajar untuk 

memberikan pengaruh dan bimbingan dalam konteks mengajar. Dalam hal 

inilah guru dituntut mempunyai kompetensi profesionalisme. 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui seberapa besar 

kompetensi professional dan kreativitas guru dalam pembelajaran sejarah. 

Pelaksanaan pembelajaran sejarah selalu kurang efektif. Hal ini dikarenakan 

materi dalam mata pelajaran sejarah sangat banyak sedangkan waktu yang 
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disediakan sangat terbatas, kurangnya variasi dalam penggunaan model 

pembelajaran dan kurangnya pemanfaatn alat dan media pembelajaran. 

Sehingga guru dengan kompetensi profesionalisme yang dimilikinya dituntut 

untuk mengolah pelaksanaan pembelajaran sejarah dengan seefektif mungkin 

agar tercapainya pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, bahwa kompetensi profesional 

dan kreativitas guru dimungkinkan dapat mempengaruhi efektivitas 

pelaksanaan pembelajaran. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Kompetensi profesional guru: 

1. Penguasaan materi, dan 

konsep  mata pelajaran 

yang di ampu. 

2. Menguasai SK dan KD. 

3. Mengembangkan materi 

pelajaran yang di ampu 

secara kreatif.  

4. Rencana pembelajaran. 

5. Pelaksanaan pembelajaran. 

Kreativitas guru : 
1. Berfikir kritis. 
2. Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 
komunikasi. 

3. attitude 



36 
 

 
 

E. Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2010 : 84) hipotesis diartikan sebagai jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan uraian dalam 

kerangka berfikir diatas,  maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

Ho) : Tidak ada hubungan kompetensi profesional terhadap kreativitas guru 

dalam pembelajaran sejarah. 

Ha) : Ada hubungan kompetensi profesional terhadap kreativitas guru dalam 

pembelajaran sejarah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Unsur yang paling penting dalam penelitian adalah metode penelitian, 

karena melalui proses tersebut dapat ditentukan apakah hasil dari suatu 

penelitian dapat dipertanggung jawabkan (Hadi 2000 : 87 ). Penelitian ini 

mengggunakan metode penelitian kuantitatif yang bersifat korelasional, yang 

bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan diantara variabel-variabel 

yang diteliti tanpa melakukan suatu intervensi terhadap variasi variabel-

variabel yang bersangkutan. Data yang diperoleh merupakan data alamiah 

seperti apa adanya. Kendali parsial yang dilakukan terbatas pada control 

statistical dalam analisisnya sehingga dimungkinkan untuk melihat hubungan 

diantara dua variabel, misalnya tanpa dicemari oleh variabel lainnya (Azwar 

2010 : 88). 

B. Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2010 : 76), populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Teknik pengambilan sampel menggunakan  purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang 
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tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau 

mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti 

menjelajahi objek dan situasi sosial yang diteliti (Sugiyono 2009 : 300).  

Sampel dalam penelitian ini adalah 7 guru sejarah SMA di Kabupaten Tegal. 

Dibawah ini akan disajikan tabel daftar guru sejarah SMA di Kabupaten 

Tegal. 

Tabel 1. Daftar Guru Sejarah SMA yang menjadi subjek 
penelitian: 
No Nama Sekolah Jumlah Guru Sejarah 
1. SMAN 3 Slawi 2 
2. SMAN 1 Balapulang 3 
3. SMA Diponegoro 1 
4. MA Darussalam 1 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel merupakan salah satu komponen penting dalam suatu 

penelitian, karena memahami dan menganalisis setiap variabel membutuhkan 

kelincahan berfikir bagi peneliti. Menurut Arikunto (2010 : 118), variabel 

adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. 

Variabel dalam penelitian ini adalah satu variabel bebas dan satu variabel 

terikat yaitu : 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau apa yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbalnya variabel dependen atau 
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terikat (Sugiyono 2010 : 39). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

kompetensi professional guru (X).  

2.  Variabel Terikat   

Menurut Nawawi dan Hadari variabel terikat adalah jumlah gejala 

dengan berbagai unsur atau faktor didalamnya yang adanya ditentukan 

atau dipengaruhi oleh adanya variabel yang lain (Nawawi 1995 : 45). 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kreativitas guru dalam 

pembelajaran sejarah  SMA di Kabupaten Tegal (Y).  

D. Angket dan Kuisioner 

Angket adalah pengumpulan data yang berupa daftar pertanyaan 

tertulis yang tersusun dan disebarkan untuk mendapat informasi dari sumber 

data atau responden. Angket yang akan digunakan dalam penelitian ini 

berbentuk angket tertutup. Angket tertutup yaitu responden sudah diberi 

alternatif jawaban dan tinggal memilih jawaban mana yang sesuai dengan 

dirinya.  

Untuk mendapatkan instrumen yang valid, maka peneliti akan menguji 

angket melalui analisis butir soal. Pemberian skor terhadap alternatif jawaban 

yang ada dalam angket adalah sebagai berikut: 

1. Jawaban selalu diberi skor 5 

2. Jawaban sering diberi skor 4 

3.  Jawaban kadang-kadang diberi skor 3 

4.  Jawaban jarang diberi skor 2 
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5.  Jawaban tidak pernah diberi skor 1 

E. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto 2010: 211). Suatu 

instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas yang tinggi, 

sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas yang 

rendah. Validitas berhubungan dengan kemampuan untuk mengukur 

secara tepat apa yang seharusnya diukur (Sugiyono 2010 : 93). Sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang seharusnya 

diinginkan.  

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan 

data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas 

instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. Untuk 

memperoleh instrumen yang valid, peneliti harus hati-hati sejak awal 

penyusunan. 

Pengukuran validitas dilakukan dengan mengkorelasikan skor tiap 

butir dengan skor total, kemudian dihitung dengan rumus  korelasi yang 

digunakan adalah yang dikemukakan oleh Pearson yang dikenal dengan 

rumus korelasi product moment sebagai berikut: 
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Keterangan:  

rxy         =    koefisien korelasi x dan y 

N           =    jumlah responden 

X           =    skor butir soal  

Y           =    skor total   

Untuk mengetahui valid dan tidaknya instrumen, digunakan 

distribusi R tabel  untuk α = 0,05 dengan kriteria penguji sebagai berikut: 

a. Instrumen dikatakan valid, jika Rhitung >Rtabel 

b. Instrumen dikatakan tidak valid, jika Rhitung<Rtabel  

Hasil uji validitas angket dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:  

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Kompetensi Profesional Guru 

No Rxy Rtabel Kriteria 

1 0,958 0,666 Valid 

2 0,909 0,666 Valid 

3 0,848 0,666 Valid 

4 0,826 0,666 Valid 

5 0,642 0,666 TIDAK 

6 0,914 0,666 Valid 

7 0,953 0,666 Valid 

8 0,826 0,666 Valid 

9 0,866 0,666 Valid 

10 0,780 0,666 Valid 

11 0,958 0,666 Valid 

12 0,916 0,666 Valid 

13 0,706 0,666 TIDAK 

14 0,835 0,666 Valid 

15 0,216 0,666 TIDAK 

  

     2222   

   Y X - XY 

YYNXXN
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16 0,854 0,666 Valid 

17 0,782 0,666 Valid 

18 0,958 0,666 Valid 

19 0,905 0,666 Valid 

20 0,907 0,666 Valid 

21 0,495 0,666 TIDAK 

22 0,882 0,666 Valid 

23 0,813 0,666 Valid 

24 0,763 0,666 Valid 

25 0,763 0,666 Valid 
 

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas  yang ditunjukan pada 

tabel diatas diketahui dari 25 item 21 data yang valid sehingga dapat 

digunakan. Soal-soal yang valid untuk kompetensi profesional guru, 

antara lain soal nomor :1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 

20, 22, 23, 24, 25. Soal yang sudah ditentukan valid akan digunakan 

sebagai peneliti untuk mengambil data, sedangkan pada soal yang tidak 

valid akan direvisi dan akan digunakan peneliti untuk mengambil data. 

 Tabel 3. Hasil Uji Validitas Kreativitas Guru 

No Rxy Rtabel Kriteria 

1 0,818 0,666 Valid 

2 0,917 0,666 Valid 

3 0,914 0,666 Valid 

4 0,478 0,666 TIDAK 

5 0,893 0,666 Valid 

6 0,958 0,666 Valid 

7 0,857 0,666 Valid 

8 0,900 0,666 Valid 

9 0,865 0,666 Valid 

10 0,966 0,666 Valid 
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11 0,460 0,666 TIDAK 

12 0,937 0,666 Valid 

13 0,929 0,666 Valid 

14 0,884 0,666 Valid 

15 0,839 0,666 Valid 

16 0,836 0,666 Valid 

17 0,500 0,666 TIDAK 

18 0,793 0,666 Valid 

19 0,737 0,666 TIDAK 

20 0,791 0,666 Valid 

21 0,870 0,666 Valid 

22 0,310 0,666 TIDAK 

23 0,938 0,666 Valid 

24 0,804 0,666 Valid 

25 0,995 0,666 Valid 
Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas  yang ditunjukan pada 

tabel diatas diketahui dari 25 item 20 data yang valid sehingga dapat 

digunakan. Soal-soal yang valid untuk kompetensi professional guru, 

antara lain soal nomor : 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 

21, 23, 24, 25. Soal yang sudah ditentukan valid akan digunakan sebagai 

peneliti untuk mengambil data, sedangkan pada soal yang tidak valid akan 

direvisi dan akan digunakan peneliti untuk mengambil data. 

2. Reliabilitas  

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto 1998 : 170). 

Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendisius, mengarahkan 

responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang 
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sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat 

dipercaya juga. 

Untuk mengetahui reliabilitas dengan cara menganalisis data dari 

suatu hasil pengetesan yang dilakukan dengan rumus KR21 sebagai 

berikut : 
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, (Arikunto 2006 : 192) 

Keterangan:    

 r11  =  reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 2
b  =  jumlah varian butir/item 

2
tV  =  varian total 

Berdasarkan uji realiabilitas dari kedua instrumen angket 

kompetensi professional  taraf signifikan 5 % dengan N=7, diperoleh rtabel 

= 0, 666. Pada uji coba soal tes telah diperoleh rhitung untuk kompetensi 

profesional guru (X) sebesar 0,97 dan kreativitas guru (Y) sebesar 0, 98 

kriteria yang digunakan dalam uji coba ini adalah rhitung > rtabel. 

Berdasarkan perhitungan nilai rhitung lebih besar dari pada  rtabel, maka soal 

uji coba tes ini dikatakan reliabel. 
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F. Metode Analisi Data 

Metode analisis data digunakan untuk mengolah data yang diperoleh 

peneliti yang kemudian akan ditarik suatu kesimpulan dari data tersebut. 

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Analisis Deskriptif Persentase 

Analisis Deskriptif Presentase adalah metode yang digunakan untuk 

mendeskripsikan masing-masing variabel bebas yaitu kompetensi 

profesional. Dalam analisis deskriptif ini, perhitungan yang digunakan 

untuk mengetahui tingkat persentase skor jawaban dari masing-masing 

guru yang diambil sebagai sampel  ditulis dengan rumus sebagai berikut :  

Dp = 
� 

� 
 � 100% 

Keterangan  

n : nilai yang diperoleh  

N : jumlah total responden  

Dp: presentase (Mohamad Ali 1987 : 184) 

Dalam penyajiannya, hasil analisis ini didasarkan pada distribusi 

subyek menurut kategori-kategori nilai variabel, untuk mengetahui 

didasarkan pada nilai atau skor yang telah ditetapkan untuk setiap 

alternatif jawaban yang tersedia dalam kuesioner.  

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan teknik analisis 

ini sebagai berikut:  
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a. Membuat tabel distribusi jawaban  

b. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang 

ditetapkan  

c. Menunjukan skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap responden 

d. Memasukan skor tersebut dalam rumus  

e. Hasil yang diperoleh selanjutnya dikonsultasikan dengan tabel 

kategori. 

Dalam menentukan kategori deskripsi persentase (DP) yang 

diperoleh, maka dibuat tabel kategori yang disusun dengan perhitungan 

sebagai berikut:  

a. Persentase maksimal = (5/5) x 100% = 100%  

b. Persentase minimal = (1/5) x 100% = 20%  

c. Rentang persentase = 100% ˗ 20% = 80% 

d. Interval kelas persentase = 
��%

�
 = 16%  

Dengan demikian tabel kategori untuk variabel bebas yaitu 

kompetensi profesional guru (X) dan kreativitas guru (Y) variabel terikat 

sebagai berikut:  

Tabel 4. kriteria kompetensi profesional guru 

Interval Kriteria 
>84%-100%  Sangat baik 
   68%-84% Baik 
  52%-68% Cukup baik 
  36%-52% Tidak  baik 
  20%-36% Sangat tidak baik 
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Tabel 5. kriteria kreativitas guru  

Interval Kriteria 
                  >84%-100% Sangat baik 

  68%-84% Baik  
  52%-68% Cukup baik 
  36%-52% Tidak baik 
  20%-36% Sangat tidak baik 

2. Metode Analisis Statistik 

a. Uji  Persyaratan  

Uji prasyarat bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi 

yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini memenuhi 

prasyarat atau tidak. Pengujian tersebut meliputi uji normalitas data 

dan uji linearitas. 

1) Uji Normalitas 

Dalam penelitian untuk menguji hipotesis mengunakan 

statistik paramistik dimana mensyaratkan bahwa data setiap 

variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. 

(Sugiyono, 2009: 241) dalam menguji normalitas data ini peneliti 

menggunakan teknik Chi Kuadarat rumusnya sebagai berikut:  

�� = Ʃ  
(�����)²

��
  

Keterangan:  

 �� = nilai chi quadrat  
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fo = frekuensi  

fh = frekuensi yang diharapkan  

Dengan taraf signifikansi α = 5%, dengan kriteria sebagai 

berikut:  

H0= data berdistribusi normal 

Ha= data berdistribusi tidak normal 

Ho diterima jika harga ��  < x2
tabel. Sebaliknya jika  �� > 

x2
tabel maka Ha diterima dan data tidak berdistribusi normal. 

2) Uji Linearitas 

 Salah satu asumsi dari analisis regresi adalah linearitas. 

Maksudnya apakah garis regresi antara X dan Y membentuk garis 

linear atau tidak. Uji linearitas digunakan untuk mengukur derajat 

keeratan hubungan dan memprediksi besarnya arah hubungan. Uji 

linearitas menggunakan rumus uji keberatian dan kelinearitas, 

menggunakan uji F, dikonsultasikan dengan tabel f dengan taraf 

kesalahan 5%, ada keberartian jika fhitung > ftabel 

Y’ = a + b X   

 






22

2

)(

  )Y( X  - X) ( )Y (

XXN
a

 

 
� =

�∑�� − (∑�)(∑�)

�∑�� − (∑�)�
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Keterangan :  

Y’ = nilai yang diprediksikan  

a = konstanta atau bila harga X = 0  

b = koefisien regresi  

X = nilai variabel indipenden 

b. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis statistik dilakukan karena peneliti ingin 

membuktikan hipotesis alternatif (Ha) yang sudah diajukan. Hipotesis 

benar jika hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1) Hipotesis alternatif  (Ha): “Ada hubungan kompetensi profesional 

terhadap kreativitas guru dalam pembelajaran sejarah  SMA di 

Kabupaten Tegal”. 

2) Hipotesis nihil (Ho): “Tidak ada hubungan kompetensi profesional 

terhadap kreativitas guru dalam pembelajaran sejarah   SMA di 

Kabupaten Tegal”. 

1) Koefisien Korelasi 

Kofisien korelasi menunjukkan seberapa besar pengaruh 

yang terjadi antara dua variabel, serta untuk mengetahui keeratan 

pengaruh antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan 

yang terjadi rumus kofisien korelasi dapat dilihat  sebagai berikut : 

    

     2222   
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Keterangan:  

rxy         =    nilai r hitung 

N           =    jumlah sampel 

X           =    rata-rata nilai variabel bebas 

Y           =    rata-rata nilai variabel terikat (Sugiyono 2008:255) 

Hasilnya akan dikonsultasikan dengan rtabel, dikatakan ada 

hubungan antara kompetensi profesional dengan kreativitas guru 

dalam pembelajaran sejarah, jika rtabel > rhitung, sebaliknya jika rtabel < 

rhitung maka tidak ada hubungan antara kompetensi profesional 

terhadap kreativitas guru dalam pembelajaran sejarah. Menurut 

Sugiyono (2010 : 115) pedoman untuk memberikan interprestasi 

koefisien korelasi sebagai berikut:  

0,00 – 0,199 = sangat rendah  

0,20 – 0,399 = rendah  

0,40 – 0,599 = sedang  

0,60 – 0,799 = kuat  

0,80 – 1,000 = sangat kuat (Dwi Priyanto 2008 : 78) 

2) Uji Parsial (t) 

Uji parsial digunakan untuk menguji kemaknaan parsial 

dengan menggunkan uji t. uji t dalam penelitian ini menggunkan 

uji t dua pihak atau two tail test berlaku dengan ketentuan bahwa 

harga thitung, beradas pada daerah penerimaan Ho atau terletak 
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diantara harga ttabel, maka Ho diterima dan Ha dotolak. Dengan 

demikian bila harga thitung, lebih kecil atau sama dengan (≤) dari 

harga tabel maka Ho diterima. Harga thitung, adalah harga mutlak, 

jadi tidak dilihat (+) atau (-) nya (Sugiyono 2010 : 97). 

Rumus mencari thitung sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

r = Koefisien korelasi 

n = jumlah responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ℎ����� =
� √� − 2

√1 − ��
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis 

Kota Tegal adalah salah satu kota di provinsi Jawa Tengah.  Kota 

Tegal berbatasan dengan Kabupaten Brebes di sebelah barat, Laut Jawa di 

sebelah utara, serta Kabupaten Tegal di sebelah selatan dan timur. 

Di lihat dari letak geografis, posisi Tegal sangat strategis sebagai 

penghubung jalur perekonomian lintas nasional dan regional di wilayah 

Pantura. 

2. Keadaan Guru Sejarah dan Sekolah Menengah Atas 

Jumlah SMA di Kabupaten Tegal berjumlah 13 sekolah, namun 

peneliti hanya mengambil 4 sekolah. Adapun ke empat sekolahan tersebut, 

antar lain : SMAN 3 Slawi, SMAN 1 Balapulang, SMA Diponegoro, MA 

Darussalam. Di sekolah tersebut terdapat 7 orang guru sejarah yang 

menjadi objek penelitian, ke tujuh guru tersebut antara lain : 

a. Guru sejarah SMAN 3 Slawi, yaitu : Sudewo, S.Pd dan Nurnaeni 

Riyawati, S.Pd 

b. Guru sejarah SMAN 1 Balapulang, yaitu : Moh Taufik, Sulastri dan 

Titik Rahayu, S.pd 

c. Guru sejarah SMA Diponegoro, yaitu : Sri Dwi Purwanti, S.Pd 

52 
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d. Guru sejarah MA Darussalam, yaitu :  Hendro Pramono, SE 

SMAN 3 Slawi beralamat di Jl. Prof Ahmad Yani Slawi, sekolah ini 

merupakan salah satu sekolah favorit di Kabupaten Tegal, karena sangat 

terkenal akan prestasi akademiknya dan nilai yang di dapat pada saat 

Ujian Nasional dapat terbilang tinggi dan kelulusannya dapat menembus 

beberapa perguruan tinggi negeri di tanah air. 

SMAN 3 Slawi memiliki visi : mantap dalam imtaq, unggul dalam 

prestasi dan mampu bersaing secara global, serta misi : (1) menyediakan 

sarana media belajar yang lengkap untuk meningkatkan daya serap 

belajar. (2) meningkatkan profesionalisme guru melalui pendidikan lanjut. 

(3) meningkatkan kegiatan penelitian ilmiah bagi siswa maupun guru. (4) 

melaksanakan pameran dan pentas secara rutin, dan (5) berprestasi dalam 

berbagai lomba regional, nasional maupun internasional. 

SMAN 1 Balapulang beralamat di Jl. Banjaranyar Balapulang. 

Sekolah ini merupakan salah satu sekolah favorit di Kabupaten Tegal, 

karena sangat terkenal akan prestasi akademiknya dan nilai yang di dapat 

pada saat Ujian Nasional dapat terbilang tinggi dan kelulusannya dapat 

menembus beberapa perguruan tinggi negeri di tanah air. 

SMAN 1 Balapulang memiliki visi : berprestasi, bertakwa, tanggap, 

tangguh dan berbudaya, serta misi : (1) Menigkatkan pengetahuan dan 

kemampuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih 

tinggi sejalan dengan perkembangan IPTEK, SENI dan IMTAQ. (2) 
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Menjadikan SMAN 1 Balapulang sebagai perwujudan wawasan Wiyata 

Mandala. (3) Mengantarkan SMAN 1 Balapulang menjadi sekolah 

unggulan. 

SMA Diponegoro beralamat di Jl. Raya Dukuhlo, Babakan. 

Sekolah ini berstatus swasta, walaupun mempunyai status swasta. SMA 

Diponegoro memiliki sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai. 

Dalam pembelajaran sejarah apabila guru akan memaparkan materi 

dengan power point guru dapat memanfaatkan LCD yang tersedia. 

SMA Diponegoro memiliki visi : beriman, berprestasi, terampil dan 

berbudaya, serta misi : (1) melaksanakan pembinaan keagamaan melalui 

Jumat Rohani (Tadarus Al-Qur’an dan ceramah keagamaan). (2) 

meningkatkan pelaksanaan disiplin siswa dalam proses belajar mengajar. 

(3) mengefektifkan proses belajar mengajar dan bimbingan. (4) 

menyiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. (5) 

melaksanakan budaya, bersih, indah dan sehat. (6) melaksanakan budaya 

interaksi antar siswa dan karyawan dengan santun, serta melaksanakan 

budaya kerjasama, kebersamaan dan kekeluargaan. 

Sekolah terakhir yang menjadi objek penelitian adalah MA 

Darussalam yang beralamat di Jl Raya Kalibakung. Sekolah ini berstatus 

swasta, walaupun mempunyai status swasta.MA Darussalam memiliki 

sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai. Dalam pembelajaran 
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sejarah apabila guru akan memaparkan materi dengan power point guru 

dapat memanfaatkan LCD yang tersedia. 

MA Darussalam memiliki visi : terwujudnya pusat pendidikan yang 

berkualitas islami, berakhlaq mulia, berkemampuan ilmiah, terampil dan 

professional, sesuai dengan tatanan kehidupan, serta misi : (1) 

Menciptakan proses belajar mengajar dan bimbingan secara aktif, kreatif, 

efektif, dan menyenangkan yang mendorong terwujudnya kompetensi 

siswa. (2) Menciptakan suasana sekolah agamis menuju terbentuknya 

insane yang beriman dan bertakwa. (3) Mewujudkan pendidikan yang 

demokratis, berahlakul karimah, cerdas, sehat, disiplin, dan 

bertanggungjawab. (4) Membentuk sumber daya manusia yang aktif, 

kreatif, inovatif, kopetitif, sesuai dengan perkembangan zaman. (5) 

Mewujudkan pendidikan yang berkepribadian dinamis, terampil, 

menguasai pengetahuan, teknologi dan seni. (6) Membangun citra 

madrasah sebagai mitra terpercaya di masyarakat. 

B. Hasil Penelitian 

1. Deskriptif Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai deskripsi data masing-

masing variabel penelitian dan pengaruh Kompetensi profesional guru (X) 

terhadap variabel dependen Kreativitas guru dalam pembelajaran sejarah 

SMA di Kabupaten Tegal (Y). 
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a. Variabel Kompetensi Profesional Guru 

Pada variabel deskriptif kompetensi profesional guru, penilaian dilakukan 

dengan cara menyebar angket,. Berikut adalah tabel deskriptif kompetensi 

profesional guru. 

Tabel 6. 

Distribusi Variabel Kompetensi Profesional Guru 

Interval 
Persen 

Kriteria Frekuensi Persentasi 

>84% - 100% Sangat Baik 0 0% 

68% - 84% Baik 5 71% 

52% - 68% Cukup 2 29% 

36% -52 % Tidak baik 0 0% 

20%-36% 
Sangat tidak 

baik 
0 0% 

Jumlah 7 100% 

Tertinggi 75% 

Terendah 67% 

Rata-rata 71% 

Kriteria B 

 Sumber: Data Penelitian, diolah 2013 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 7 guru diperoleh 

keterangan tentang Kompetensi profesional guru sebagai berikut : 5 guru 

(71%) memiliki Kompetensi profesional dengan kriteria baik, 2 guru 

(29%) memiliki Kompetensi profesional dengan kriteria cukup. Secara 

klasikal persentasi Kompetensi profesional guru sebesar 71% dan 



 

 

termasuk dalam kriteria

diagram batang tentang 

Diagram 1 

Diagram Batang Deskriptif Persentasi Tingkat 

profesional guru.

Diagram Batan

Sumber: Data penelitian, diolah 2013

b. Variabel Kreativitas Guru dalam Pembelajaran Sejarah 

Pada variabel deskriptif 

dengan cara menyebar angket. 

guru dalam pembelajaran sejarah  SMA di Kabupaten Tegal.
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termasuk dalam kriteria baik. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan 

diagram batang tentang kompetensi profesional guru. 

Batang Deskriptif Persentasi Tingkat 

profesional guru. 

Diagram Batang Deskriptif Persentasi Kompetensi profesional guru

Sumber: Data penelitian, diolah 2013 

Variabel Kreativitas Guru dalam Pembelajaran Sejarah 

Pada variabel deskriptif kreativitas guru, penilaian dilakukan 

cara menyebar angket.  Berikut adalah tabel deskriptif

guru dalam pembelajaran sejarah  SMA di Kabupaten Tegal.

0%

71%

29%

0%

Sangat Baik Baik Cukup Tidak baik

Profesional guru
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Untuk lebih jelasnya berikut disajikan 

Batang Deskriptif Persentasi Tingkat Kompetensi 

 

g Deskriptif Persentasi Kompetensi profesional guru 

Variabel Kreativitas Guru dalam Pembelajaran Sejarah  

, penilaian dilakukan 

Berikut adalah tabel deskriptif kreativitas 

guru dalam pembelajaran sejarah  SMA di Kabupaten Tegal. 

0%

Sangat tidak 
baik
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Tabel 7. 

Distribusi Variabel Kreativitas Guru 

Interval 
Persen 

Kriteria Frekuensi Persentasi 

>84% - 100% Sangat Baik 0 0% 

68% - 84% Baik 6 86% 

52% - 68% Cukup 1 14% 

36% -52 % Tidak baik 0 0% 

20%-36% 
Sangat tidak 

baik 
0 0% 

Jumlah 7 100% 

Tertinggi 77% 

Terendah 65% 

Rata-rata 73% 

Kriteria B 

        Sumber: Data penelitian, diolah 2013  

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 7 guru diperoleh 

keterangan tentang tingkat Kreativitas guru sebagai berikut : 6 guru (86%) 

memiliki tingkat Kreativitas dengan kriteria baik, : 1 guru (14%) memiliki 

tingkat Kreativitas dengan kriteria cukup baik Secara keseluruhan 

persentasi tingkat Kreativitas guru sebesar 73% dan termasuk dalam 

kriteria baik. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang 

tentang tingkat Kreativitas guru dalam pembelajaran sejarah. 

 

 

 

 



 

 

Diagram 2. 

Diagram Batang Deskriptif Persentasi Tingkat 

Sumber: Data penelitian, diolah 2013

2. Metode Analisis Statistik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui normal 

tidaknya data yang akan di analisis.

variabel dependen

independen

normalitasnya.
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Diagram Batang Deskriptif Persentasi Tingkat Kreativitas guru

Sumber: Data penelitian, diolah 2013 

Metode Analisis Statistik 

Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui normal 

tidaknya data yang akan di analisis. Model linier hanya 

variabel dependen yang wajib diuji normalitasnya, sedangkan variabel 

independen diasumsikan bukan fungsi distribusi. Jadi tidak perlu diuji 

normalitasnya. 

Maksimal skor  = 120  Panjang kelas = 11,7  

Minimal skor  = 50  Mean  = 92,4 

 = 70  S  = 26,4 

 = 6  N  = 7 
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Kreativitas guru  

 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui normal 

Model linier hanya residu dari 

angkan variabel 

diasumsikan bukan fungsi distribusi. Jadi tidak perlu diuji 
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Karena 

Oleh sebab itu, data hasil penelitian memiliki syarat uji normalitas dan 

dapat dilanjutkan untuk pengujian selanjutnya.

b. Uji Linearitas

Uji linearitas dimaksudkan untuk menguji apakah data 

kompetensi profes

linear atau tidak. Data berbentuk linear apabila nilai 

Hasil perhitungan uji linearitas diperoleh sebagai berikut :

 

 

 

 

x Pz P Z 

 35.50 -2.15 0.4844 0.0451 

 51.50 -1.55 0.4393 0.1120 

 67.50 -0.94 0.3273 0.1950 

 83.50 -0.34 0.1323 0.2378 

 99.50 0.27 0.1055 0.1055 

        

0.50 -3.48 0.4997   

                    

7.81 15.665 

Karena x² <  7,81 maka Ho diterima, jadi data berdistribusi normal.

Oleh sebab itu, data hasil penelitian memiliki syarat uji normalitas dan 

dapat dilanjutkan untuk pengujian selanjutnya. 

Uji Linearitas 

Uji linearitas dimaksudkan untuk menguji apakah data 

kompetensi professional guru dan data kreativitas guru yang diperoleh 

linear atau tidak. Data berbentuk linear apabila nilai F

Hasil perhitungan uji linearitas diperoleh sebagai berikut :
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Ei Oi 

(Oi-
Ei)² 

Ei 

0.316 0 0.316 

0.784 0 0.784 

1.365 1 0.098 

1.665 2 0.067 

0.739 4 14.400 

    

  7   

 ² = 15.665 

maka Ho diterima, jadi data berdistribusi normal. 

Oleh sebab itu, data hasil penelitian memiliki syarat uji normalitas dan 

Uji linearitas dimaksudkan untuk menguji apakah data 

sional guru dan data kreativitas guru yang diperoleh 

Ftabel < F hitung. 

Hasil perhitungan uji linearitas diperoleh sebagai berikut : 
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Tabel  

Hasil uji linearitas data 

Sumber 
Variasi 

db JK KT F 

Total 7 68559     
Koefisien (a) 1 64704.1429 64704.14   
Regresi (b|a) 1 86000.978 86000.978 -5.2346 
Sisa 5 -82146.1 -16429.22 
Tuna Cocok 4 -82494.791 -20623.7 -59.15 
Galat 1 348.67 348.67 

Sumber: Data penelitian, diolah 2013 

Berdasarkan data tersebut, didapat nilai F= -5,2346 ; dengan dk 

pembilang = 1 dan dk penyebut 4 diperoleh nilai Ftabel =0,666. Karena 

Fhitung >Ftabel maka Ho ditolak, jadi arah koefisien arah regresi berarti. 

Berikut grafik linear : 

 

Sumber: Data penelitian, diolah 2013 
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c. Koefisien Korelasi 

1) Hubungan kompetensi profesional dan kreativitas guru dalam 

pembelajaran sejarah SMA di  Kabupaten Tegal. 

Hubungan kompetensi profesional dan kreativitas guru 

dalam pembelajaran sejarah SMA di kabupaten Tegal, dilakukan 

analisis korelasi dengan. Dengan α =5% dan N=7 diperoleh nilai 

rtabel = 0,666. 

Berikut adalah hipotesis yang digunakan untuk analisis 

korelasi: 

Ho : Tidak ada hubungan antara kompetensi profesional dan 

kreativitas guru dalam pembelajaran sejarah SMA di 

Kabupaten Tegal. 

Ha  : Ada hubungan antara kompetensi profesional dan kreativitas 

guru dalam pembelajaran sejarah SMA di Kabupaten 

Tegal. 

Kriteria penerimaan Ho 

Ho diterima jika nilai rhitung ≥ rtabel 

Ho ditolak jika nilai rhitung<rtabel 

Berikut adalah hasil perhitungan untuk mencari rhitung. 
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                     = 0, 699 
 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rhitung = 0,699  > 

rtabel = 0,666. Dengan demikian Ho ditolak, ini berarti terdapat 

hubungan antara kompetensi profesional guru dan kreativitas guru 

dalam pembelajaran sejarah SMA di Kabupaten Tegal. 

2) Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

kompetensi profesional dan kreativitas guru dalam pembelajaran 

sejarah apakah signifikan atau tidak, dapat dilihat dengan rumus 

sebagai berikut : 

� ℎ����� =
� √� − 2

√1 − ��
 

� ℎ����� =
0,699 √7 − 2

�1 − 0,475
 

= 2,128 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui nilai thitung sebesar 

2,128 sementara itu untuk nilai ttabel dengan perhitungan a = 5% : 2 

= 2,5% (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-k-1 atau 7 -1-1 

= 5 (n adalah jumlah data atau kasus dan k adalah jumlah variabel 
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independen). Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025) 

hasilnya diperoleh ttabel sebesar 2,571. Dengan kriteria dikatakan 

ada hubungan  yang signifikan antara kompetensi profesional  

terhadap kreativitas guru dalam pembelajaran sejarah jika thitung < 

ttabel. Berdasarkan perhitungan diatas bahwa thitung < ttabel ( 2,128 < 

2,571) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada hubungan 

secara signifikan antara kompetensi profesional terhadap 

kreativitas guru dalam pembelajaran sejarah. Artiya hubungan itu 

hanya kebetulan. 

C. Pembahasan 

1. Kompetensi profesional guru sejarah SMA di Kabupaten Tegal. 

Kompetensi profesional guru berdasarkan aspek profesionalisme 

guru  Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 

2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, 

dijelaskan bahwa kompetensi profesional terdiri dari : (1) penguasaan 

materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu, (2) penguasaan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, (3) pengembangan materi 

pembelajaran yang diampu secara kreatif, (4) pengembangan 

keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakuan tindakan reflektif 

dan (5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
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mengembangkan diri. Dan hasil penelitian kompetensi profesioanal guru 

sejarah di Kabupaten Tegal termasuk dalam kategori baik dengan 

presentase sebesar 71%, hal ini menunjukan bahwa guru-guru di 

Kabupaten Tegal benar-benar telah memiliki kompetensi profesional 

sesuai dengan standart yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, guru-guru 

di Tegal sudah memahami standart kompetensi dan kompetensi dasar 

yang harus dimiliki oleh guru sejarah, dalam melaksanakan pembelajaran. 

Apa yang mereka ajarkan  sesuai dengan silabus yang sudah 

mereka buat, selain itu RPP pun selalu ada dalam setiap menjalankan 

proses pembelajaran, tanpa RPP proses pembelajaran sangat sulit untuk 

diarahkan, strategi pembelajaran sulit diterapkan dan tujuan dari belajar 

pun mustahil untuk dicapai. Para guru tidak mengajarkan materi sejarah 

saja, tetapi juga membentuk perkembangan kompetensi peserta didik baik 

kemampuan kognitif, afektif maupun psikomotorik. Sesekali pembelajaran 

sejarah dikaitkan dengan kehidupan aktual yang sedang terjadi, ini 

dilakukan oleh guru agar peserta didik merasa seakan akan hidup di jaman 

yang sedang mereka pelajari, tindakan ini sangat penting dilakukan dalam 

rangka meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa agar siswa dapat 

memperoleh pelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran.   

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar guru menjalankan 

profesinya. Profesi yang digelutinya bukan hanya rutinitas yang dilakukan 

setiap hari tetapi merupakan totalitas dalam menjalankan tugas dan 
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tanggung jawabnya. Menjadi seorang guru tidak hanya sekedar datang  ke 

sekolah tetapi bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas mengajar, 

mendidik dan mentransfer ilmu. Sebagai guru tidak hanya sekedar datang, 

mengajar lalu pulang, tetapi kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab, hal ini menunjukan guru yang profesional.  

Profesi yang dijalankan oleh guru tidak hanya sekedar untuk 

mengejar kesejahteraan semata, melainkan memenuhi persyaratan dari 

segi kualifikasi akademik maupun kompetensi serta penguasaan 

pengetahuan ilmu untuk ditransferkan pada peserta didik. Penguasaan 

pengetahuan merupakan syarat yang penting disamping keterampilan-

keterampilan lainnya. Oleh sebab itu guru berkewajiban menyampaikan 

pengetahuan, pengertian, keterampilan kepada peserta didik (Hamalik 

2011 : 119). 

2. Kreativitas guru dalam pembelajaran sejarah SMA di Kabupaten 

Tegal.  

Hasil penelitian menunjukan kreativitas guru sejarah di Kabupaten 

Tegal dalam melaksanakan pembelajaran sudah termasuk dalam kategori 

baik dengan presentase sebesar 73%. Walaupun demikian bukan berarti 

upaya peningkatan kreativitas guru sudah tidak perlu dilakukan lagi, 

kreativitas dalam proses pembelajaran tetap perlu dilakukan sampai 

kapanpun mengingat perkembangan jaman menuntut proses pembelajaran 

yang lebih efektif, praktis dan menyenangkan. Guru sejarah di Tegal 
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sudah menguasai materi yang diajarkan, hal ini wajar terjadi mengingat 

Tegal merupakan salah satu tempat kejadian fenomena-fenomena sejarah, 

banyak peninggalan sejarah yang masih tertancap di tanah keminclong 

moncer kotane tersebut salah satunya adalah patung GBN (Gerakan 

Banteng Negara) bukti terjadinya perang kemardekaan melawan 

penjajahan belanda oleh warga Tegal, guru-guru sejarah di Kabupaten 

Tegal terbilang mudah menemukan sumber-sumber sejarah yang dapat 

digunakan untuk proses pembelajaran di kelas. Bentuk kreativitas guru 

ditunjukan dengan digunakannya CD (Compact Disk) interaktif sebagai 

media pembelajaran sejarah siswapun senang mengikuti jalannya proses 

pembelajaran. Diwajibkanya guru sejarah untuk membuat modul 

pembelajaran juga ikut andil mendongkrak kreativitas guru dalam 

melaksanakan pembelajaran, modul pembelajaran harus dibuat relevan 

dengan sumber-sumber sejarah yang telah dibakukan, khusus pada materi-

materi sejarah yang kental dengan unsur kontroversi guru sejarah 

memiliki hak untuk memodifikasi kisah sejarah yang terjadi sesuai dengan 

penalaran logis dan kemampuan berfikir kritisnya, pihak sekolah berani 

mengeluarkan peraturan tersebut karena yakin tidak akan ada guru yang 

menyalah gunakan wewenangnya dalam membuat modul untuk 

kepentingan pribadi. Tidak adanya guru sejarah yang terlibat dalam partai 

politik merupakan alasan utama pihak sekolah memperbolehkan guru 

untuk bereksplorasi dalam proses pembuatan modul sejarah.  
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3. Hubungan kompetensi profesional terhadap kreativitas guru dalam 

pembelajaran sejarah SMA di Kabupaten Tegal. 

Berdasarkan hasil deskriptif presentase dan uji t diperoleh Thitung = 

2,128 < Ttabel 2,571, diperoleh keterangan bahwa tidak ada hubungan 

secara signifikan antara kompetensi profesional terhadap kreativitas guru 

dalam pembelajaran sejarah SMA di Kabupaten Tegal. Artinya, hubungan 

itu hanya kebetulan saja.   

Guru juga menjadi potret belajar sekarang sebagai motivasinya 

untuk mengajar kreatif. Guru memandang pelajar sekarang sudah tidak 

bisa membedakan perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Guru 

beruasaha sekreatif mungkin untuk menjadikan siswa mereka menjadi 

manusia yang mempunyai harga diri. Guru mengajar dengan menanamkan 

nilai-nilai positif yang berkaitan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa 

agar masa depan siswa yang mereka bimbing dapat bermanfaat bagi 

kehidupan bangsa dan Negara pada masa kini dan masa mendatang. 

Agar tujuan pendidikan tercapai, di perlukan guru yang kreatif. 

Ciri-ciri guru kreatif itu: (1) memiliki inisiatif dan kreatif dalam 

mengelola kelas sesuai dengan kondisi siswanya, dalam mengelola kelas 

diperlukan adanya kerjasama antara guru dan siswa. Bentuk pengelolaan 

kelas dilakukan guru dengan berjalan berpindah-pindah atau berkeliling. 

Guru selalu memberikan pertanyaan bagi siswanya yang sedang ramai 

seputar materi yang diberikan. (2) mengelola kegiatan belajar mengajar, 
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mengelola kegiatan belajar mengajar disesuaikan dengan kondisi sekolah, 

siswa, materi serta komponen yang berkaitan dengan kegiatan belajar 

mengajar. Mengelola kegiatan belajar mengajar sangat berpengaruh 

terhadap tujuan pembelajaran.  

Hambatan yang dijumpai saat guru menjadi kreatif adalah dalam 

hal materi. Penguasaan bahan atau matrei pelajaran guru sejarah belum 

optimal. Guru memberikan materi yang luas dan banyak dengan mengacu 

pada materi yang keluar pada soal-soal ujian semesteran. Guru juga 

memberikan tugas siswa dengan mengerjakan soal ujian dan memberikan 

kesempatan siswa untuk bertanya mengenai materi mana yang belum 

sepenuhnya dipahami. 

Dalam memberikan materi yang banyak dan luas tersebut guru juga 

melakukan cara seperti merangkum atau meringkas buku yang 

dipelajarinya. Dengan demikian, secara langsung siswa dapat mengerti 

dan memahami bahan atau materi mana yang sekiranya penting untuk 

dipelajari yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. 

Untuk menguasai materi pelajaran sejarah, guru sejarah melakukan 

belajar sendiri dengan membaca buku-buku sejarah, buku-buku literatur 

dan berbagai media informasi lain yang dapat mendukung materi 

pembelajaran sejarah. Selain itu, guru juga saling berdiskusi untuk 

bertanya mengenai materi yang dianggap kurang mereka pahami. 
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Sedangkan secara kofisien korelasi diperoleh Fhitung = 0,699 > Ftabel 

=0,666, diperoleh keterangan bahwa ada hubungan antara kompetensi 

profesional terhadap kreativitas guru dalam pembelajaran sejarah SMA di 

Kabupaten Tegal.   Kompetensi profesional tinggi yang dimiliki oleh guru 

akan berpengaruh pada kreativitas guru dalam pembelajaran sejarah. 

Berdasarkan penghitungan dan analisis deskriptif presentase variabel 

kompetensi profesional menunjukkan kategori baik dengan presentase 

71%. Dan penghitungan analisis deskriptif presentase variabel kreativitas 

guru dalam pemebelajaran sejarah menunjukkan kategori baik juga 

dengan presentase 73%. Dengan demikian kompetensi profesional guru 

merupakan salah satu dari kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru 

dalam jenjang pendidikan apapun. Kompetensi profesional guru penting 

dalam mengkreativitaskan proses pembelajaran agar siswa tidak merasa 

bosan dan jenuh. Untuk itu, guru dituntut untuk sekreatif mungkin dalam 

proses pembelajaran agar dapat tercipta pembelajaran yang diinginkan.   

Menurut Usman (2011), adalah suatu hal yang menggambarkan  

kualifikasi atau kemampun seseorang, baik yang kulitatif maupun 

kuantitatif sejauh pengamatan peneliti terdapat  hal-hal unik berkaitan 

nilai-nilai kompetensi profesional yang dimiliki guru sejarah di Kabupaten 

Tegal diantaranya adalah, guru yang waspada secara profesional. Mereka 

terus berusaha untuk menjadikan masyarakat sekolah menjadi tempat yang 

paling baik bagi anak-anak muda dengan penanaman nilai-nilai karakter. 
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Mereka yakin akan nilai dan manfaat pekerjaannya. Mereka terus 

berusaha memperbaiki dan meningkatkan mutu pekerjaannya, hal ini 

terbuki dengan mereka mengikuti pelatihan, dan pembinaan yang 

diselenggarakan oleh MGMP, Mereka tidak mudah tersinggung oleh 

larangan-larangan dalam hubungannya dengan kebebasan pribadi yang 

dikemukakan oleh beberapa orang untuk menggambarkan profesi 

keguruan. Mereka secara psikologis lebih matang, sehingga rangsangan-

rangsangan terhadap dirinya dapat ditaksir. Mereka memiliki seni dalam 

hubungan-hubungan manusiawi yang diperolehnya dari pengamatannya 

tentang bekerjanya psikologi, biologi, dan antropologi kultural di dalam 

kelas. Mereka berkeinginan untuk terus tumbuh, terbukti dengan 

kedekatan mereka dengan para siswa, Mereka sadar bahwa di bawah 

pengaruhnya, sumber-sumber manusia dapat berubah nasibnya, ini sangat 

penting dan merupakan puncak kepercayaan diri seorang guru profesional, 

tanpa adanya kepercayaan diri bahwa seorang guru mampu berperan aktif 

dalam rangka memperbaiki nasib dan masa depan para siswanya, guru 

tidak akan mampu membentuk karakter siswa menjadi manusia yang 

beradab, merekapun sadar bahwa membentuk siswa yang beradab tak bisa 

dilakukan oleh guru yang biadab, inilah satu hal yang membuat peneliti 

kagum pada guru-guru sejarah di Kabupaten Tegal,. 

Berpengaruhnya kompetensi profesional guru terhadap kreativiatas 

guru dalam proses pembelajaran mengandung arti  bahwa untuk 
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meningkatkan kreativitas guru dapat dilakukan melalui peningkatan 

kompetensi profesional guru. Bentuk kreativitas guru yang lain ditunjukan 

dengan dilibatkannya internet dalam proses pembelajaran, guru sejarah 

tidak segan-segan memberi tugas pada siswa mencari bahan-bahan sejarah 

yang sedang dikaji dalam proses pembelajaran melalui internet, tugas ini 

dilakukan untuk menambah wawasan siswa pada pelajaran sejarah. Guru 

selalu memberi umpan balik pada siswa atas tugas yang diberikan, 

tindakan ini benar-benar membuat siswa merasa dihargai atas pekerjaan 

yang dilakukan, nilai pun tidak lupa diberikan oleh guru atas tugas-tugas 

tersebut sebagai bentuk apresiasi kepada siswa. 

Guru dapat mengabdi secara total dalam dunia pendidikan tanpa 

direpotkan masalah status. Pada saat semua guru memusatkan 

perhatiannya pada pendidikan dengan sendirinya mutu pendidikan akan 

terangkat. Guru dituntut kreatif memanfaatkan fasilitas sehingga 

pembelajaran tetap berlangsung dengan penuh bergairah, harapan dan 

pencerahan. Dimulai dari peningkatan kompetensi profesional yang sesuai 

profesinya. Kompetensi profesional menjadi parameter penentu 

keberhasilan peserta didik ternyata terbukti dengan adanya penelitian ini 

dan semakin memperkuat penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya.  
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Pada dasarnya pelajaran sejarah adalah pelajaran yang sangat 

berarti bagi siswa, pengetahuan siswa yang baik akan sejarah 

memudahkan siswa untuk meraih kebahagian, dengan mengetahui sejarah 

siswa berpotensi mampu menyesusn strategi hidup guna menghadapi masa 

depan yang lebih baik. Keprofesionalan guru sejarah di Kabupaten Tegal 

ternyata telah diikuti oleh kreativitas guru dalam melaksanakan 

pembelajaran, jika sudah demikian bukan tidak mungkin akan terbentuk 

pemuda-pemudi yang cerdas, beradab, berpengetahuan luas di Kabupaten 

Tegal tercinta, amin. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan  

pada bab IV maka dapat disimpulkan sebagai berikut : kompetensi profesioanal 

guru sejarah di Kabupaten Tegal termasuk dalam kategori baik dengan 

presentase sebesar 71%. Hal ini menunjukan bahwa guru-guru di Kabupaten 

Tegal benar-benar telah memiliki kompetensi profesional sesuai dengan 

standart yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Guru-guru di Tegal sudah 

memahami standart kompetensi dan kompetensi dasar, menguasai materi 

pelajaran (bidang studi), memiliki kompetensi dalam menggunakan berbagai 

metode dan pemilihan media yang tepat, serta pengelolaan terhadap kelas. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, kreativitas guru dalam 

pembelajaran sejarah sudah termasuk dalam kategori baik dengan presentase 

sebesar 73%. Hal ini ditunjukan dengan dilibatkannya media pembelajaran dan 

internet dalam proses pembelajaran. Selain itu pemberian aspirasi oleh guru 

kepada siswa yang mengerjakan tugas-tugas sekolah merupakan bentuk 

kreativitas guru. Menggunakan berbagai metode (multimetode) dan media 

pembelajaran (multimedia) sesuai dengan sarana dan prasarana yang dimiliki 

sekolah, berusaha selalu mengembangkan materi yang bisa dilakukan melalui 
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media massa atau internet dan melakukan evaluasi dalam bentuk penilaian baik 

secara kognitif, maupun afektif. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, secara koefisien korelasi ada 

hubungan antara profesional dan kreativitas guru dalam pembelajaran sejarah, 

namun hubungan itu tidak signifikan.  Artinya hubungan itu tidak nyata.    

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka  saran-saran yang diajukan adalah : 

1. Sebaiknya pihak sekolah melaksanakan kegiatan yang berpotensi 

meningaktkan kemampuan profesional guru sejarah melalui pelatihan 

ataupun pembinaan bagi para guru mengingat kemampuan profesi guru 

berpengaruh terhadap kreativitas guru. 

2. Guru sejarah sebaiknya tidak berhenti meningkatkan kualitas diri dan 

mengembangkan kemampuannya (kompetensi) melalui  pelatihan-

pelatihan, seminar atau workshop yang akan menambah wawasan, 

pengetahuan dan keterampilan guru sesuai dengan  perkembangan ilmu 

dan teknologi dalam hal yang berkaitan dengan tugas profesionalisme 

guru. 

3. Sebagai upaya meningkatkan kreativitas guru alangkah baiknya pihak 

sekolah mewajibkan guru untuk melaksanakan pembelajaran 

menggunakan media interaktif seperti CD pembelajaran dan sebagainya, 

serta menggunakan internet sebagai upaya memperkaya pengetahuan 

siswa pada materi sejarah. 
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Lampiran 1 

INSTRUMEN ANGKET KOMPETENSI PROFESIONAL DAN 

KREATIVITAS GURU DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH 

Variabel Indikator No item 

 

 

1. Kompetensi 

Profesional 

(Variabel bebas)  

1. Penguasaan materi, struktur 

dan konsep  mata pelajaran 

yang diampu. 

2. Menguasai standar 

kompetensi dan kompetensi 

dasar.  

3. Mengembangkan materi 

pelajaran yang diampu 

secara kreatif. 

4. Rencana pembelajaran 

5. Pelaksanaan pembelajaran 

14, 20, 23, 24, 25  

 

 

1, 7, 8, 9, 10  

 

 

13, 18, 19 

 

 

2, 3, 4, 21, 22 

5, 6, 11, 12, 15, 16, 17 

 

2. Kreativitas Guru 

(Variabel terikat) 

1. Berfikir kritis  

2. Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

3. Attitude 

1,2,17, 18, 19, 20, 23 

4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 

15, 16, 21 

3, 6, 7, 10,11, 22, 24, 

25 
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ANGKET KOMPETENSI PROFESIONAL GURU 

 

Petunjuk : 

Berilah penilaian dengan memberikan tanda cek ( √ ) pada kolom di bawah ini :  

Keterangan : 

SL  : Selalu 

S  : Sering     

KK  : Kadang-Kadang   

J  : Jarang  

TP  : Tidak Pernah    

   Kategori    
No Pernyataan SL S KK J TP 
1. Memahami standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. 
     

2. Penyusunan silabus berpedoman 
pada standar kompetensi dan 
kompetensi dasar. 

     

3. Mengembangkan silabus.      
4. Menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran sebelum 
melaksanakan pembelajaran. 

     

5. Melaksanakan pembelajaran dan 
pembentukan kompetensi peserta 
didik. 

     

6. Memahami pengembangan peserta 
didik. 

     

7. Dalam pembelajaran, di sesuaikan 
dengan Standar Kelulusan. 
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8. Dalam pembelajaran di sesuaikan 
dengan Standar Kompetensi. 

     

9. Menjabarkan  Kompetensi Dasar.      
10. Merumuskan tujuan pembelajaran.      
11. Memilih dan menggunakan metode 

pembelajaran. 
     

12. Memilih dan menyusun prosedur 
pembelajaran. 

     

13. Menggunakan media pembelajaran 
berganti-ganti. 

     

14. Mengembangkan suatu gagasan atau 
produk disetiap belajar mengajar. 

     

15. Menulis artikel yang relevan 
dengan bidang studi. 

     

16. Membuat modul pembelajaran yang 
relevan dengan bidang studi. 

     

17. Memberikan gagasan yang bervariasi 
dalam kegiatan belajar mengajar. 

     

18. Memberikan contoh perilaku teladan.      
19. Mengembangkan sikap disiplin dalam 

pembelajaran. 
     

20. Mengembangkan teori kependidikan 
yang relevan dengan kebutuhan peserta 
didik. 

     

21. Mengembangkan konsep dasar 
kependidikan yang relevan dengan 
kebutuhan peserta didik. 

     

22. Memahami strategi pembelajaran.      
23. Mengembangkan rancangan penelitian.      
24. Melaksanakan penelitian.      
25. Menggunakan hasil penelitian untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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ANGKET KREATIVITAS GURU DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH 

 

Petunjuk : 

Berilah penilaian dengan memberikan tanda cek ( √ ) pada kolom di bawah ini :  

Keterangan : 

SL  : Selalu 

S  : Sering     

KK  : Kadang-Kadang   

J  : Jarang  

TP  : Tidak Pernah    

   Kategori    
No Pernyataan SL S KK J TP 
1. Menjelaskan tujuan / kompetensi 

yang ingin dicapai. 
     

2. Penguasaan materi yang akan di 
ajarkan. 

     

3. Menciptakan suasana pembelajaran 
yang nyaman dan menyenangkan. 

     

4. Memberikan arahan tentang materi 
yang akan dipelajari. 

     

5. Menyampaikan materi dengan jelas 
mengenai sebab dan akibatnya.  

     

6. Mengkoordinasikan kelas.      
7. Mengembangkan potensi peserta 

didik agar peka terhadap masalah 
sosial. 

     

8. Menggunakan CD Interaktif agar 
siswa tertarik dengan materi yang 
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disampaikan. 
9. Menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami. 
     

10. Mengembangkan sendiri materi 
sejarah yang akan diajarkan. 

     

11. Membuat modul pembelajaran yang 
relevan dengan bidang studi. 

     

12. Menulis artikel yang relevan 
dengan bidang studi. 

     

13. Dalam melaksanakan pembelajaran 
menggunakan media pembelajaran 
yang berbasis komputer. 

     

14. Dalam melaksanakan pembelajaran, 
melakukan browsing internet untuk 
mencari informasi baru untuk 
meningkatkan kemajuan 
pembelajaran. 

     

15. Memberikan motivasi atau 
bimbingan belajar kepada siswa. 

     

16. Menyajikan pelajaran dengan 
teknik yang mudah dipelajari siswa. 

     

17. Mengajukan pertanyaan di setiap 
kegiatan belajar mengajar. 

     

18. Memberikan penyelesaian masalah 
atau pertanyaan disetiap kegiatan 
belajar mengajar. 

     

19. Mencetuskan banyak gagasan di setiap 
kegiatan belajar mengajar. 

     

20. Memfasilitasi peserta didik agar 
berkompetensi untuk meningkatkan 
prestasi belajar. 

     

21. Membuat soal ulangan sesuai 
dengan indikator. 

     

22. Memperhatikan intelektual, 
emosional, dan spiritual peserta 
didik. 

     

23. Memberi umpan balik atau 
kesimpulan terhadap materi yang 
diajarkan. 

     

24. Pemberian tugas secara variatif.      
25. Menilai hasil belajar.      
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Lampiran 2 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

Identitas Responden 1 

Nama Guru  : Sulastri 

NIP   : 19560711 1983 03 2005 

Pangkat/Golongan : Guru Pembina / IV a 

Alamat   : Durensawit – Lebaksiu  

Nama Sekolahan : SMAN 1 Balapulang 

 

Identitas Responden 2 

Nama Guru  : Titiek Rahayu, Spd 

NIP   : 19741227 2007 01 2008 

Pangkat/Golongan : Penata Muda / III b 

Alamat   : Dukuhsalam - Slawi 

Nama Sekolahan : SMAN 1 Balapulang 

 

Identitas Responden 3 

Nama Guru  : Moh Taufik 

NIP   : 19570331 1983 03 1004 

Pangkat/Golongan : Guru Pembina / IV a 

Alamat   : Lebaksiu Kidul RT 05 RW 06 Lebaksiu - Tegal 
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Nama Sekolahan : SMAN 1 Balapulang 

Identitas Responden 4 

Nama Guru  : Sri Dwi Purwanti, Spd 

NIP   :  

Pangkat/Golongan :  

Alamat   : Jl Imam Bonjol gang 31 RT 04 RW 01 Kudaile - Slawi 

Nama Sekolahan : SMA Diponegoro 

 

Identitas Responden 5 

Nama Guru  : Hendro Pramono, SE 

NIP   :  

Pangkat/Golongan :  

Alamat   : Lebaksiu - Tegal 

Nama Sekolahan : MA Darussalam Kalibakung 

 

Identitas Responden 6 

Nama Guru  : Sudewo, Spd 

NIP   : 19630321 1985 01 1003 

Pangkat/Golongan : Pembina / IV a 

Alamat   : Penusupan – Pangkah – Tegal  

Nama Sekolahan : SMAN 3 Slawi 
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Identitas Responden 7 

Nama Guru  : Nurnaeni Riyawati, Spd 

NIP   : 19661115 2006 04 2009 

Pangkat/Golongan : Penata Muda / III c 

Alamat   : Griya pebari Kudaile Gang XI Rt1/5 

Nama Sekolahan : SMAN 3 Slawi 
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Lampiran 3 

Tabel 1. Daftar Guru Sejarah SMA yang menjadi subjek penelitian : 

No Nama Sekolah Jumlah Guru Sejarah 
1. SMAN 3 Slawi 2 
2. SMAN 1 Balapulang 3 
3. SMA Diponegoro 1 
4. MA Darussalam 1 

 

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Kompetensi Profesional Guru 

No Rxy Rtabel Kriteria 

1 0,958 0,666 Valid 

2 0,909 0,666 Valid 

3 0,848 0,666 Valid 

4 0,826 0,666 Valid 

5 0,642 0,666 TIDAK 

6 0,914 0,666 Valid 

7 0,953 0,666 Valid 

8 0,826 0,666 Valid 

9 0,866 0,666 Valid 

10 0,780 0,666 Valid 

11 0,958 0,666 Valid 

12 0,916 0,666 Valid 

13 0,706 0,666 TIDAK 

14 0,835 0,666 Valid 

15 0,216 0,666 TIDAK 

16 0,854 0,666 Valid 

17 0,782 0,666 Valid 

18 0,958 0,666 Valid 

19 0,905 0,666 Valid 

20 0,907 0,666 Valid 

21 0,495 0,666 TIDAK 

22 0,882 0,666 Valid 

23 0,813 0,666 Valid 

24 0,763 0,666 Valid 

25 0,763 0,666 Valid 
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Tabel 3. Hasil Uji Validitas Kreativitas Guru 

No Rxy rtabel Kriteria 

1 0,818 0,666 Valid 

2 0,917 0,666 Valid 

3 0,914 0,666 Valid 

4 0,478 0,666 TIDAK 

5 0,893 0,666 Valid 

6 0,958 0,666 Valid 

7 0,857 0,666 Valid 

8 0,900 0,666 Valid 

9 0,865 0,666 Valid 

10 0,966 0,666 Valid 

11 0,460 0,666 TIDAK 

12 0,937 0,666 Valid 

13 0,929 0,666 Valid 

14 0,884 0,666 Valid 

15 0,839 0,666 Valid 

16 0,836 0,666 Valid 

17 0,500 0,666 TIDAK 

18 0,793 0,666 Valid 

19 0,737 0,666 TIDAK 

20 0,791 0,666 Valid 

21 0,870 0,666 Valid 

22 0,310 0,666 TIDAK 

23 0,938 0,666 Valid 

24 0,804 0,666 Valid 

25 0,995 0,666 Valid 
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Tabel 4. kriteria kompetensi professional guru 

Interval Kriteria 
 >84%-100% Sangat baik 
>68%-84% Baik 
>52%-68% Cukup baik 
>36%-52% kurang baik 
>20%-36% Tidak baik 

 

Tabel 5. kriteria kreativitas guru  

Interval Kriteria 
                  >84%-100% Sangat tinggi 

>68%-84% Tinggi  
>52%-68% Sedang 
>36%-52% Rendah 
>20%-36% Sangat rendah 

 

Tabel 6. 

Distribusi Variabel Kompetensi Profesional 

Interval 
Persen 

Kriteria Frekuensi Persentasi 

84% - 100% Sangat Baik 0 0% 

68% - 84% Baik 5 71% 

52% - 68% Cukup 2 29% 

36% -52 % Tidak baik 0 0% 

≤ 0.36 
Sangat tidak 

baik 
0 0% 

Jumlah 7 100% 

Tertinggi 75% 

Terendah 67% 

Rata-rata 71% 

Kriteria B 

 Sumber: Data Penelitian, diolah 2013 
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Tabel 7. 

Distribusi Variabel Kreativitas Guru 

Interval 
Persen 

Kriteria Frekuensi Persentasi 

84% - 100% Sangat Baik 0 0% 

68% - 84% Baik 6 86% 

52% - 68% Cukup 1 14% 

36% -52 % Tidak baik 0 0% 

≤ 0.36 
Sangat tidak 

baik 
0 0% 

Jumlah 7 100% 

Tertinggi 77% 

Terendah 65% 

Rata-rata 73% 

Kriteria B 

 Sumber: Data penelitian, diolah 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4 

Diagram 1 

Diagram Batang Deskriptif Persentasi Tingkat Kompetensi profesional 

guru. 
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Batang Deskriptif Persentasi Tingkat Kompetensi profesional 

 

0%

Sangat tidak 
baik



 

 

Diagram 2. 

Diagram Batang Deskriptif Persentasi Tingkat 
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Kreativitas guru  

 

0%

Sangat tidak 
baik



 

 

Lampiran 5 

PERHITUNGAN NILAI KORELASI SE DAN LP
 

 
 

 Rumus : 
 

  

  Kode Skor MSE (X)

KK-001 110 

KK-002 120 

KK-003 50 

KK-004 117 

KK-005 100 

KK-006 70 

KK-007 80 

jumlah 647 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERHITUNGAN NILAI KORELASI SE DAN LP 
 

    

    

    

    Skor MSE (X) Score LP (Y) XY X^2 Y^2 

112 12320 12100 12544 

119 14280 14400 14161 

62 3100 2500 3844 

119 13923 13689 14161 

82 8200 10000 6724 

113 7910 4900 12769 

66 5280 6400 4356 

673 65013 63989 68559 

93 

  

  

  

  

  r hitung r tabel 

0.699025 0,666 
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Lampiran 6 

PERHITUNGAN NILAI REGRESI  

          Rumus : 
 

  

   

   

   

          Kode Skor  (X) Score (Y) XY X^2 Y^2 koefisien a koefisien b 
  KK-008 50 62 3100 2500 3844 11.47 0.91 
  KK-036 70 66 4620 4900 4356 

    KK-037 80 82 6560 6400 6724 
    KK-073 100 112 11200 10000 12544 
    KK-102 110 113 12430 12100 12769 Persamaan Regresi = Ý=11,47+0,91x 

KK-110 117 115 13455 13689 13225 
    KK-113 120 119 14280 14400 14161 
    jumlah 647 669 65645 63989 67623 
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Lampiran 7 

UJI LINEARITAS REGRESI  
 

 

 

 
 

   Koefisien Determinasi : 
    

     

     

     

     Sumber Variasi dk JK KT F 

Total (n) 7 67623     

Koefisien (a) 1 63937.29     

Regresi (b|a) 1 365787.43 365787.43 -5.05 

sisa (n-2) 5 -362101.71 -72420.34   

Tuna Cocok (k-2) 5 -362101.71 -72420.34 0.00 

Galat (n-k) 1 0.00 0.00   
 
Tabel Bantu untuk Menghitung JK(G) 

x Kelompok ni Y 
JK(T)= 67623 

50 

1 

1 62 
JK(A)= 63937.28571 

50 1 66 
JK(b|a)= 365787.4286 

80 2 1 82 
JK(S)= -362102 

100 3 1 112 
JK(TC)= -362102 

110 4 1 113 
JK(G)= 0 

117 5 1 115 

120 6 1 119 
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Lampiran 8 

Hipothesis 

Ho : 
Data berdistribusi 
normal

Ha : Data tidak berdistribusi normal

The Calculation 

Formula : 
 

 

  
Ho diterima jika  


2
 < 

2
 tabel 

 

 

 
Maximum score 

Minimum Score 

Range 

Class with 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UJI NORMALITAS 

Data berdistribusi 
normal 

Data tidak berdistribusi normal 

 
 
 
 


2

()(k-3)

= 
120.0
0 Panjang Kelas = 

= 50.00 

Mea
n  ( 
X )  = 

= 70.00 S = 

= 6.0 N = 

96 

 
11.
7 

 92.4 

 26.4 

 7 



 

 

 

Class  Interval 

36.00 - 

52.00 - 

68.00 

84.00 - 

100.00 - 

  

      

      

 
 

 

for  
table = 

 

Karena 
  

 

 

x Pz P z Ei

20.
00 

35.5
0 -2.15 0.4844 0.0451 

0.31
6

36.
00 

51.5
0 -1.55 0.4393 0.1120 

0.78
4

52.
00 

67.5
0 -0.94 0.3273 0.1950 

1.36
5

68.
00 

83.5
0 -0.34 0.1323 0.2378 

1.66
5

84.
00 

99.5
0 0.27 0.1055 0.1055 

0.73
9

         

    0.50 -3.48 0.4997    

                        

²

 = 5%,  dk = 6 - 3 = 3,   ² 
table =  7.815 

  7.81 15.665 

Karena ² <  7,81 maka Ho diterima, jadi data berdistribusi normal .

 

 

 

 

 

 

97 

Ei Oi 

(Oi-
Ei)² 

Ei 
0.31

6 0 
0.31

6 
0.78

4 0 
0.78

4 
1.36

5 1 
0.09

8 
1.66

5 2 
0.06

7 
0.73

9 4 
14.4
00 

    

  7   

 = 
15.6
65 

 
 
 
 
 

² <  7,81 maka Ho diterima, jadi data berdistribusi normal . 
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Lampiran 9 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

Proses pembelajaran di kelas X SMAN 1 Balapulang 

 

Proses pembelajaran di kelas X MA Darussalam 
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Siswa kelas XII SMAN 3 Slawi sedang berdiskusi 

 

 

Proses pembelajaran di kelas XI, SMA Diponegoro 
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Proses pembelajaran menggunakan media LCD 
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