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SARI 
  
 

Ratih, Desi Fatma. 2009. Pengembangan Kreativitas Mengajar Guru Dalam 
Memotivasi Siswa Pada Pembelajaran PKn (Studi Kasus di Kelas VIII dan IX  
SMP Negeri 8 Cilacap). Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas 
Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dra. S Sri Redjeki, 
M.Pd. Pembimbing II Moh. Aris Munandar, S.Sos, M.M. 81 hal. 
 
Kata Kunci: Pengembangan Kreativitas Mengajar, Memotivasi Siswa  
 
      . Guru merupakan faktor eksternal sebagai penunjang motivasi belajar siswa di 
kelas. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kreativitas mengajar guru dalam 
proses belajar mengajar. Guna menumbuhkan motivasi dan minat belajar para 
siswa maka guru dituntut lebih kreatif dalam mengajar agar pelajaran PKn dapat 
diminati dan dipahami maknanya karena pelajaran PKn merupakan salah satu 
modal dalam membangun bangsa kita pada kehidupan masa kini dan yang akan 
datang. Sementara untuk memberikan pengayaan terhadap dirinya guru juga 
dituntut kreatif mengembangkan kemampuan mengajar dan mengembangkan 
pedagogik dalam proses pembelajaran. 
      Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
pengembangan kreativitas mengajar guru dalam memotivasi siswa kelas VIII dan 
IX pada pembelajaran PKn di SMP Negeri 8 Cilacap (2) Kelemahan dalam 
pengembangan kreativitas  mengajar guru dalam memotivasi siswa kelas VIII dan 
IX pada pembelajaran PKn di SMP Negeri 8 Cilacap. Tujuan penelitian ini adalah 
(1) Mengetahui pengembangan kreativitas mengajar guru dalam memotivasi siswa 
kelas VIII dan IX pada pembelajaran PKn di SMP Negeri 8 Cilacap (2) 
Mengetahui kelemahan dalam pengembangan kreativitas mengajar guru dalam 
memotivasi siswa kelas VIII dan IX pada pembelajaran PKn di SMP Negeri 8 
Cilacap. 
      Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif 
yaitu penelitian yang memaparkan berbagai data yang diperoleh dari hasil 
pengamatan dan wawancara, sedangkan metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode interaksi dengan 
tahap-tahap mengumpulkan data, reduksi data, analisis dan penyajian data, 
verifikasi data. 
      Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan kreativitas mengajar 
guru dalam memotivasi siswa pada pembelajaran PKn yaitu guru PKn kelas VIII 
dan IX di SMP Negeri 8 Cilacap dalam mengembangkan kreatifitas mengajarnya 
belum maksimal. Tetapi hal ini sudah memberikan nilai positif  bagi siswa, 
mereka akan lebih termotivasi belajar karena guru benar-benar membantu 
siswanya untuk belajar maksimal, disamping itu guru PKn kelas VIII dan IX 
selalu berusaha membuat kegiatan belajar dikelas menjadi nyaman dan kondusif 
sehingga proses belajar menyenangkan. Hal ini dapat dilihat dari proses belajar 
mengajar guru PKn kelas VIII dan IX sudah menggunakan beberapa metode 
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mengajar seperti diskusi, tanya jawab, ceramah, penugasan dan permainan serta 
mengadakan variasi dengan menggunakan dua metode atau lebih ketika mengajar, 
seperti permainan di variasikan dengan ceramah dan tanya jawab. Penggunaan 
media dalam pembelajaran seperti OHP dan LCD untuk menarik minat belajar 
siswa pun sudah digunakan dan dalam mengajar tidak terpancang pada satu buku 
saja tetapi mencari dari sumber belajar lain seperti membaca buku-buku, koran 
atau literatur lain yang berhubungan dengan materi pelajaran, dan melihat 
internet. Untuk mengembangkan kreativitas para guru sekolah sudah memberikan 
pelatihan seperti pelatihan komputer dan bahasa Inggris. Selain mengikuti 
pelatihan yang diadakan sekolah, guru PKn kelas VIII dan IX juga mengikuti 
penataran, simposium, dan aktif dalam kegiatan MGMP (Musyawarah Guru Mata 
Pelajaran). 
       Kelemahan dalam pengembangan kreativitas mengajar guru dalam 
memotivasi siswa kelas VIII dan IX pada pembelajaran PKn yaitu salah satunya 
guru tidak mendapat bantuan dana atau subsidi dari sekolah untuk mengikuti 
pelatihan-pelatihan, seperti seminar, lokakarya walaupun dari pihak sekolah juga 
sudah memberikan pelatihan sendiri tetapi dengan mengikuti kegiatan seperti 
tersebut diharapkan dapat menambah pengalaman guru, masih terbatas atau belum 
terpenuhi sepenuhnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang 
pembelajaran yang bervariasi, serta pengadaan sumber belajar seperti keterbatasan 
buku-buku pelajaran yang masih terbatas jumlahnya. Kelemahan lainnya dalam 
penggunaan metode pembelajaran. 
           Berdasarkan hasil penelitian, saran yang penulis sampaikan berkaitan 
dengan hasil penelitian ini yaitu bagi guru lebih mengembangkan lagi 
kreativitasnya dalam mengajar, menggunakan metode dan media yang lebih 
bervariasi lagi dalam setiap kegiatan pembelajaran sesuai dengan pokok bahasan 
yang diajarkan supaya siswa tidak bosan dan termotivasi belajar. Guru hendaknya 
mengikuti pelatihan dan kegiatan sesuai dengan bidang studinya masing-masing 
dan aktif dalam kegiatan MGMP sebagai sarana peningkatan mutu guru. Guru 
lebih berani dalam berinovasi untuk mencari dan mencoba menerapkan metode 
pembelajaran non konvensional agar KBM menarik. Kemudian bagi pihak 
sekolah hendaknya dapat mencukupi kebutuhan belajar siswa seperti menciptakan 
suasana sekolah yang nyaman dan kondusif, menyediakan sumber-sumber belajar 
yang dibutuhkan guru atau siswa agar tujuan dapat tercapai secara maksimal serta 
menambah sarana untuk mendukung proses belajar mengajar guru dan 
mengadakan pelatihan guru. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Guru adalah salah satu komponen manusia dalam proses belajar 

mengajar yang ikut berperan dalam usaha pembentukkan sumber daya yang 

potensial di dalam bidang pembangunan. Oleh karena itu, guru yang 

merupakan salah satu unsur di bidang pendidikan harus berperan serta secara 

aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga professional sesuai 

dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Dalam arti khusus 

dapat dikatakan, bahwa pada diri setiap guru itu terletak tanggung jawab 

untuk membawa para siswanya pada suatu kedewasaan atau taraf kematangan 

tertentu. Dalam rangka ini guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga 

sebagai pendidik dan sekaligus sebagai pembimbing dalam menuntun siswa 

belajar. 

Dalam usaha memotivasi belajar siswa secara optimal dari proses belajar 

mengajar seorang siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal yaitu faktor yang timbul dari dalam diri siswa itu sendiri diantaranya 

keadaan fisik, intelegensi, bakat, minat dan perhatian, keadaan emosi serta 

disiplin. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari luar diri 

siswa diantaranya guru, teman, orang tua, fasilitas belajar, dan lain-lain. 

Salah satu yang mempengaruhi dalam proses belajar mengajar adalah 

guru yang merupakan faktor eksternal sebagai penunjang motivasi belajar 
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siswa di kelas. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kreativitas guru dalam 

proses belajar mengajar. Menurut Cece Wijaya (1991:189), salah satu 

masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan adalah menumbuhkan 

kreativitas guru. Kreativitas guru dalam proses belajar mengajar mempunyai 

peranan penting dalam memotivasi 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, guru 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. 

Mengajar bukan lagi usaha menyampaikan ilmu pengetahuan, melainkan 

usaha menciptakan sistem lingkungan yang membelajarkan peserta didik agar 

tujuan pengajaran dapat tercapai secara optimal. Mengajar dalam pemahaman 

ini memerlukan suatu strategi yang tepat bagi tujuan yang ingin dicapai untuk 

itu perlu dibina dan dikembangkan kreativitas guru dalam mengelola program 

pengajaran dengan strategi belajar mengajar dengan berbagai variasi. 

Dalam kenyataannya pengajaran PKn di sekolah terkesan kurang 

menarik bahkan membosankan. Materi dalam mata pelajaran PKn dirasakan 

siswa hanyalah mengulangi hal-hal yang sama dari tingkat sekolah dasar 

sampai tingkat pendidikan menengah. Pada umumya guru PKn kurang 

memahami metode dan penggunaan media pengajaran, sehingga dalam 
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menyampaikan pelajaran PKn kurang menarik. Sebagian besar guru hanya 

menggunakan metode mengajar yang monoton yang menyebabkan siswa 

bosan, mengantuk dan akhirnya tidak tertarik dengan pelajaran PKn. 

Oleh karena itu, guru dituntut aktif dan kreatif dalam memyampaikan 

pesan dan informasi mengembangakan pengetahuan yang ada dikurikulum 

dengan sekreatif mungkin agar siswa antusias menerima pesan tersebut. 

Untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan guru 

dituntut mengembangkan kreativitasnya. Hal ini dapat dilalukan dengan cara 

1) menggunakan berbagai variasi dalam  metode mengajar harus dipahami 

oleh setiap guru. Guru tidak mungkin memilih dan mengembangkan satu 

metode mengajar saja. 2) guru harus kreatif mengembangakn proses belajar 

mengajar. Kreativitas guru ini dikuatkan dengan dimilikinya kemampuan dan 

kecakapan dalam mengembangkan materi-materi pelajaran. 3) guru yang 

kreatif diharapkan memiliki bahan buku yang saling berkaitan dengan bahan 

yang sedang dipelajari. 

Guna menumbuhkan motivasi dan minat belajar para siswa maka guru 

dituntut lebih kreatif dalam mengajar agar pelajaran PKn dapat diminati dan 

dipahami maknanya karena pelajaran PKn merupakan salah satu modal dalam 

membangun bangsa kita pada kehidupan masa kini dan yang akan datang. 

Sementara untuk memberikan pengayaan terhadap dirinya guru juga dituntut 

kreatif mengembangkan kemampuan mengajar dan mengembangkan 

pedagogik dalam proses pembelajaran. Wawasan guru juga diharapkan tidak 

terjebak pada buku teks semata. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis terdorong 

mengadakan penelitian dengan judul “Pengembangan Kreativitas 

Mengajar Guru Dalam Memotivasi Siswa Pada Pembelajaran PKn” 

(Studi Kasus di Kelas VIII dan IX SMP Negeri 8 Cilacap).       

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengembangan kreativitas mengajar guru dalam memotivasi 

siswa kelas VIII dan IX pada pembelajaran PKn di SMP Negeri 8 Cilacap? 

2. Kelemahan dalam pengembangan kreativitas mengajar guru dalam 

memotivasi siswa kelas VIII dan IX pada pembelajaran PKn di SMP 

Negeri 8 Cilacap? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang ingin 

diperoleh dari hasil penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengembangan kreativitas mengajar guru dalam memotivasi 

siswa kelas VIII dan IX pada pembelajaran PKn di SMP Negeri 8 Cilacap 

2. Mengetahui kelemahan dalam pengembangan kreativitas mengajar guru 

dalam memotivasi siswa kelas VIII dan IX pada pembelajaran di SMP 

Negeri 8 Cilacap. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan  berguna atau bermanfaat secara 

teoritis maupun secara praktis, yaitu: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

sumbangan pemikiran ilmiah dan menambah pengetahuan baru bagi 

penulis. 

b. Menjadi dasar bahan kajian atau menambah referensi  untuk penelitian 

lebih lanjut dan mendalam tentang  permasalahan yang terkait. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan masukkan kepada para pendidik khususnya guru PKn 

untuk selalu memiliki kreativitas dalam mengajar dan menambah 

pengetahuan, pemahaman materi yang akan diajarkan. 

b. Memberikan informasi kepada sekolah yang diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan mengajar guru. 

E. Penegasan Istilah 

Untuk mempermudah dalam memahami arti dan menghindari 

kesahpahaman mengenai judul ini, maka penulis memberikan batasan istilah-

istilah yang dipakai dengan maksud untuk membatasi ruang lingkup objek 

yang akan diteliti dan mendapatkan kesatuan pengertian dari kata-kata yang 

ada pada skripsi ini sebagai berikut: 

1. Kreativitas adalah daya cipta, kemampuan untuk menciptakan hal-hal 

baru. Sesungguhnya apa yang diciptakan itu tidak perlu hal-hal yang baru 

sama sekali, tetapi merupakan gabungan (kombinasi) dari hal- hal yang 

sudah ada sebelumnya dan berdasarkan data, informasi/unsur-unsur yang 

ada ( Akbar, 2001:5). 
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2. Mengajar adalah penciptaan sistem lingkungan yang memungkinkan 

terjadinya proses belajar ( Hasibuan, 2006:3). 

3. Kreativitas mengajar guru adalah kemampuan yang dimiliki oleh guru 

untuk mencipta dan membuat kombinasi baru serta apa yang diciptakan itu 

tidak perlu hal-hal yang baru sama sekali, tetapi merupakan gabungan 

(kombinasi) dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya serta bisa 

memodifikasi pembelajaran, sehingga dapat menarik perhatian siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar. 

4. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah bahan/materi pengajaran yang 

disiapkan dan disajikan oleh guru kepada siswa berupa materi tentang 

pembentukan warga negara menjadi warga negara yang cerdas, terampil 

dan berkarakter. 

5. Motivasi adalah proses internal yang mengaktifkan, memandu dan 

memelihara perilaku seseorang secara terus menerus. (Anni, 2004:111). 

I. Sistematika Skripsi 

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri atas tiga bagian, 

pembagian dalam skripsi ini bertujuan untuk mempermudah dalam penulisan 

dan pembahasan. Sistematika skripsi ini terbagi menjadi: 

1. Bagian Awal 

Bagian ini terdiri dari halaman sampul, lembar berlogo, halaman judul, 

persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan keaslian 

tulisan, motto dan persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar tabel, dan 

daftar lampiran. 
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2. Bagian Isi 

Bagian ini merupakan isi dari skripsi yang terdiri dari lima bab, yaitu:  

BAB I Pendahuluan 

Dalam bab I ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan 

sistematika skripsi.  

BAB II Landasan Teori  

Landasan teori dipergunakan sebagai bahan perbandingan antara 

penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya dengan 

penelitian yang baru akan dilakukan. Selain itu, landasan teori juga 

dijadikan gambaran peneliti untuk memperkuat konsepnya.  

BAB III Metodologi Penelitian  

Berisikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini, antara lain meliputi: lokasi penelitian, subyek 

penelitian, responden, fokus penelitian, sumber data penelitian, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan validitas data. 

 BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Berisikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan, yaitu 

mendeskripsikan hasil penelitian dengan cara menganalisis hasil 

penelitian menggunakan teori. 

BAB V Penutup 

Berisikan tentang penutup yang memuat tentang kesimpulan dan 

saran. 



8 

 

3. Bagian Akhir  

Pada bagian ini memuat tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

dimaksud adalah instrument penelitian, daftar responden, surat izin 

penelitian, dan beberapa data cetak yang dipandang perlu untuk 

dilampirkan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kreativitas Mengajar Guru 

1. Pengertian Kreativitas 

Pengertian kreativitas sudah banyak dikemukakan oleh para ahli 

berdasarkan pandangan yang berbeda-beda, seperti yang dikemukakan 

oleh Utami Munandar (1999:47-48) menjelaskan pengertian kreativitas 

dengan mengemukakan beberapa perumusan yang merupakan 

kesimpulan para ahli mengenai kreativitas. Pertama, kreativitas adalah 

kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarka data, informasi, 

atau unsure-unsur yang ada. Kedua, kreativitas(berpikir kreatif atau 

berpikir divergen) atau kemampuan berdasarkan data atau informasi yang 

tersedia, menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu 

masalah, dimana penekanannya adalah pada kuantitas, ketepatgunaan, 

dan keragaman jawaban. Ketiga secara operasional kreativitas adalah 

dapat dirumuskan sebagai kemampuan yang mencerminkan kelancaran, 

keluwesan (fleksibelitas) dan orisinalitas dalam berpikir serta 

kemampuan untuk mengelaborasikan (mengembangkan, memperkaya, 

memperinci) suatu gagasan. 

Slameto (2003:145) menjelaskan bahwa pengertian kreativitas 

berhubungan dengan penemuan sesuatu, mengenai hal yang 

menghasilkan sesuatu yang baru dengan menggunakan sesuatu yang 
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telah ada. Sesuatu yang baru itu mungkin berupa perbuatan atau tingkah 

laku, bangunan, dan lain-lain 

Menurut Moreno dalam Slameto (2003:146) yang penting dalam 

kreativitas itu bukanlah penemuan sesuatu yang belum pernah diketahui 

orang sebalumnya, melainkan bahwa produk kreatifitas itu merupakan 

sesuatu yang baru bagi diri sendiri dan tidak harus merupakan sesuatu 

yang baru bagi orang lain atau dunia pada umumnya, misalnya seorang 

guru menciptakan metode mengajar dengan diskusi yang belum pernah ia 

pakai. 

Menurut Cece Wijaya dan Tabrani Rusyan (1991:189), 

kreativitas biasanya 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 konsep ini dikaitkan dengan kreativitas guru, guru 

yang bersangkutan mungkin menciptakan suatu strategi mengajar yang 

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

merupakan modifikasi dari beberapa strategi yang ada sehingga 

menghasilkan bentuk baru. Guru adalah tenaga pendidik yang 

memberikan sejumlah pengetahuan kepada anak didik di sekolah 

(Djamarah, 1995:126). 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pengertian kreativitas guru adalah kemampuan seseorang untuk 

melahirkan sesuatu yang baru maupun mengembangkan hal-hal yang 
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sudah ada untuk memberikan sejumlah pengetahuan kepada anak didik di 

sekolah. 

2. Ciri-Ciri kreativitas 

Untuk disebut sebagai seorang yang kreatif, maka perlu 

diketahui tentang ciri-ciri atau karakteristik orang yang kreatif. Berikut 

ini dikemukakan beberapa pendapat orang ahli tentang ciri-ciri orang 

yang kreatif. 

Menurut Utami Munandar dan Reni Akbar Hawadi dkk (2001:5-

10) menjabarkan kemampuan berpikir kreatif sebagai berikut: 

a. Ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif (Aptitude) 

1). Keterampilan berpikir lancar yaitu (a) mencetuskan banyak 
gagasan, jawaban, penyelasaian masalah atau pertanyaan, (b) 
memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan banyak hal, 
(c) selalu memikirkan lebih dari satu jawaban. 

2) Keterampilan berpikir luwes (fleksibel) yaitu (a) menghasilkan 
gagasan atau pertanyaan yang bervariasi, (b) dapat melihat suatu 
masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, (c) mencari 
banyak alternative atau arah yang berbeda-beda, (d) mampu 
mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran. 

3) Keterampilan berpikir rasional yaitu (a) mampu melahirkan 
ungkapan yang baru dan unik, (b) memikirkan cara yang tidak 
lazim untuk mengungkapkan diri, (c) mampu membuat kombinasi-
kombinasi yang tidak lazim dari bagian-bagian atau unsur-unsur. 

4) Keterampilan memperinci atau mengelaborasi yaitu (a) mampu 
memperkaya dan mengembangka suatu gagasan atau produk, (b) 
menambahkan atau memperinci detil-detil dari suatu objek, 
gagasan atau situasi sehingga lebih menarik. 

5)  Keterampilan menilai (mengevaluasi) yaitu (a) menentukan 
patokan penilaian sendiri dan menentukan apakah suatu pertanyaan 
benar, suatu rencana sehat, atau suatu tindakan bijaksana, (b) 
mampu mengambil keputusan terhadap suatu yang terbuka, (c) 
tidak hanya mencetuskan gagasan tapi juga melaksanakannya. 

 
b. Ciri-ciri Afektif (Non-aptitude) 

1) Rasa ingin tahu yaitu (a) selalu terdorong untuk mengetahui lebih 
banyak, (b) mengajukan banyak pertanyaan, (c) selalu 
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memperhatikan orang, obyek, dan situasi, (d) peka dalam 
pengamatan dan ingin mengetahui/meneliti. 

2) Bersifat imajinatif yaitu (a) mampu memperagakan atau 
membayangkan hal-hal yang belum pernah terjadi, (b) 
menggunakan khayalan dan kenyataan. 

3)  Merasa tertantang oleh kemajuan yaitu (a) terdorong untuk 
mengatasi masalah yang sulit, (b) merasa tertantang oleh situasi-
situasi yang rumit, (c) lebih tertarik pada tugas-tugas yang sulit. 

4)  Sifat berani mengambil resiko yaitu (a) berani memberikan 
jawaban meskipun belum tentu benar, (b) tidak takut gagal atau 
mendapat kritik, (c) tidak menjadi ragu karena ketidakjelasan, hal-
hal yang tidak konfensional atau kurang berstuktur. 

5) Sifat menghargai yaitu (a) dapat menghargai bimbingan dan 
pengarahan dalam hidup, (b) menghargai kemampuan dan bakat-
bakat sendiri yang sedang berkembang. 

 

Sedangakan menurut Sund dan Slameto (2003:147:148) menyatakan 

individu dengan potensi kreatif dapat dikenal melalui pengamatan ciri-ciri 

sebagai berikut: 

a. Hasrat keingintahuan yang cukup besar; 
b. Bersikap terbuka terhadap pengalaman baru; 
c. Panjang akal; 
d. Keinginan untuk menemukan dan meneliti; 
e. Cenderung lebih menyukai tugas yang berat dan sulit; 
f. Cenderung mencari jawaban yang luas dan memuaskan; 
g. Memiliki dedikasi bergairah serta aktif dalam melaksanakan tugas; 
h. Berpikir fleksibel 
i. Menanggapi pertanyaan yang diajukan serta cenderung  memberi 

jawaban lebih banyak; 
j. Kemampuan membuat analisis dan sintesis; 
k. Memiliki semangat bertanya serta meneliti; 
l. Memiliki daya abstraksi yang cukup baik; 
m. Memiliki latar belakang membaca yang cukup luas. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang yang kreatif 

mempunyai suatu motivasi yang tinggi dalam mengenal masalah yang 

bernilai. Mereka dapat memusatkan perhatiannya pada suatu masalah 

secara alamiah dan mengkaitkan baik secara sadar atau tidak, untuk 
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memecahkannya. Ia menerima ide baru, yang muncul dari dirinya sendiri 

atau yang dikemukakan oleh orang lain. Kemudian ia mengkombinasikan 

pemikirannya yang matang dengan intuisinya yang selektif, sebagai dasar 

pemecahan yang baik. Ia secara enerjik menterjemahkan idenya melalui 

tindakan dan mengakibatkan hasil pemecahan masalah yang sangat 

berguna. 

Sehubungan dengan pengembangan kreativitas, (Munandar 

2002:45) mengatakan bahwa kreativitas menggunakan pendekatan atau 

strategi empat P, yaitu kreativitas ditinjau dari: 

a. Aspek pribadi, kreativitas adalah ungkapan dari keunikan seseorang 
dalam interaksinya dengan lingkungan. Dari ungkapan pribadi yang 
unik inilah dapat diharapkan timbulnya ide-ide baru dan produk-
produk baru. 

b. Aspek pendorong, dalam perwujudan kreativitas diperlukan 
dorongandan kuat dan dukungan dari lingkungan (motivasi internal), 
dan dorongan kuat dari dalam diriitu sendiri sebagai motivasi. Potensi 
yang kreatif dapat berkembang dalam lingkungan yang mendukung, 
tetapi dapat juga dihambat oleh lingkungan yang tidak 
menunjangpengembangan bakat itu. 

c. Aspek proses, untuk mengembangkan kreativitas perlu diberi 
kesempatan untuk bersibuk diri secara kreatif. Produk kreatif akan 
muncul dengan sendirinya dalam iklim yang menunjang. 

d. Aspek produk, kondisi yang memungkinkan seseorang menciptakan 
produk kreatif yang bermakna adalah kondisi pribadi dan lingkungan 
yaitu sejauh mana keduanya mendorong untuk melibatkan dirinya 
dalam proses kreatif. 
 

Ciri-ciri yang ditemukan pada orang-orang yang memberikan 

sumbangan kreatif yang menonjol terhadap masyarakat dikemukakan 

oleh Munandar (1999:36) sebagai berikut: (1) Berani dalam pendirian 

/keyakinan; (2) ingin tahu; (3) Mandiri dalam berpikir dan 

mempertimbangkan; (4) Menyibukkan diri terus menerus dengan 
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kerjanya; (5) Intuitif; (6) Ulet; (7) Tidak bersedia menerima pendapat dan 

otoritas begitu saja. 

Berbagai karakteristik diatas jarang sekali tampak pada 

seseorang secara keseluruhan, akan tetapi orang-orang yang kreatif akan 

lebih banyak memiliki ciri-ciri tersebut. Dari berbagai cirri orang yang 

kreatif dapat disimpulkan bahwa guru yang kreatif cirinya adalah  punya 

rasa ingin tahu yang dimanfaatkan semaksimal mungkin, mau bekerja 

keras, berani, kemampuan intelektualnya dimanfaatkan semaksimal 

mungkin, mandiri, dinamis, penuh inovasi/gagasan dan daya cipta, 

bersedia menerima informasi, menghubungkan ide dan pengalaman yang 

diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda, cenderung menampilkan 

berbagai alternatif terhadap subyek tertentu. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas 

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa kreativitas 

dapat ditumbuhkembangkan melalui suatu proses yang terdiri dari 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. 

Menurut Cece Wijaya dan Tabrani Rusyan (1991:189-190) 

kreativitas secara umum dipengaruhi oleh kemunculannya oleh adanya 

berbagai kemampuan yang dimiliki, sikap dan minat yang positif yang 

tinggi terhadap bidang pekerjaan yang ditekuni, serta kecakapan 

melaksanakan tugas-tugas. Tumbuhnya kreativitas dikalangan guru 

dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya: 

a. Iklim kerja yang memungkinkan para guru meningkatkan 
pengetahuan  dan kecakapan dalam melaksanakan tugas. 
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b. Kerjasama yang cukup baik antara berbagai personel pendidikan 
dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. 

c. Pemberian penghargaan dan dorongan semangat terhadap setiap upaya 
yang bersifat bagi para guru untuk meningkatkan prestasi belajar 
siswa. 

d. Perbedaan status yang tidak terlalu tajam di antara personel sekolah 
sehingga memungkinkan terjalinnya hubungan manusiawi yang lebih 
harmonis. 

e. Pemberian kepercayaan kepada para guru untuk meningkatkan diri 
dan mempertunjukkan karya dan gagasan kreatifnya. 

f. Menimpakan kewenangan yang cukup besar kepada para guru dalam 
melaksanakan tugas dan memecahkan permasalah yang dihadapi 
dalam pelaksanaan tugas 

g. Pemberian kesempatan kepada para guru untuk ambil bagian dalam 
merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang merupakan bagian 
kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan sekolah yang 
bersangkutan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan hasil 
belajar siswa      

 

4. Mengajar Pendidikan Nilai  

Kata “teach” atau mengajar berasal dari bahasa Inggris kuno 

yaitu taecan. Secara deskriptif mengajar diartikan sebagai proses 

penyampaian informasi atau pengetahuan dari guru kepada siswa. Proses 

penyampaian itu sering juga dianggap sebagai proses mentransfer ilmu. 

Mengajar adalah proses pengaturan kondisi-kondisi dengan 

mana pelajaran merubah tingkah lakunya dengan sadar ke arah tujuan-

tujuan sendiri, (Mustakim, 2001:91). Sedangkan menurut Muhammad 

Ali mengajar merupakan suatu proses yang komplek, tidak hanya sekedar 

menyampaikan informasi dari guru kepada siswa, (Muhammad Ali, 

1983:11). Secara global mengajar bisa dibedakan menjadi 2, yaitu: 

 

 



16 

 

a. Mengajar menurut faham lama atau kuno 

Guru senantiasa aktif menyampaikan dan memaparkan 

informasi atau fakta-fakta agar dikuasai, siswa-siswa sendiri hanya 

menerima atau pasif dan mengangap siswanya sebuah wadah kosong 

yang harus diisi pengetahuan, kegiatan belajar mengajar harus 

didominasi oleh guru. 

b. Mengajar menurut faham baru atau modern 

Guru sebagai pengelola, pengatur, peracik lingkungan berupa 

tujuan, materi, metode, dan alat dengan siswa, siswa harus aktif. Jadi 

pengertian kreativitas mengajar adalah guru senantiasa menguasai 

bahan atau materi pelajaran dan akan selalu menciptakan iklim yang 

segar dan kondusif bagi anak didiknya agar mereka memiliki 

kemerdekaan, keberanian dan percaya diri untuk menyampaikan ide, 

gagasan, pemikiran dan pendapat mengenai pemahaman suatu materi 

pelajaran. Yang menjadi petunjuk proses belajar mengajar dianggap 

berhasil adalah: 

1) Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai 

prestasi tinggi, baik secara individual maupun kelompok. 

2) Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran instruksional 

khusus (TIK) telah dicapai oleh siswa baik secara individu maupun 

kelompok 

Penjelasan yang kurang jelas memberi akibat negatif pada 

para pelajar, karena siswa menjadi tidak bergairah lagi untuk 
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memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh guru, karena 

mereka tidak mengerti hal yang diajarkan kurang jelas, maka guru 

yang kreatif akan melakukan umpan balik kepada siswa untuk 

mengetahui bahwa apakah siswa telah mengerti atau paham dengan 

penjelasan guru tadi. Berikut ini dapat ditempuh untuk memperoleh 

umpan balik menurut Rooijakkers (1991:53-54), antara lain: 

a. Mengamati sikap dan wajah murid, kalau seluruh pendengar 
memandang pengajar dengan sikap tidak percaya tentu ada sesuatu 
yang tidak beres. 

b. Mengusahakan agar selalu ada kontak pandangan antara pengajar 
dengan murid, untuk itu pengajar berbicara dengan selalu 
mengarahkan pandangannya ke murid. 

c. Guru membagikan diktat supaya murid tidak terlalu banyak 
mencatat karena siswa tidak sempat memikirkan hal-hal yang 
dijelaskan oleh pengajar. 

 

Agar penjelasan kepada siswa dapat tersampaikan dengan 

baik adalah sebagai berikut: 

a. Guru menentukan hal-hal pokoknya dan hubungannya satu sama 
lain. Menunjukkan kepada siswa hal-hal pokok tersebut dengan 
begitu stuktur pelajaran di perjelas dan proses belajar dapat 
diharapkan. 

b. Memberi penjelasan secara gamblang dan sederhana. Umpamanya 
memberi contoh yang diambil dari kejadian sehari-hari. 

c. Menghindari berbicara dengan bahasa muluk atau menyusahkan, 
berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh para 
pendengar. 

 
Tugas mengajar guru dibagi menjadi tiga tahap yang bersifat 

suksesif. Tahap pengajar tersebut antara lain: tahap sebelum 

pengajaran, tahap pengajaran dan tahap sesudah pengajaran 

(Hasibuan, 1985:36). 
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a. Tahap sebelum pengajaran 
Dalam tahap ini guru-guru harus menyusun program 

tahunan pelaksanaan kurikulum, program semester pelaksanaan 
kurikulum, program satuan pelajaran dan perencanaan program 
mengajar. Dalam merencanakan program tersebut diatas perlu 
dipertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan bekal bawaan 
yang ada pada siswa, perumusan tujuan pelajaran, pemilihan 
metode, pemilihan pengalaman-pengalaman belajar, pemilihan 
bahan pengajaran, peralatan, dan fasilitas belajar, 
mempertimbangkan karakteristik siswa, mempertimbangkan cara 
membuka pelajaran, pengembangan dan penutup pelajaran, 
mempertimbangkan peranan siswa dan pola pengelompokkan serta 
mempertimbangkan prinsip-prinsip belajar. 

Dalam mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam belajar 
harus tahu prinsip-prinsip belajar. Tanpa mengetahui prinsip dalam 
belajar tidak mungkin guru mengajar dengan sukses. Adapun 
prinsip-prinsip belajar antara lain: pemberian penguatan, motivasi, 
mata rantai kognitif, pokok-pokok yang akan dikembangkan, 
pembuatan model, transfer, keterlibatan aktif siswa. 

b. Tahap pengajaran 
Pada tahap ini berlangsung interaksi antara guru dengan 

siswa, siswa dengan siswa, siswa group atau siswa secara 
individual. Rentangan interaksi ini berada diantara dua kutub yang 
ekstrem,yaitu: suatu kegiatan yang berpusat pada guru dan kegiatan 
yang berpusat pada siswa. Beberapa aspek yang harus 
dipertimbangkan dalam tahap ini adalah pengelolaan dan 
pengendalian kelas, penyampaian informasi, keterampilan-
keterampilan, konsep, penggunaan tingkah laku verbal dan non 
verbal, cara mendapatkan balikan, mempertimbangkan prinsip-
prinsip psikologi, mendiagnosa kesulitan belajar serta menyajikan 
kegiatan yang sehubungan dengan perbedaan individual. Unsur-
unsur yang ada dalam pelaksanaan PBM adalah bagaimana seorang 
guru dituntut kreasinya dalam mengadakan persepsi. Persepsi yang 
baik akan membawa siswa memasuki materi pokok atau inti 
pembelajaran dengan lancar dan jelas. Dalam pelaksanaan PBM, 
materi yang akan diajarkan bibahas dengan bermacam-macam 
metode dan tehnik mengajar. Guru yang kreatif akan 
memprioritaskan metode dan tehnik yang mendukung 
berkembangnya kreativitas. Pada prinsipnya guru dalam 
pelaksanaan PBM dituntut kreativitasnya dalam mengadakan 
apersepsi, penggunaan tehnik, media dan metode pembelajaran, 
agar proses belajar mengajar mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. 

c. Tahap sesudah pengajaran 
Tahap ini merupakan kegiatan atau perbuatan setelah 

pertemuan tatap muka dengan siswa. Beberapa perbuatan yang 



19 

 

nampak pada tahap sesudah mengajar, antara lain: menilai 
pekerjaan siswa, membuat perencanaan untuk pertemuan 
berikutnya dan menilai kembali proses belajar mengajar yang telah 
berlangsung. 

 
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah nama dari suatu 

mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum sekolah. PKn 

merupakan wahana untuk mangembangkan dan melestarikan nilai 

luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang 

diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan 

sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota 

masyarakat, warga Negara, dan mahluk ciptaan tuhan YME.   

Berbicara tentang PKn tidak akan lepas dari pendidikan nilai. 

Pendidikan nilai merupakan proses penanaman dan pengembangan 

nilai-nilai pada diri seseorang. Dalam pengertian yang lain, 

pendidikan nilai sebagai bantuan terhadap peserta didik agar 

menyadari dan mengalami nilai-nilai serta menempatkannya secara 

integral dalam keseluruhan hidupnya. Tujuan pendidikan nilai adalah 

penanaman nilai-nilai tertentu dalam diri siswa. Pengajarannya bertitik 

tolak dari nilai-nilai sosial tertentu, yakni nilai-nilai Pancasila dan 

nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia lainnya, yang tumbuh dan 

berkembangan dalam masyarakat Indonesia. 

Sasaran yang hendak dituju dalam pendidikan nilai adalah 

penanaman nilai-nilai luhur ke dalam diri peserta didik. Berbagai 

metode pendidikan dan pengajaran yang digunakan dalam berbagai 

pendekatan lain dapat digunakan juga dalam proses pendidikan dan 
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pengajaran pendidikan nilai. Hal tersebut penting untuk memberi 

variasi kepada proses pendidikan dan pengajarannya, sehingga lebih 

menarik dan tidak membosankan. Beberapa pendekatan metode 

pengajaran pendidikan nilai, antara lain sebagai berikut: 

(http:/id.wikipedia.org/wiki.Pendidikan nilai) 

a. Pendekatan penanaman nilai (inculcation approach) adalah suatu 

pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai 

sosial dalam diri siswa. Tujuan pendidikan nilai menurut 

pendekatan ini adalah: Pertama, diterimanya nilai-nilai sosial 

tertentu oleh siswa; Kedua, berubahnya nilai-nilai siswa yang tidak 

sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diinginkan. Adapun metode 

yang digunakan dalam proses pembelajaran menurut pendekatan 

ini antara lain: keteladanan, penguatan positif dan negatif, simulasi, 

permainan peranan, dan lain-lain. 

b. Pendekatan ini dikatakan pendekatan perkembangan kognitif 

karena karakteristiknya memberikan penekanan pada aspek 

kognitif dan perkembangannya. Pendekatan ini mendorong siswa 

untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral dan dalam 

membuat keputusan-keputusan moral. Perkembangan moral 

menurut pendekatan ini dilihat sebagai perkembangan tingkat 

berpikir dalam membuat pertimbangan moral, dari suatu tingkat 

yang lebih rendah menuju suatu tingkat yang lebih tinggi.Tujuan 

yang ingin dicapai oleh pendekatan ini ada dua hal yang utama. 
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Pertama, membantu siswa dalam membuat pertimbangan moral 

yang lebih kompleks berdasarkan kepada nilai yang lebih tinggi. 

Kedua, mendorong siswa untuk mendiskusikan alasan-alasannya 

ketika memilih nilai dan posisinya dalam suatu masalah moral. 

Proses pengajaran nilai menurut pendekatan ini didasarkan pada 

dilema moral, dengan menggunakan metode diskusi kelompok. 

Diskusi itu dilaksanakan dengan memberi perhatian kepada tiga 

kondisi penting. Pertama, mendorong siswa menuju tingkat 

pertimbangan moral yang lebih tinggi. Kedua, adanya dilema, baik 

dilema hipotetikal maupun dilema faktual berhubungan dengan 

nilai dalam kehidupan keseharian. Ketiga, suasana yang dapat 

mendukung bagi berlangsungnya diskusi dengan baik. Proses 

diskusi dimulai dengan penyajian cerita yang mengandung dilema. 

Dalam diskusi tersebut, siswa didorong untuk menentukan posisi 

apa yang sepatutnya dilakukan oleh orang yang terlibat, apa alasan-

alasanya. Siswa diminta mendiskusikan tentang alasan-alasan itu 

dengan teman-temannya. 

c. Pendekatan analisis nilai (values analysis approach) memberikan 

penekanan pada perkembangan kemampuan siswa untuk berpikir 

logis, dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan 

nilai-nilai sosial. Jika dibandingkan dengan pendekatan 

perkembangan kognitif, salah satu perbedaan penting antara 

keduanya bahwa pendekatan analisis nilai lebih menekankan pada 
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pembahasan masalah-masalah yang memuat nilai-nilai sosial. 

Adapun pendekatan perkembangan kognitif memberi penekanan 

pada dilema moral yang bersifat perseorangan. Terdapat dua tujuan 

utama pendidikan moral menurut pendekatan ini. Pertama, 

membantu siswa untuk menggunakan kemampuan berpikir logis 

dan penemuan ilmiah dalam menganalisis masalah-masalah sosial, 

yang berhubungan dengan nilai moral tertentu. Kedua, membantu 

siswa untuk menggunakan proses berpikir rasional dan analitik, 

dalam menghubung-hubungkan dan merumuskan konsep tentang 

nilai-nilai mereka. Selanjutnya, metode-metode pengajaran yang 

sering digunakan adalah: pembelajaran secara individu atau 

kolompok tentang masalah-masalah sosial yang memuat nilai 

moral, penyelidikan kepustakaan, penyelidikan lapangan, dan 

diskusi kelas berdasarkan kepada pemikiran rasional. 

d. Pendekatan klarifikasi nilai (values clarification approach) 

memberi penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji 

perasaan dan perbuatannya sendiri, untuk meningkatkan kesadaran 

mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. Tujuan pendidikan nilai 

menurut pendekatan ini ada tiga. Pertama, membantu siswa untuk 

menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri serta 

nilai-nilai orang lain; Kedua, membantu siswa, supaya mereka 

mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang lain, 

berhubungan dengan nilai-nilainya sendiri; Ketiga, membantu 
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siswa, supaya mereka mampu menggunakan secara bersama-sama 

kemampuan berpikir rasional dan kesadaran emosional, untuk 

memahami perasaan, nilai-nilai, dan pola tingkah laku mereka 

sendiri. Dalam proses pengajarannya, pendekatan ini menggunakan 

metode: dialog, menulis, diskusi dalam kelompok besar atau kecil, 

dan lain-lain. 

e. Pendekatan pembelajaran berbuat (action learning approach) 

memberi penekanan pada usaha memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral, baik secara 

perseorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu kelompok. 

Terdapat dua tujuan utama pendidikan moral berdasarkan kepada 

pendekatan ini. Pertama, memberi kesempatan kepada siswa untuk 

melakukan perbuatan moral, baik secara perseorangan maupun 

secara bersama-sama, berdasarkan nilai-nilai mereka sendiri; 

Kedua, mendorong siswa untuk melihat diri mereka sebagai 

makhluk individu dan makhluk sosial dalam pergaulan dengan 

sesama, yang tidak memiliki kebebasan sepenuhnya, melainkan 

sebagai warga dari suatu masyarakat, yang harus mengambil 

bagian dalam suatu proses demokrasi. Metode-metode pengajaran 

yang digunakan dalam pendekatan analisis nilai dan klarifikasi nilai 

digunakan juga dalam pendekatan ini. Metode-metode lain yang 

digunakan juga adalah projek-projek tertentu untuk dilakukan di 
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sekolah atau dalam masyarakat, dan praktek keterampilan dalam 

berorganisasi atau berhubungan antara sesama. 

5. Kreativitas dalam Kegiatan Belajar Mengajar 

Mengajar adalah suatu perbuatan yang kompleks, disebut 

kompleks karena dituntut dari guru kemampuan personil, professional, 

dan social kultural secara terpadu dalam proses belajar mengajar. 

Dikatakan kompleks karena dituntut dari guru tersebut integrasi 

penguasaan materi dan metode, teori dan praktek dalan interaksi siswa. 

Dikatakan komplek karena sekaligus mengandung unsure seni, ilmu, 

teknologi, pilihan nilai dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. 

Dalam proses belajar mengajar sesuai dengan perkembangannya 

guru tidak hanya berperan untuk memberikan informasi terhadap siswa, 

tetapi lebih jauh guru dapat berperan untuk memberikan informasi 

terhadap siswa, tetapi lebih jauh guru dapat berperan sebagai perencana, 

pengatur dan pendorong siswa agar dapat belajar secara efektif dan peran 

berikutnya adalah mengevaluasi dari keseluruhan proses belajar 

mengajar. Jadi dalam kondisi dan situasi bagaimanapun guru dalam 

mewujudkan proses belajar mengajar tidak terlepas dari aspek 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi karena guru yang baik harus 

berperan sebagai planner, organisator, motivator, dan evaluator. 

Dari uraian diatas jelas bahwa dalam proses belajar mengajar 

diperlukan guru-guru yang professional dan paling tidak memiliki tiga 

kemampuan yaitu kemampuan membantu yaitu kemampuan membantu 
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siswa belajar efektif sehingga mampu mencapai hasil yang optimal, 

kemampuan menjadi penghubung masyarakat yang aktif dan kreatif serta 

fungsional dan pada akhirnya harus memiliki kemampuan sebagai 

pendorong pengembangan organisasi sekolah dan profesi. Dengan 

kemampuan ini diharapkan guru lebih kreatif dalam proses belajar 

mengajar. 

Ada beberapa syarat untuk menjadi guru yang kreatif 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Munandar (2002:67), yaitu: 

a. professional, yaitu sudah berpengalaman mengajar, menguasai 
berbagai tehnik dan model belajar mengajar, bijaksana dan kreatif 
mencari berbagai cara, mempunyai mengelola kegiatan belajar secara 
individual dan kelompok, disamping secara klasikal, mengutamakan 
standar prestasi yang tinggi dalam setiap kesempatan, menguasai 
berbagai tehnik dan model penelitian. 

b. Memiliki kepribadian, antara lain: bersikap terbuka terhadap hal-hal 
baru, peka terhadap perkembangan anak, mempunyai pertimbangan 
luas dan dalam, penuh perhatian, mempunyai sikap toleransi, 
mempunyai kreativitas yang tinggi, bersikap ingin tahu. 

c. Menjalin hubungan social, anatara lain: suka dan pandai bergaul 
dengan anak berbakat dengan segala keresahannya dan memahami 
anak tersebut, dapat menyesuaikan diri, mudah bergaul dan mampu 
memahami dengan cepat tingkah laku orang. 

 

Apabila syarat diatas terpenuhi maka sangatlah mungkin ia akan 

menjadi guru yang kreatif, sehingga mampu memotivasi siswa balajar 

secara aktif dalam proses belajar mengajar. 

Guru yang kreatif akan mampu menciptakan iklim yang 

kondusif dalam kelas, akan tercipta dan mendorong siswa ikut belajar 

secara kreatif. Sebagai guru yang kreatif ketika mengajar bisa dengan 

cara-cara sebagai berikut (Muhammad Ali, 1983:97): 
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a. Guru dalam mengajar menggunakan alat dan media pengajaran. 

Penggunaan media dan alat-alat pelajaran dapat membantu siswa yang 

mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu.  

b. Persiapan guru dalam kegiatan belajar mengajar, antara lain: 

1) Menyusun satuan pelajaran 

2) Mempersiapakan media atau peraga yang dibutuhkan 

3) Menguasai materi pembelajaran yang akan disajikan kepada siswa 

4) Menyusun dan mempersiapkan evaluasi 

c. Guru dalam mengajar menggunakan metode atau strategi belajar 

mengajar yang bervariasi, sebab dengan variasi tersebut beberapa 

kemampuan anak terlayani. 

Sebagai seorang pengajar sejati akan selalu berusaha untuk 

mengajar sebaik mungkin demi keberhasilan tugas kadang-kadang 

pengajar harus berani mengadakan perubahan-perubahan dalam cara 

kerjanya dan kreativitas mengajar guru harus diperhatikan dan 

dikembangkan karena sangat penting dalam proses belajar mengajar. 

Dengan mengajar kreatif mungkin siswa bisa memahami dan lebih 

mengerti tentang pelajaran PKn. Mata pelajaran PKn merupakan mata 

pelajaran yang lebih banyak menghafal, hal ini menuntut kreativitas guru 

mengajar dalam mengajar supaya siswa tertarik dan tidak bosan dengan 

cara mengajar yang monoton. 

6. Perbedaan Mengajar Biasa dengan Mengajar Kreatif 

a. Mengajar Biasa 
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1) Guru hanya menyuruh anak untuk menghafal 

Guru mengutamakan latihan dan menghafal fakta-fakta 

yang diharapkan keluar pada ujian, sehingga akan mengabaikan 

minat siswa serta akan menumbuhkan bahaya verbalisme, hafalan, 

fakta-fakta tanpa pemahaman. 

2) Guru hanya menggunakan salah satu metode ketika mengajar 

Guru hanya menggunakan metode ceramah ketika 

mengajar sehingga siswa hanya mendengarkan paparan dari guru, 

siswa hanya bersifat pasif dan hanya sebagai pihak pendengar. 

3) Guru tidak menggunakan media yang ada 

Media adalah alat Bantu apa saja yang dapat dijadikan 

sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran 

(Djamarah, 2002:137). Padahal disini media memegang peranan 

yang sangat penting yaitu untuk meningkatkan ingatan siswa. 

 
b. Mengajar Kreatif 

1) Guru dalam mengajar tidak terpancang pada satu buku 

Guru mencari bahan atau sumber yang lain dan penjelasan 

menggunakan pemikiran guru bisa menggunakan contoh, gambar 

atau siswa bisa memahami, guru juga bisa menggunakan kata-kata 

yang lucu dan bisa menciptakan suasana yang santai agar siswa 

tidak tegang dan bosan. Dalam tahap ini berlangsung  interaksi 

antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, siswa group atau 

siswa secara individual. Aspek yang harus dipertimbangkan dalam 
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tahap pengajaran adalah pengelompokkan yang jelas dan bisa 

ditangkap oleh siswa. Sumber bahan pelajaran adalah daya yang 

dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik 

secara langsung maupun tidak langsung, sebagian atau secara 

keseluruhan (Sudjana, 2005:76).  

Dengan demikian sumber belajar itu merupakan bahan 

atau materi untuk menambah ilmu pengetahuan yang mengandung 

hal-hal baru bagi si pelajar sebab pada hakekatnya belajar adalah 

untuk mendapatkan hal-hal baru. Beberapa sumber belajar yang 

bisa dimanfaatkan oleh guru khusuanya dalam proses pembelajaran 

di dalam kelas di antaranya adalah: 

a) Manusia sumber, merupakan sumber utama dalam proses 
pembelajaran. Memang pemanfaatan manusia sebagai sumber 
belajar oleh guru khususnya dalam PBM  di dalam kelas, masih 
belum memasyarakat. Selama ini penggunaan manusia sumber 
baru digunakan di luar kelas, itupun masih sangat terbatas. 
Penggunaan manusia sumber secara langsung akan menambah 
motivasi belajar serta akan menambah wawasan yang luas. 

b) Alat dan bahan pengajaran, alat adalah segala sesuatu yang 
dapat digunakan untuk membantu guru. Yang termasuk alat 
adalah OHP, tape, video player. Sedangkan bahan pengajaran 
adalah segala sesuatu yang mengandung pesan yang akan 
disampaikan kepada siswa. Yang menjadi bahan pelajaran di 
antaranya, adalah buku-buku, majalah, koran, dan bahan cetak 
lainnya. 

c) Berbagai aktivitas dan kegiatan, yang dimaksud aktivitas 
adalah perbuatan yang sengaja dirancang oleh guru untuk 
memfasilitasi kegiatan belajar siswa seperti kegiatan diskusi, 
demonstrasi, simulasi, dan lain sebagainya. 

d) Lingkungan atau setting, adalah segala sesuatu yang dapat 
memungkinkan siswa belajar. Misalnya, perpustakaan, 
laboratorium,taman, dan sebagainya. 
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2) Guru bisa mengusahakan variasi dalam mengajar 
 

Untuk itu pengajar hanya perlu keberanian serta bakat 

untuk mengorganisir jam pelajaran, selingan-selingan yang kiranya 

bisa dilakukan antara lain sekali waktu menugaskan seorang murid 

untuk menulis suatu tugas latihan, menugaskan untuk menjelaskan 

sesuatu di papan tulis, menugaskan seorang murid untuk 

menjelaskan lagi hal yang telah diajarkan kepada teman-temanya, 

atau menugaskan suatu kelompok kecil untuk membahas suatu hal. 

Cara ini akan dapat memberi warna lain dalam hal-hal yang rutin 

serta akan meningkatkan perhatian mereka (Rooijakkers, 2001:55-

56). Tujuan mengadakan variasi adalah sebagai berikut: 

a) Meningkatkan dan memeliharan perhatian siswa terhadap 
relevansi proses belajar mengajar. 

b) Memberikan kesempatan kemungkinan berfungsinya motivasi. 
c) Membentuk sikap positif  terhadap guru dan sekolah. 
d) Mendorong anak didik untuk belajar 
 

Ketrampilan mengadakan variasi dalam proses belajar 

mengajar akan meliputi 2 aspek, yaitu: a) variasi dalam gaya 

mengajar, b) variasi dalam menggunakan media dan bahan 

pengajaran (Djamarah, 2002:188-192). 

a) Variasi dalam gaya mengajar 
Variasi ini pada dasarnya meliputi variasi suara, variasi 

gerak, anggota badan, dan variasi perpindahan posisi guru dalam 
kelas. Perilaku guru sepeti itudalam proses belajar mengajar 
akan menjadi dinamis dan mempertinggi komunikasi antara 
guru dan anak didik, menarik perhatian anak didik, menolong 
penerimaan bahan pelajaran. Variasi dalam gaya mengajar 
adalah sebagai berikut: 
(1) Variasi suara  
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Dalam suatu proses pembelajaran bisa terjadi 
kurangnya perhatian siswa disebabkan oleh suara guru, 
mungkin terlalu lemah sehingga suaranya tidak bisa 
ditangkap oleh seluruh siswa, atau pengucapan kalimat yang 
kurang jelas. Guru yang baik akan terampil mengatur volume 
suaranya, sehingga pesan akan mudah ditangkap oleh seluruh 
siswa. Guru harus mampu mengatur suara kapan ia harus 
mengeraskan suaranya, dan kapan harus melemahkan 
suaranya. Ia juga akan mampu mengatur irama suara sesuai 
dengan isi pesan yang ingin disampaikan. Melalui intonasi 
pengaturan suara yang baik dapat membuat siswa bergairah 
dalam belajar, sehingga proses pembelajaran tidak 
membosankan. 

(2) Penekanan (focusing) 
Untuk memfokuskan perhatian anak didik pada suatu 

aspek yang penting atau aspek kunci, guru dapat 
menggunakan “penekana secara verbal”. Misalnya, 
“Perhatikan baik-baik. Nah ini yang penting. Ini adalah 
bagian yang sukar dengarkan baik-baik!” Penekana seperti itu 
biasanya dikombinasikan dengan gerakan anggota badan 
yang dapat menunjuk dengan jari atau memberi tanda pada 
papan tulis. 

(3) Pemberian waktu 
Ada kalanya guru dituntut untuk tidak berkata apa-apa. 

Tehnik ini bisa digunakan untuk menarik perhatian siswa. 
Apabila siswa dalam keadaan ribut, kemudian guru diam 
sambil menatap mereka satu per satu, pasti mereka akan 
diam. 

(4) Kontak pandang 
Bila guru berbicara atau berinteraksi dengan anak didik, 

guru mengarahkan pandanganya ke seluruh kelas, menatap 
mata setiap anak didik untuk dapat membentuk hubungan 
yang positif dan menghindari hilangnya kepribadian. 

(5) Gerak guru 
Gerakan-gerakan guru di dalam kelas dapat menjadi 

daya tarik tersendiri untuk merebut perhatian siswa. Guru 
yang baik akan terampil mengekspresikan wajah sesuai 
dengan pesan yang ingin disampaikan. Gerakan-gerakan guru 
dapat membantu untuk kelancaran komunikasi, sehingga 
pesan yang disampaikan mudah dipahami dan diterima oleh 
siswa. 

b) Variasi media dan bahan ajaran 
Tiap anak didik mempunyai kemampuan indra yang tidak 

sama, baik pandangan maupun pengelihatan. Dengan variasi 
penggunaan kelemahan indra yang dimiliki tiap anak didik 
misalnya, guru dapat memulai dengan berbicara lebih dulu, 
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kemudian menulis di papan tulis dilanjutkan dengan melihat 
contoh konkrit. Dengan variasi seperti itu dapat memberi 
stimulasi terhadap indra anak didik. ada dua komponen dalam 
variasi penggunaan media, yaitu: 
(1) Variasi media pandang 

Penggunaan media pandang dapat diartikan sebagai 
penggunaan alat dan bahan ajaran khusus untuk komunikasi 
seperti buku, majalah, peta, film, televisi, radio, model, 
demonstrasi. 

(2) Variasi media dengar 
Variasi ini saling bergantian atau kombinasi dengan 

media pandangan diantaranya adalah pembicaraan anak 
didik, rekaman bunyi dan suara, rekaman musik, rekaman 
drama,wawancara dan lain-lain. 

 
Salah satu upaya untuk merangsang siswa aktif dan 

memahami pelajaran adalah dengan cara memperhatikan beberapa 

prinsip penggunaan variasi mengajar adalah sebagai berikut: 

a) Menggunakan variasi secara lancar dan berkesinambungan, 
sehingga moment proses belajar mengajar yang utuh tidak 
rusak, perhatian anak didik dan proses belajar tidak terganggu. 

b) Penggunaan komponen variasi benar-benar terstruktur dan 
direncanakan oleh guru, karena itu memerlukan penggunaan 
yang luwes. 

 
3) Guru  menggunakan metode yang serasi dan menggunakan dua 

metode atau lebih ketika mengajar 
 

Pengertian metode mengajar adalah cara yang 

dipergunakan dalam mengajarkan hubungan dengan siswa pada 

saat berlangsungnya pengajaran (Sudjana, 2005:76). Oleh karena 

itu peranan metode mengajar sebagai alat untuk menciptakan 

proses belajar dan mengajar, dengan metode ini diharapkan tumbuh 

berbagai kegiatan belajar siswa sehubungan dengan kegiatan 

mengajar guru. 
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Guru kreatif berusaha untuk memilih metode yang serasi 

dan juga sedapat mungkin diselingi yang baru sehingga siswa 

merasakan adanya kesegaran ketika menerima pelajaran di dalam 

kelas, terhindar dari rasa bosan dan mengantuk, bahkan pelajaran 

akan dirasakan tidak sulit dan disenangi karena adanya harmonisasi 

di dalam pemakaian metode. 

Seorang guru dapat dikatakan baik jika dalam menyajikan 

suatu mata pelajaran, dia sudah cukup paham dalam materi 

pembelajaran tersebut serta apabila dia yang cukup kreatif maka 

dia tidak hanya membawakan satu metode saja dalam mengajar di 

dalam kelas. Tetapi dalam satu kali pertemuan dia dapat 

mempraktekan dua, tiga atau lebih metode secara berselingan 

misalnya pada pertemuan pertama menggunakan metode ceramah, 

metode diskusi, metode Tanya jawab, dan pada pertemuan 

selanjutnya menggunakan metode demonstrasi dan metode tugas. 

Jadi guru tidak harus terpaku dengan menggunakan satu metode 

tetapi guru sebaliknya menggunakan metode yang bervariasi agar 

jalannya pengajaran tidak membosankan tetapi bisa menarik 

perhatian anak didik. 

4) Seorang guru harus menggunakan media 

Misalnya menggunakan media gambar untuk menjelaskan 

materi, sehingga bisa merangsang atau menarik perhatian siswa. 
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Dan sekali tempo guru bisa mengajak siswa untuk menonton film 

pendidikan kemudian siswa menarik kesimpulan dari film tersebut. 

Media adalah alat yang digunakan dalam menyampaikan 

atau mengantarkan pesan-pesan pengajaran (Arsyad, 2002:4). 

Memilih dan menggunakan media pendidikan harus sesuai denagn 

kriteria-kriteria tertentu: (1) tujuan mengajar, (2) bahan pelajaran, 

(3) metode mengajar, (4) tersedianya alat yang dibutuhkan, (5) 

penilaian hasil belajar, (6) pribadi guru, (7) minat dan kemampuan 

siswa. Ciri umum sebagai media pendidikan adalah sebagai 

berikut: 

a) Media pendidikan identik artinya dengan pengertian 
keperagaan yang berasal  dari kata “raga”  artinya suatu benda 
yang dapat diraba, dilihat, didengar dan yang dapat diamati 
melalui panca indra kita. 

b) Tekanan utama terletak pada benda atau hal-hal yang bisa 
dilihat dan didengar. 

c) Media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dalam 
pengajaran antara guru dan siswa. 

d) Media pendidikan adalah semacam alat bantu belajar mengajar 
baik diluar kelas maupun di dalam kelas. 

 
B. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

PKn adalah mata pelajaran yang mengarahkan pada pembentukan 

moral yang diharapkan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Melalui PKn 

para siswa diharapkan mampu mengembangkan potensinya baik sebagai 

pribadi, anggota masyarakat, bangsa dan Negara maupun sebagai warga 

masyarakat dunia. 
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PKn sebagai mata pelajaran yang memiliki aspek utama sebagai 

pendi moral pada akhirnya akan bermuara pada pengembangan watak atau 

karakter pesera didik sesuai dengan merujuk pada nilai-nilai pancasila. 

Pengertian dan Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan 

Pasal 37 ayat 1 menjelaskan, bahwa PKn dimaksudkan untuk 

membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki kebangsaan dan 

tanah air (Winataputra, 2007:156). Mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada 

pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan 

hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang 

cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan 

UUD 1945. 

(http:/www.civsoc.com/nature/nature1.html:Civic Culture) 

1. Tujuan 
Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 
a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan 
b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak 

secara tegas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, 
serta anti korupsi 

c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 
berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup 
bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. 

d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara 
langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi (Permendiknas RI No. 24 Tahun 2006:201) 

 

Tujuan PKn yaitu untuk mengembangkan pengetahuan kemampuan 

memahami dan menghayati nilai-nilai pancasila dalam rangka membentuk 
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sikap dan perilaku sebagai pribadi , anggota masyarakat  dan warganegara 

yang bertanggung jawab serta memberi bekal kemampuan untuk mengikuti 

pendidikan di jenjang  pendidikan menengnah (Winataputra, 2007:97). 

Berdasarka perkembangan muthakir, dimana tujuan PKn adalah 

partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dari warga Negara  dalam 

kehidupan politik dan masyarakat baik pada tingkat local maupun nasional, 

maka partisipasi semacam itu memerlukan sejumlah kompetensi  yang 

diperlukan, yang perpenting adalah (1) penguasaan terhadap pengetahuan 

dan pemahaman tertentu; (2) pengembangan kemampuan intelektual dan 

partisipatori; (3) pengembangan karakter dan siakap mental tertentu; (4) 

komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip dasar demokrasi 

konstitusional (Winataputra 2007:186). 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup meta pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi Hidup rukun dalam 
perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia,  
Sumpah pemuda, Keutuhan NKRI, Partisipasi dalam pembelaan 
negara, Sikap positif  terhadap NKRI, Keterbukaan dan jasmani 
keadilan. 

b. Norma, hukum, dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan 
keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, 
Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara, System hukum dan peradilan nasional, Hukum dan 
peradilan internasional. 

c. HAM, meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota 
masyarakat, Instrument nasional dan internasional HAM, Pemajuan, 
Penghormatan dan perlindungan HAM. 

d. Keutuhan warga negara, meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri 
sebagai warga negara masyarakat, Kebebasan berorganisasi, 
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Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Persamaan kedudukan warga 
negara. 

e. Konsitusi warga negara, meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan 
konsitusi yang pertama, Konstitusi yang pernah digunakan di 
Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi. 

f. Kekuasaan politik, meliputi: Pemerintah desa dan kecamatan, 
Pemerintah daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan 
sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat 
madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi. 

g. Pancasila, meliputi: Kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan 
ideologi negara, Proses perumusan pancasila sebagai dasar negara, 
Pengalaman nilai-nilai, Pancasila dalam kehidupa sehari-hari, 
Pancasila sebagai ideologi terbuka. 

h. Globalisasi, meliputi: Globalisasi di lingkungan, Politik luar negeri  
Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan 
internasional dan Organisasi internasional, dan Mengevaluasi 
globalisasi. 

 

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

juga ada dalam Standar Isi (BNSP, 2006) dalam bukunya Winataputra 

(2007:103). 

Mata pelajaran Pendididkan Kewarganegaraan jenjang 

pendidikan dasar dan menengah yang diberikan selama 2 jam pelajaran 

per minggu ini bertujuan agar peserta didik  memiliki kemampuan 

sebagai berikut: 

a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan 

b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak 

secara tegas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, 

serta anti korupsi 
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c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup 

bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. 

d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara 

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi (Winataputra, 2007:99) 

C. Motivasi 

1. Pengertian motivasi 

Motivasi merupakan konsep yang menjelaskan alasan seseorang 

berperilaku. Motivasi merupakan komponen paling penting dalam belajar 

dan merupakan komponen paling sukar diukur. Motivasi  juga 

merupakan perilaku seseorang secara terus menerus, (Slavin,1994; Anni 

2004:111). 

Motivasi memiliki dua komponen yakni komponen dalam (inner 

component) dan komponen luar (outer component). Komponen dalam 

adalah perubahan dalam diri seseorang, keadaan merasa tidak puas dan 

ketegangan psikologis atau kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipuaskan. 

Sedangkan komponen luar adalah apa yang diinginkan seseorang, tujuan 

yang menjadi arah kelakuannya atau tujuan yang hendak dicapai 

(Hamalik, 2005:159). 

Timbulnya motivasi oleh karena seseorang merasakan sesuatu 

kebutuhan tertentu dan karenanya perbuatan tadi terarah kepada 

pencapaian tujuan. Fungsi motivasi itu meliputi: 1) mendorong timbulnya 
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kelakuan atau suatu perbuatan seperti belajar, 2) motivasi sebagai 

pengarah artinya mengarahkan perbuatan kepencapaian tujuan yang 

diinginkan (Hamalik, 2005: 161). 

Setiap aktivitas atau perbuatan dilaksanakan oleh manusia 

senantiasa mempunyai tujuan atau sesuatu yang diharapkan. Tujuan-

tujuan tersebut ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. 

Ada dua tujuan motivasi, yaitu: 

a. Tujuan motivasi secara umum 

1) Memberikan dorongan kepada seseorang atau kelompok agar 

berbuat sesuatu dalam upaya mencapai suatu tujuan. 

2) Untuk membangkitkan keinginan seseorang atau kelompok agar 

orang itu berbuat sesuatu yang dikehendaki. 

b. Tujuan motivasi secara khusus 

Motivasi dalam hal ini untuk memberikan dorongan atau 

membangkitkan keinginan seseorang atau kelompok yang berkaitan 

dengan belajar agar berbuat sesuatu demi mencapai yang diinginkan. 

2. Jenis-jenis motivasi 

Macam/jenis motivasi ini dapat dilihat dari berbagai sudut 

pandang, antara lain: 

a. Motivasi dilihat dari dasar pembentuknya: 

 Dikenal ada dua motivasi bawaan dan motivasi yang dipelajari 

1) Motivasi bawaan adalah motivasi yang dibawa sejak lahir, jadi 

motivasi ini ada tanpa dipelajari. 
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2) Motivasi yang dipelajari merupakan motivasi yang timbul 

karena dipelajari sebagai contoh dorongan untuk belajar suatu 

ilmu, untuk mengajar dalam suatu masyarakat. Motivasi ini 

sering disebut denganmotivasi-motivasi yang diisyaratkan 

secara sosial. Alasanya manusia hidup dalam lingkungan social 

dengan sesama manusia yang lain, sehingga motivasi itu 

terbentuk. 

b. Motivasi jasmaniah dan rokhaniah 

Motivasi ini dibagi menjadi motivasi intristik dan motivasi 

ekstrinsik, yaitu: 

1) Motivasi dari dalam (intrinstik) adalah motivasi yang timbul 

dari dalam setiap individu tanpa adanya rangsangan dari luar. 

Jenis motivasi ini berhubungan dengan bakat, kemauan atau 

minat seseorang. 

2) Motivasi dari luar (ekstrinsik) adalah motivasi yang timbul 

karena rangsangan dari luar. Jenis motivasi ini berhubungan 

dengan lingkungan sekitar. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut 

Moleong (2007:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

Pendekatan penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi wajar dan data 

yang ditampilkan umumnya bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif berusaha 

memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia 

dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

analitik, yaitu data yang diproses tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau 

angka statistik, melainkan dalam bentuk kualitatif. Dengan memberi pemaparan 

gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian. Dalam penelitian ini 

diperoleh gambaran tentang pengembangan kreativitas mengajar guru dalam 

memotivasi siswa pada pembelajaran PKn di SMP Negeri 8 Cilacap. 

 

A. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul yang ditulis dalam skripsi ini, maka lokasi 

penelitian ini adalah di SMP Negeri 8 Cilacap. 
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B. Fokus Penelitian  

Fokus berarti penetuan permasalahan dan batas penelitian. Dalam 

pemikiran fokus terliput di dalamnya perumusan latar belakang studi dan 

permasalahan (Rachman, 1999:121). Pada dasarnya fokus merupakan  

pembatasan masalah yang menjadi objek penelitian. Fokus penelitian ini 

adalah: 

1. Pengembangan kreativitas mengajar guru PKn dalam kegiatan belajar 

mengajar dilihat  dari: mengikuti pelatihan-pelatihan, persiapan 

kegiatan belajar mengajar/tahap sebelum pengajaran, proses 

pembelajaran/tahap pengajaran (penggunaan metode, media dan 

penyampaian materi), dan tahap sesudah pengajaran. 

2. Kelemahan pengembangan kreativitas mengajar guru dilihat dari: 

keterbatasan dana, keadaan sekolah (sarana dan prasarana sekolah, 

metode dan media, serta sumber belajar yang digunakan dalam KBM). 

 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam metode kualitatif berkembang terus 

sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan. Yang menjadi subyek 

penelitian ini adalah guru PKn yang mengajar kelas VIII dan IX di SMP 

Negeri 8 Cilacap. 

 

D. Sumber Data Penelitian  

Sumber data penelitian terdiri atas sumber data utama dan sumber 

data tambahan. Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong 2007:157) 
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sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.  

1. Sumber data utama yang berupa kata-kata dan tindakan yang 

dilakukan melalui wawancara dan pengamatan. Yang menjadi sumber 

data utama dalam penelitian adalah: 

a. Responden  

Untuk memperoleh data ini, diperlukan responden yang ditentukan 

yaitu guru PKn yang mengajar kelas VIII dan IX di SMP Negeri 8 

Cilacap. 

b. Informan  

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. 

Dalam penelitian ini yang dijadikan informan adalah keterangan 

dari kepala sekolah SMP negeri 8 Cilacap dan siswa-siswi SMP 

Negeri 8 Cilacap kelas VIII dan IX 

2. Sumber Data Sekunder  

Dokumen yaitu setiap bahan tertulis ataupun film (Moleong, 

2005:216). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, 

jurnal, bulletin, majalah ilmiah, laporan penelitian dan dokumen 

resmi. 
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E. Metode Pengumpulan Data  

Menurut Rachman (1999:71), bahwa penelitian disamping 

menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat 

pengumpulan data yang relevan. Metode yang digunakan untuk proses 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Menurut Moleong (2005:186) wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. Pengambilan data melalui wawancara dilakukan secara 

langsung kepada responden dan informan pada saat pengamatan 

langsung atau observasi partisipan dengan menggunakan pedoman 

wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. 

Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara 

terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah 

wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan 

pertanyaan yang akan diajukan. Sedangkan wawancara tidak 

terstruktur biasanya tidak disusun dan pelaksanaan tanya jawab 

mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari. 

2. Observasi (pengamatan) 

Menurut Rachman (1999:77) observasi diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang 

tampak pada objek penelitian. Pengamatan dapat dilakukan dengan 2 
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(dua) cara yaitu pengamatan langsung dan pengamatan tidak 

langsung. 

a. Pengamatan langsung adalah pengamatan yang dilakukan terhadap  

objek di tempat kejadian atau berlangsungnya peristiwa. 

b. Pengamatan tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan 

tidak pada saat berlangsungnya peristiwa. Pengamatan ini 

dilakukan melalui sumber lain.. 

Peneliti mengadakan pengamatan langsung yaitu di SMP 

Negeri 8 Cilacap. Hal-hal yang diobservasi dalam penelitian ini 

tentunya tidak terlepas dari beberapa pokok yang menjadi fokus 

penelitian.  Dengan demikian, peneliti terjun langsung atau mengamati 

secara langsung untuk mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan dalam rumusan masalah. 

Hasil observasi kemudian dapat diambil kesimpulan atas apa 

yang telah diamati dan dapat digunakan sebagai pembanding antara 

hasil wawancara yang dilakukan dengan hasil pengamatan apakah ada 

kesesuaian atau tidak. 

F. Dokumentasi 

Menurut Rachman (1999:96) dokumentasi diartikan sebagai cara 

pengumpulan data melalui bukti tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk 

juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum dan lain-

lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode dokumentasi 

dilakukan dengan cara peneliti mencari dan mengumpulkan data-data yang 
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ada di SMP Negeri 8 Cilacap mengenai profil sekolah, jumlah siswa dan 

tenaga pengajar, sarana dan prasarana sekolah serta keadaan lingkungan 

sekolah. 

G. Validitas data dan keabsahan data 

Untuk memeriksa data yang diperoleh, dalam penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2007:330) teknik 

triangulasi adalah suatu teknik pemeriksa keabsahan data yang 

dimanfaatkan sesuatu yang lain sebagai pembanding terhadap data. Teknik 

triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pemeriksa 

data dengan memanfaatkan penggunaan sumber. Menurut Patton (dalam 

Moleong 2007:330) triangulasi dengan penggunaan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 

kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang secara umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, dan  

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen yang 

berkaitan. 

Dalam penelitian ini peneliti membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara. 
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H. Metode Analisis Data 

Menurut Patton (dalam Moleong 2007:280) analisis data adalah 

proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, 

kategori, dan satuan uraian dasar. Pekerjaan analisis data dalam hal ini 

adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan 

mengkategorikannya. Analisis data yang baik dan urut memungkinkan data 

hasil penelitian mudah difahami oleh orang lain.  

Setelah memperoleh data, maka langkah selanjutnya adalah 

menganalisis data atau mengolah data. Pengolahan data dalam penelitian ini 

dilakukan melalui 4 (empat) tahap, yaitu (Miles dan Huberman, 1992:20). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (Sumber: Miles dan Huberman 1992 : 20) 

 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diartikan sebagi suatu proses kegiatan 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, maupun 

dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap. 

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Reduksi Data 
Kesimpulan-kesimpulan: 

Penarikan/Verivikasi 
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2. Reduksi Data 

b. Data yang terkumpul dipilih dan dikelompokkan berdasarkan data 

yang hampir sama. 

c. Data itu kemudian diorganisasikan untuk mendapatkan simpulan 

data sebagai bahan penyajian. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun 

yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Setelah Data Disajikan 

Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dan data yang 

diperoleh. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan 

cara mengumpulkan data baru. Penarikan kesimpulan ini didasarkan 

pada reduksi dan sajian yang merupakan jawaban atas masalah yang 

diangkat dalam penelitian. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

A. Hasil 

1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi dan studi 

resmi dari pihak sekolah, maka diperoleh mengenai profil dari sekolah 

yang diteliti yaitu SMP Negeri 8 Cilacap. 

SMP Negeri 8 Cilacap terletak di Desa Sidakaya Kecamatan 

Cilacap Selatan, tepatnya di jalan Jendral Sudirman No.29 Cilacap. 

Sekolah yang mulai dikenal dengan nama “Spendel” ini merupakan 

Lembaga Pendidikan yang sudah lama berdiri. Sejak Pemerintahan 

Kolonial Belanda, sekolah ini dibangun untuk tempat pendidikan 

anak-anak Belanda dan anak-anak bangsawan waktu itu. Setelah era 

kemerdekaan sekolah ini difungsikan sebagai Sekolah Tehnik 

(setingkat SMP) sampai tahun 1994, dialihfungsikan menjadi Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 Cilacap. Kondisi lingkungan di 

SMP Negeri 8 Cilacap berada di daerah  yang cukup strategis. Adapun 

potensi lingkungan yang dimiliki sekolah ini antara lain hubungan 

kerja sama yang baik antara sekolah dengan orang tua atau wali 

murid, sarana ibadah yang cukup memadai serta memiliki mushola 

yang dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan, keamanan cukup 

terjamin karena disekeliling sekolah telah dipagar tembok. Selain itu, 
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untuk menuju SMP Negeri 8 Cilacap banyak sekali akses yang bisa 

dicapai. Fasilitas angkutan umum mudah didapat, sehingga 

memudahkan untuk menuju SMP Negeri 8 Cilacap. 

 Negeri 8 Cilacap memiliki visi dan misi sekolah, adapun visi 

dari SMP Negeri 8 Cilacap adalah ”Beriman dan berbudi pekerti 

luhur, mencapai prestasi dengan jiwa mandiri”. Sedangkan misi dari 

SMP Negeri 8 Cilacap antara lain: (a) menumbuhkembangkan 

penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianut dan etika 

moral, sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak, (b) 

mengkondisikan warga sekolah untuk berdisiplin dan berbudi pekerti 

luhur lewat keteladanan sikap dan perilaku serta tindakan, (c) 

melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga 

setiap siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi 

yang dimiliki, (d) menumbuhkan semangat untuk berprestasi bagi 

seluruh warga sekolah, (e) mengintegrasikan pendidikan 

ketrampilan/wirausaha pada mata pelajaran muatan lokal dan 

ekstrakulikuler. 

Hal lain yang tidak kalah penting yang dimiliki sekolah untuk 

menunjang proses pembelajaran adalah adanya gedung atau ruang 

sebagai tempat belajar. Berdasarkan data di atas SMP Negeri 8 

Cilacap memiliki jumlah ruangan kelas yang digunakan untuk 

kegiatan belajar mengajar sebanyak 18 kelas. Selain ruang kelas, 

sekolah ini juga memiliki ruang multimedia, ruang perpustakaan, 
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ruang laboratorium IPA, ruang kesenian, ruang BK, ruang UKS, ruang 

koperasi sekolah dan lapangan olah raga. Sekolah ini juga dilengkapi 

dengan kamar mandi atau WC baik untuk guru maupun siswa, dan 

juga tempat parkir kendaraan. 

Negeri 8 Cilacap juga dilengkapi dengan sarana lainnya 

seperti buku paket, buku bacaan umum, majalah, surat kabar, peta 

umum, televisi, OHP, dan LCD. Meskipun untuk OHP dan LCD 

jumlahnya masih terbatas. Selain hal tersebut, untuk mendukung dan 

meningkatkan kemampuan peserta didik secara optimal baik dalam 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik SMP Negeri 8 Cilacap juga 

mengembangkan kegiatan ekstrakulikuler. Kegiatan yang 

dilaksanakan meliputi pramuka, basket, volly, PMR/UKS, 

musik/band, PKS/Kepemimpinan/OSIS, kesenian thek-thek, 

olimpiade MIPA/KIR, sastra dan madding. 

Jumlah tenaga pengajar dan staf atau karyawan di SMP 

Negeri 8 Cilacap dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3 

Data Tenaga Pengajar dan Staf SMP N 8 Cilacap 

NO Guru /staf Jumlah guru / staf 

1 Guru tetap 43 

2 Guru tidak tetap 2 

3 Staf TU 10 

Sumber: Dokumen Tata Usaha SMP N 8 Cilacap 
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SMP Negeri 8 Cilacap mempunyai 45 tenaga pengajar atau 

guru dengan 43 orang berstatus sebagai guru tetap (PNS) dan 2 orang 

berstatus sebagai guru tidak tetap. Untuk guru PKn terdiri dari 2 orang 

yaitu Sarwadi, S.Pd mengampu kelas VIII dan IX dan Suyati, S.Pd 

mengampu kelas VII.. Sedangkan untuk tenaga non kependidikan atau 

staf TU sebanyak 10 orang. 

Setiap guru mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda 

dalam menjalankan tugasnya, mereka berusaha menjadikan siswa 

mereka untuk selalu berprestasi. Dalam rangka meningkatkan 

kualitasnya, guru menjadikan sarana dan prasarana yang ada sebagai 

alat untuk membantu siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Guru 

selalu mengadakan inovasi dalam kegiatan belajar mengajarnya untuk 

menghindari kejenuhan atau rasa bosan siswa yang suatu saat akan 

dirasakannya. 

2. Pengembangan Kreativitas Mengajar Guru Dalam Memotivasi 

Belajar Siswa Pada Pembelajaran PKn 

Guru merupakan salah satu faktor ekstren yang 

mempengaruhi motivasi belajar siswa. Upaya guru untuk 

menumbuhkan motivasi belajar siswanya yaitu diharapkan dalam 

kegiatan belajar mengajar guru dapat menciptakan suatu strategi 

mengajar yang cukup efektif sehingga siswa dapat menerima materi 

dengan baik. 
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Tugas mengajar guru dibagi menjadi tiga tahap yang bersifat 

suksesif. Tahap pengajar tersebut antara lain: tahap sebelum 

pengajaran, tahap pengajaran dan tahap sesudah pengajaran 

(Hasibuan, 1985:36). 

a. Tahap sebelum pengajaran 

Persiapan guru PKn kelas VIII dan IX di SMP N 8 Cilacap 

sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran yaitu membuat 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran agar dapat menentukan terlebih 

dahulu metode dan media yang akan dipergunakan dalam KBM 

yang sudah disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. 

Sarwadi guru PKn kelas VIII dan IX menyatakan 

pendapatnya mengenai persiapannya sebelum mengajar: 

     “persiapan saya sebelum mengajar itu membuat RPP, dengan 
RPP saya mempunyai bayangan metode dan media seperti apa 
yang akan saya gunakan pada saat kegiatan belajar mengajar 
nanti”(wawancara tanggal 13 Agustus 2009). 

 

b. Tahap pengajaran 

Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan dan 

wawancara pada tanggal 13-26 Agustus 2009 dapat diketahui 

bahwa pada tahap pengajaran diawali dengan kegiatan awal atau 

pembukaan agar siswa tertarik mengikuti proses belajar mengajar 

tidak selalu dimulai dengan kegiatan apersepsi, hal tersebut 

tergantung dengan situasi-situasi kelas yang dimasuki oleh pak 

Sarwadi. Berikut hasil wawancara dengan Sarwadi guru PKn kelas 

VIII dan IX sebagai berikut: 
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 “ini tergantung dari situasi-situasi yang saya masuki dari pagi, 
siang, terus jam terakhir sudah lain ya. Apalagi SMP 8 ini SMP 
yang di pinggir jalan begitu menurut saya kurang kondusif untuk 
pembelajaran. Sehingga pandai-pandailah melihat situasi. Kadang-
kadang baru mulai pelajaran sirine lewat di jalan itu semua pada 
lihat keluar, ya akhirnya saya suruh lihat dulu ya terus dari situ 
saya tanya gimana, ada apa tadi. Lha terus saya bawa ke pelajaran 
yang akan saya ajarkan tadi” (wawancara tanggal 13 Agustus 
2009). 

 
Menurut Eka Paskiyani siswa kelas VIII mengatakan 

pendapatnya: 

“pak Sarwadi biasanya memulai pelajaran dengan menyuruh 
siswanya untuk tenang, dan kadang juga sedikit mengulang materi 
pertemuan minggu lalu, setelah itu baru memulai materi pelajaran” 
(wawancara tanggal 18 Agustus 2009). 

 
Sedangkan menurut Achmad Riyadi siswa kelas IX 

mengatakan: 

 
“biasanya pak Sarwadi sedikit mengulang pelajaran minggu lalu atau 
memberikan pertanyaan kepada siswanya” 
 

Dalam pelaksanaan PBM, materi yang akan diajarkan 

bibahas dengan bermacam-macam metode dan tehnik mengajar. 

Guru yang kreatif akan memprioritaskan metode dan tehnik yang 

mendukung berkembangnya kreativitas. Pada prinsipnya guru 

dalam pelaksanaan PBM dituntut kreativitasnya dalam mengadakan 

apersepsi, penggunaan tehnik, media dan metode pembelajaran, 

serta wawasan materi yang luas agar proses belajar mengajar 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
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1) Dalam penggunaan metode pembelajaran 

     Metode adalah strategi yang tidak bisa ditinggalkan dalam proses 

belajar mengajar. Karena metode adalah cara yang dianggap paling 

efektif yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran 

yang diajarkan kepada siswa agar tujuan yang dirumuskan dalam proses 

pembelajaran dapat tercapai dengan efektif. Setiap kali mengajar guru 

pasti menggunakan metode. Metode yang digunakan itu tidak 

sembarangan, melainkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Setiap 

tujuan yang dirumuskan menghendaki penggunaan metode yang sesuai. 

Untuk mencapai suatu tujuan tidak mesti menggunakan satu metode, 

tetapi bisa juga menggunakan lebih dari satu metode. Apa lagi bila 

rumusan tujuan itu lebih dari dua rumusan tujuan. Dalam hal ini perlu 

penggabungan penggunaan metode mengajar. 

     Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dimulai tanggal 13-

26 Agustus 2009 dapat diketahui bahwa dalam proses pembelajaran PKn 

kelas VIII dan IX SMP Negeri 8 Cilacap, pak Sarwadi menerapkan 

metode ceramah sudah tentu, diskusi diselingi dengan tanya jawab, 

penugasan, kadang juga dengan permainan, dan disesuaiakan dengan 

situasi seperti apa serta waktu yang tersedia. 

     Berikut adalah hasil wawancara berkaitan dengan penggunaan metode 

atau strategi pembelajaran dalam proses pembelajaran mata pelajaran 

PKn kelas VIII dan IX SMP Negeri 8 Cilacap. 

      Sarwadi guru mata pelajaran PKn kelas VIII dan IX mengemukakan 

sebagai berikut: 
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“ya kalau metode juga bergantung dari tujuan yang kita capai, KD 
nya apa, situasinya seperti apa. Kadang-kadang jujur saja saya sudah 
menyiapkan misalnya diskusi tapi ketika saya jajaki anak sudah 
membaca/ belum ternyata anak tidak membaca ya bagaimana mau 
berdiskusi, sehingga akhirnya saya ganti dengan metode lain daripada 
tidak efektif. Biasanya menggunakan penugasan, diskusi, permainan, 
dan itu tadi tergantung situasi” (wawancara tanggal 13 Agustus 
2009). 
 

     Pernyataan diatas diperkuat dengan pernyataan dari beberapa siswa-

siswi kelas VIII dan IX sebagai berikut. 

      Eka Paskiyani siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Cilacap menyatakan 

bahwa: 

“kalau metode biasanya menggunakan diskusi, dipresentasikan 
kemudian tanya jawab, ceramah, permainan” (wawancara tanggal 18 
Agustus 2009). 

 
      Sementara itu, Achmad Riyadi siswa kelas IX SMP Negeri 8 Cilacap 

menyatakan bahwa: 

“ya kalau metode pernah menggunakan diskusi diselingi tanya jawab, 
permainan seperti menjodohkan pertanyaan dengan jawaban” 
(wawancara tanggal 18 Agustus 2009). 

 
     Tentu saja dalam setiap topik atau materi pembelajaran, pak Sarwadi 

menggunakan metode yang bervariasi tidak bisa hanya menggunakan 

metode yang monoton dan metode yang sering digunakan oleh beliau 

adalah siswa mendiskusikan, menemukan sendiri dan 

mempresentasikannya serta diselingi dengan tanya jawab. Berikut hasil 

wawancara dengan pak Sarwadi guru PKn kelas VIII dan IX terkait hal 

tersebut: 

“ya metode tidak bisa monoton lah, tentu kita di lapangan tidak bisa 
diskusi saja. Ya yang sering saya gunakan mereka mendiskusikan, 
menemukan sendiri terus mempresentasikan dan juga di selingi 
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dengan tanya jawab. Ya kalau ceramah itu sudah pasti setiap metode 
apapun mesti memakai penjelasan” (wawancara tanggal 13 Agustus 
2009). 

 
     Dalam memilih metode mengajar pun pak Sarwadi selalu 

mempertimbangkan pada kemampuan dalam penguasaan metode tersebut 

agar dalam mengelola kelas tidak mengalami kesulitan. Berikut hasil 

wawancara dengan pak Sarwadi guru PKn kelas VIII dan IX terkait hal 

tersebut: 

“iya mempertimbangkan, misalnya memilih metode yang sulit-sulit 
saya sendiri tidak menguasai sehingga menjadi mengelola kelas tidak 
tahu apa yang harus saya kerjakan” (wawancara tanggal 13 Agustus 
2009). 

 
      Untuk menghindari siswa dari kebosanaan saat menerima pelajaran 

dan menciptakan suasana yang menyenangkan, biasanya pak Sarwadi 

menyelinginya dengan humor, permainan kadang juga mengkaitkan 

materi dengan situasi aktual di lingkungan. Berikut pernyataan pak 

Sarwadi guru PKn kelas VIII dan IX terkait hal tersebut: 

“biasanya saya selingi dengan joke (guyonan) dalam batas tertentu. 
Terus juga saya kaitkan dengan situasi aktual di lingkungan. 
Misalnya saya membahas tentang materi bela negara ya saya kaitkan 
apa berita paling ramai di TV saat ini. Anak-anak menyebutkan 
terorisme. Bagaimana mereka memandang masalah tersebut” 
(wawancara tanggal 13 Agustus 2009). 
 

      Achmad Riyadi siswa kelas IX juga menyatakan pendapatnya sebagai 

berikut: 

 “pada saat pelajaran kadang diselingi dengan humor/permainan 
sehingga pelajaran tidak terlalu tegang dan bosan” (wawancara 
tanggal 18 Agustus 2009). 

      Berdasarkan uraian diatas, kegiatan inti pembelajaran menggunakan 

metode yang cukup bervariasi. Misalnya metode ceramah digunakan 
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untuk menyampaikan informasi, metode tanya jawab digunakan agar 

pemahaman siswa terhadap materi dapat berkembang dan metode diskusi 

digunakan sesuai dengan materi yang akan diberikan serta melatih siswa 

untuk bekerjasama. Sedangkan metode permainan seperti menjodohkan 

pertanyaan dengan jawaban juga dilakukan untuk menghidupkan suasana 

belajar mengajar yang menyenangkan dan metode penugasan agar siswa 

belajar untuk mandiri serta penyelingan humor disela-sela pelajaran 

untuk mengalihkan kepenatan. Kegiatan inti pembelajaran selain 

penentuan metode juga penentuan dalam penggunaan media. 

2) Dalam penggunaan media 

     Kata “media” berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk 

jamak dari kata “medium”, yang secara harfiah berarti “perantara atau 

pengantar”. Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur 

informasi belajar atau penyalur pesan. 

     Dalam proses belajar mengajar kehadiran media mempunyai arti 

yang cukup penting. Karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan 

bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media 

sebagai perantara. Media dapat mewakili apa yang kurang mampu 

guru ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu. Dengan 

demikian anak lebih mudah mencerna bahan daripada tanpa bantuan 

media.  

     Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada tanggal 13-26 

Agustus 2009 dapat diketahui bahwa selama proses pembelajaran, 
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pak Sarwadi guru PKn kelas VIII dan IX dalam pembelajaran 

menggunakan media laptop, LCD, dan OHP itu pun kalau kebagian 

karena media yang terdapat di sekolah jumlahnya terbatas. Pak 

Sarwadi juga merasa kesulitan apabila dalam pembelajaran tidak 

menggunakan media sebagai peran 

     Sarwadi guru mata pelajaran PKn kelas VIII dan IX 

mengemukakan sebagai berikut: 

    “ya saya menggunakan LCD, OHP kalau kebagian kalau tidak ya 
jujur saja konvensional. Hal ini dikarenakan media yang terdapat 
di sekolah jumlahnya terbatas. Dengan LCD saya lebih mudah 
menyampaikan materi karena bisa menjelaskannya dengan contoh 
gambar”(wawancara tanggal 13 Agusrus 2009). 

 
     Pernyataan diatas diperkuat dengan pernyataan Destika Lestari 

siswa kelas IX sebagai berikut: 

    “Mediannya biasanya menggunakan laptop, LCD terus OHP” 
(wawancara tanggal 18 Agustus 2009). 

 
     Berdasarkan deskripsi diatas bahwa penggunaan media dalam 

kegiatan pembelajaran cukup bervariasi dan guru sudah dapat 

memanfatkan fasilitas sekolah yang terkait dengan media 

pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Dengan penggunaan media 

kegiatan pembelajaran akan menyenangkan dan materi lebih mudah 

dipahami. 

 

 

3) Materi dan sumber belajar 
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       Materi PKn dipandang cukup banyak dan luas serta disesuaikan 

dengan perubahan jaman. Untuk dapat mengembangkan materi PKn, 

guru harus dapat mengikuti perkembangan aktual peristiwa-

peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Informasi-informasi 

perubahan dan perkembangan peristiwa tersebut dapat diperoleh 

dengan mengikuti perkembangan dunia terbaru melalui berita-berita 

yang berasal dari media elektronik seperti televisi, radio, dan 

sebagainya dan juga media cetak seperti koran dan majalah. 

Biasanya guru hanya berpegangan pada buku paket dari sekolah dan 

LKS saja. 

       Oleh karena itu, sebagai guru yang kreatif dalam mengajar 

materi PKn pak Sarwadi tidak hanya berpatokan pada buku 

pegangan saja seperti buku paket dari MGMP kabupaten, buku-buku 

penunjang lain dari beberapa penerbit pun juga digunakan sebagai 

referensi beliau. Untuk memperkaya wawasan anak beliau juga 

memberikan informasi dari sana sini seperti misalnya, dari melihat 

koran dan internet serta mengkaitkan materi pelajaran yang 

diajarkan dengan peristiwa aktual.  

       Sarwadi guru mata pelajaran PKn kelas VIII dan IX 

mengemukakan sebagai berikut terkait dengan hal diatas: 

     “ya materi yang diajarkan tidak hanya dari buku pegangan saja, 
informasi dari sana sini harus kita ramu untuk memperkaya 
wawasan anak. Kalau anak sudah mengetahui, menemukan 
sendiri dari bukunya saya harus memberikan pemahaman yang 
lain yang saya dapatkan. Misalnya kalau saya melihat koran, 
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internet dan referensi buku-buku lain” (wawancara tanggal 13 
Agustus 2009). 

 
      Selain melihat koran dan internet, untuk memperluas wawasan 

anak terhadap materi yang diajarkan pak Sarwadi juga 

memanfaatkan perpustakaan sekolah untuk mencari bahan 

pelajaran selain dari buku pegangan, serta menyuruh siswanya  

untuk membaca di perpustakaan tersebut. Siswa juga menggunakan 

LKS dan buku paket dari sekolah sebagai sumber belajar mereka. 

Berikut hasil wawancara dengan pak Sarwadi terkait hal tersebut: 

      “membaca di perpus juga. Dan anak saya juga saya giring ke 
sana untuk membaca pula buku yang ada disana untuk mencari 
yang mereka butuhkan” (wawancara tanggal 13 Agustus 2009). 

 
     Eka Paskiyani siswa kelas VIII menambahkan juga sebagai 

berikut:  

        “sumber belajarnya menggunakan LKS, buku paket, dan buku-
buku perpustakaan” (wawancara tanggal 18 Agustus 2009). 

 
c. Tahap sesudah pengajaran 

 
     Berdasarkan observasi atau pengamatan dan wawancara pada tahap 

sesudah pengajaran dapat diketahui bahwa, pak Sarwadi dalam mengakhiri 

pelajaran kadang menanyakan kembali kepada siswa tentang materi yang 

diajarkan tadi (post tes) secara lisan tidak selalu dengan tes tertulis atau 

memberikan kesempatan pada siswa yang ingin bertanya jika belum 

paham dan kadang juga menunjuk salah satu siswa untuk menyimpulkan 

apa yang diajarkan tadi. Hal ini untuk mengetahui siswa sudah paham 

belum dengan materi yang telah diajarkan. Selain itu, beliau juga 
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menyuruh siswanya mengerjakan soal-soal di LKS yang pada pertemuan 

berikutnya akan di bahas. Pemberian tugas rumah seperti PR baik individu 

maupun kelompok kadang juga diberikan pak Sarwadi untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran. Berikut hasil wawancara dengan pak Sarwadi guru 

PKn kelas VIII dan IX terkait hal diatas: 

“untuk menjajaki kadang ya saya tanyakan kembali yang tadi sudah 
diajarkan. Jadi apa yang tadi kita bicarakan sebenarnya sudah 
dipahami atau belum. Jadi tidak selalu saya tes tertulis” (wawancara 
tanggal 13 Agustus 2009). 

 
     Hal tersebut diatas diperkuat dengan pernyataan Eka Paskiyani siswa 

kelas VIII sebagai berikut: 

“pada akhir pelajaran lebih sering diberikan pertanyaan secara lisan. 
Kadang juga meminta salah satu siswa untuk menyimpulkan yang tadi 
diajarkan” (wawancara tanggal 18 Agustus 2009). 

 
     Mengembangkan kreativitas guru membutuhkan proses, ia tidaklah 

lahir tiba-tiba, ada proses yang mengawalinya seperti: belajar dari 

pengalaman mengajar, baik diperoleh dari pengalaman sendiri maupun 

dari pengalaman guru lain. Guru dapat belajar dan merefleksikan 

perjalanan proses belajar mengajarnya ke dalam praktik pembelajaran 

bersama siswa. Guru PKn Kelas VIII dan IX pun melakukan hal tersebut 

agar dapat mengembangkan kreativitasnya, seperti berbagi pengalaman 

dengan guru lain baik yang serumpun mata pelajaran maupun teman guru 

lain yang mempunyai pengalaman lebih baik. Berikut pernyataan Sarwadi, 

guru PKn kelas VIII dan IX tentang hal tersebut: 

“Sharing dengan teman, entah teman serumpun mata pelajaran atau 
teman yang lain yang punya pengalaman lebih baik. Jadi itu yang 
sering kita lakukan seperti itu. Jadi di sela-sela istirahat kita sharing 
dengan teman, kalau pas ketemu dengan teman serumpun pada 
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kegiatan MGMP kita juga seperti itu” (wawancara tanggal 13 Agustus 
2009). 
 

     Hal lain yang dilakukan oleh guru PKn kelas VIII dan IX untuk 

mengembangan kreativitasnya, antara lain dengan mengikuti pelatihan-

pelatihan yang dapat meningkatkan kreativitas dalam mengajar. Berikut 

pernyataan Sarwadi, guru PKn kelas VIII dan IX tentang pelatihan-

pelatihan yang pernah diikutinya: 

“sejak otonomi daerah saya jarang mengikuti tapi sebelum otonomi 
daerah ya sering. Misalnya penataran tingkat provinsi, tingkat 
kabupaten. Kalau kabupaten kegiatannya kan kadang-kadang di format 
dalam bentuk MGMP, yang baik di fasilitasi sendiri maupun di 
fasilitasi olah dinas atau dulu namanya Departeman Pendidikan dan 
Kebudayaan dan pernah juga mengikuti latihan kerja calon instruktur 
walau hanya sekali terus mengikuti retraining waktu akan berlaku 
KBK, pernah juga mengikuti simposium guru, dan aktif dalam 
kegiatan MGMP” (wawancara tanggal 13 Agustus 2009). 
 
Sekolah juga sangat mendukung kepada guru-guru yang ingin 

mengembangkan kreativitas dalam mengajar dan guru-guru yang 

berprestasi dalam bidang apapun yang membanggakan nama sekolah. 

Berikut pernyataan Dr. Musanto K.,MM.Pd, Kepala Sekolah SMP N 8 

Cilacap mengenai hal tersebut: 

      “sangat mendukung, bahkan kalau guru mempunyai kreativitas yang 
tinggi diajukan oleh sekolah untuk mengikuti lomba guru kreatif’ 
(wawancara tanggal 14 Agustus 2009). 

 
     Salah satu bentuk dukungan yang diberikan oleh sekolah, yaitu 

mengharuskan guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan 

sekolah agar guru dapat mengembangkan kualitasnya dalam mengajar. 

      Dr.Musanto K.,MM.Pd Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Cilacap 

mengemukakan sebagai berikut: 
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      “ya mengharuskan guru mengikuti pelatihan, seperti yang sedang baru 
saja dilaksanakan oleh sekolah setiap guru harus mengikuti pelatihan 
komputer, internet dan bahasa Inggris” (wawancara tanggal 14 
Agustus 2009). 

 
     Dengan mengikuti pelatihan-pelatihan diharapkan guru dapat 

mengembangkan kreativitasnya tidak hanya kreativitas dalam mengajar 

tetapi juga kreativitasnya dalam membuat perangkat pembelajaran, seperti 

dalam pembuatan silabus dan RPP sebelum dimulainnya KBM. 

3. Kelemahan Pengembangan Kreativitas Mengajar Guru Dalam 
Memotivasi Siswa Pada Pembelajaran PKn 

 
Kelemahan dalam pengembangan kreativitas mengajar guru PKn kelas 

VIII dan IX adalah salah satunya guru tidak mendapatkan bantuan dana 

atau subsidi dari sekolah untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Berikut 

pernyataan Sarwadi guru PKn kelas VIII dan IX terkait hal tersebut: 

“tidak ada subsidi dari sekolah kepada guru untuk mengikuti pelatihan-
pelatihan, seperti seminar, penataran, lokakarya kalupun harus 
mengikuti itu pakai dana dari perseorangan” (wawancara tanggal 13 
Agustus 2009). 
 
Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Musanto K.,MM.Pd, Kepala 

Sekolah SMP N 8 Cilacap sebagai berikut: 

“memang dari sekolah tidak memberikan anggaran subsidi bagi guru 
untuk mengikuti pelatihan, tetapi bila guru berminat menggunakan 
biaya sendiri. Dari sekolah pun sudah memberikan pelatihan seperti 
komputer dan bahasa inggris”(wawancara tanggal 14 Agustus 2009). 
 
Kelemahan lain dilihat dari keadaan sekolah masih terbatas atau belum 

terpenuhi sepenuhnya sarana dan prasrana di sekolah  yang dibutuhkan 

untuk menunjang pembelajaran yang bervariasi, keadaan lingkungan 

sekolah, serta pengadaan sumber belajar yaitu keterbatasan buku-buku 
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pelajaran yang masih terbatas jumlahnya. Guru juga berusaha melatih 

siswanya untuk dapat mengakses internet agar dapat menambah 

pengetahuan. Berikut adalah hasil wawancara yang berkaitan dengan 

kelemahan pengembangan kreativitas mengajar guru dalam memotivasi 

siswa pada pembelajaran PKn: 

      Sarwadi guru mata pelajaran PKn kelas VIII dan IX mengemukakan 

sebagai berikut: 

“sebagian sarana mungkin sudah terpenuhi, walau belum memadai. 
Umpamanya LCD kadang rebutan tadinya satu tapi sudah ditambah 
dua. lalu lingkungan sekolah kita yang seperti ini sudah habis padahal 
mungkin akan lebih enak kalau belajar di luar kelas, di bawah pohon 
melingkar, kemudian keterbatasan buku-buku pelajaran yang masih 
terbatas jumlahnya” (wawancara tanggal 13 Agustus 2009). 
 
Selain kelemahan mengenai sarana dan sumber belajar yang masih 

terbatas, kelemahan lainnya adalah dalam penggunaan metode mengajar 

pada saat diskusi misalnya siswa terkadang belum membaca materi yang 

akan didiskusikan, sehingga apabila metode ini diterapkan kegiatan belajar 

akan tidak efektif dan biasanya malah ramai sendiri. 

Sarwadi guru mata pelajaran PKn kelas VIII dan IX mengemukakan 

sebagai berikut mengenai hal diatas: 

“penggunaan metode mengajar, misalnya pada saat saya akan 
menerapkan metode diskusi siswa terkadang belum membaca materi 
yang akan didiskusikan tentunya pelajaran akan tidak efektif 
nantinya. Selain itu pada saat diskusi berlangsung terkadang siswa 
malah ramai sendiri (wawancara 13 Agustus 2009). 

 
Untuk mengatasi kelemahan tersebut menurut kepala sekolah dan 

guru PKn kelas VIII dan IX adalah sebagai berikut: 
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Sarwadi guru mata pelajaran PKn kelas VIII dan IX mengemukakan 

sebagai berikut: 

“untuk mengatasi hal tersebut, untuk siswa dengan cara pendekatan 
pada siswa, memberikan dukungan, lebih memotivasi belajar siswa, 
serta dari sekolah menambah sarana dan prasarana yang kurang 
dalam kegiatan belajar mengajar” (wawancara 13 Agustus 2009). 
 
Musanto K.,MM.Pd, Kepala Sekolah SMP N 8 Cilacap 

mengemukakan: 

“dengan menambah sarana prasarana yang belum ada atau yang 
masih kurang” (wawancara tanggal 14 Agustus 2009). 
 
Untuk mengatasi kelemahan dalam pengembangan kreativitas 

mengajar guru di SMP Negeri 8 Cilacap adalah dengan cara menambah 

sarana prasarana yang belum ada atau masih kurang khususnya dalam 

kegiatan pembelajaran. Dengan adanya sarana prasarana yang lengkap 

maka akan memperlancar proses pembelajaran oleh guru PKn pada 

khususnya. Selain itu guru juga memberikan dukungan serta lebih 

memotivasi lagi belajar siswa. 

B. Pembahasan 

1. Pengembangan Kreativitas Mengajar Guru Dalam Memotivasi Siswa 
Pada Pembelajaran PKn 

 
     Kreativitas mengajar guru merupakan kemampuan yang dimiliki guru 

untuk mencipta dan membuat kombinasi baru. Apa yang diciptakan itu 

tidak perlu hal-hal yang baru sama sekali, tetapi merupakan gabungan dari 

hal-hal yang sudah ada sebelumnya serta bisa memodifikasi pembelajaran. 
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     Tugas mengajar guru dibagi menjadi tiga tahap yang bersifat suksesif. 

Tahap tersebut antara lain: tahap sebelum pengajaran, tahap pengajaran 

dan tahap sesudah pengajaran (Hasibuan, 1985:36). 

a. Tahap sebelum pengajaran 

    Dalam tahap ini guru harus menyusun perangkat pembelajaran, seperti 

silabus, perencanaan program mengajar atau RRP. Dalam 

merencanakan program tersebut diatas perlu dipertimbangkan aspek-

aspek yang berkaitan dengan bekal bawaan yang ada pada siswa, 

perumusan tujuan pelajaran, pemilihan metode, pemilihan pengalaman-

pengalaman belajar, pemilihan bahan pengajaran, peralatan, dan fasilitas 

belajar, mempertimbangkan karakteristik siswa, mempertimbangkan 

cara membuka pelajaran, pengembangan dan penutup pelajaran, 

mempertimbangkan peranan siswa dan pola pengelompokkan serta 

mempertimbangkan prinsip-prinsip belajar. 

Proses pembelajaran dimulai dengan mengadakan persiapan yang 

nantinya akan dilanjutkan pada tahap pembelajaran yaitu proses 

pembelajaran yang kondusif. Sebelum mulai mengajar di kelas yang 

dilakukan oleh guru PKn kelas VIII dan IX adalah menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran agar dapat menentukan terlebih dahulu 

metode dan media yang akan dipergunakan dalam KBM yang sudah 

disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. Hal tersebut dilakukan 

agar pembelajaran di kelas nanti dapat terprogram dengan baik.     
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b. Tahap pengajaran 

      Pada tahap ini berlangsung interaksi antara guru dengan siswa, 

siswa dengan siswa, siswa group atau siswa secara individual. Unsur-

unsur yang ada dalam pelaksanaan PBM adalah bagaimana seorang 

guru dituntut kreasinya dalam mengadakan persepsi. Persepsi yang baik 

akan membawa siswa memasuki materi pokok atau inti pembelajaran 

dengan lancar dan jelas. Dalam pelaksanaan PBM, materi yang akan 

diajarkan bibahas dengan bermacam-macam metode dan tehnik 

mengajar. 

Pak Sarwadi, guru PKn kelas VIII dan IX dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran agar siswa tertarik mengikuti proses belajar 

mengajar tidak selalu dimulai dengan kegiatan apersepsi, hal ini 

tergantung dengan situasi-situasi kelas yang dimasuki oleh beliau 

karena pada pagi, siang, dan jam terakhir situasi dan kondisi anak untuk 

menerima pelajaran sudah berbeda. Apalagi SMP N 8 Cilacap ini 

merupakan SMP yang terletak di pinggir jalan oleh karena itu guru 

harus pandai-pandai melihat situasi untuk memulai pembelajaran. 

Tetapi kadang juga beliau mengawali pembelajaran dengan sedikit 

mengulang materi yang diajarkan pada pertemuan minggu lalu. 

Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode 
diperlukan oleh guru dan penggunaanya bervariasi sesuai dengan tujuan 
yang ingin dicapai setelah pengajaran berakhir (Djamarah, 2002:53). 

 
Pada tahap pengajaran ini, guru mulai menggunakan metode 

mengajar. Terkait dengan metode pembelajaran, guru dalam proses 
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pembelajaran dituntut harus memiliki pemahaman dan penerapan secara 

taktis berbagai metode belajar mengajar yang nantinya akan menunjang 

strategi yang hendak dikembangkan. Karena metode merupakan cara 

yang dianggap paling efektif yang digunakan oleh guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran yang diajarkan kepada siswa agar 

tujuan yang dirumuskan dalam proses pembelajaran dapat tercapai 

dengan efektif. Guru PKn kelas VIII dan IX dalam pembelajaran 

penggunaan metode bergantung pada tujuan yang akan dicapai, 

Kompetensi Dasarnya (KD) seperti apa dan situasinya seperti apa. Pada 

pelaksanaan pembelajaran beliau sudah menggunakan metode 

pembelajaran yang cukup bervariasi, misalnya mendiskusikan, 

menemukan sendiri, mempresentasikan, penugasan, tanya jawab, 

kadang dengan permainan, dan metode ceramah yang masih tetap 

dipakai dengan alasan apapun metode yang digunakan pasti 

membutuhkan penjelasan dan merupakan metode utama dalam 

pembelajaran PKn walaupun penggunaannya tidak dominan hanya 

sebatas untuk memberikan pemahaman kepada siswa. 

Penggunaan metode ceramah secara dominan sangat menimbulkan 

kebosanan pada siswa. Pembelajaran hanya berpusat pada guru karena 

siswa mengandalkan informasi dari guru sehingga siswa cenderung 

pasif dalam pembelajaran. Guru PKn kelas VIII dan IX juga 

menggunakan metode permainan seperti menjodohkan pertanyaan 

dengan jawabannya sehingga siswa antusias mengikuti pelajaran ketika 
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metode tersebut diterapkan. Dalam metode permainan ini guru PKn 

kelas VIII dan IX membagi siswa menjadi empat kelompok, masing-

masing kelompok sudah memegang beberapa kertas yang berisi 

jawaban dari pertanyaan yang akan diberikan oleh guru. Pada saat guru 

memberikan pertanyaan di layar LCD kemudian setiap kelompok 

mencari jawaban dalam kertas yang telah dibagikan tadi dan bagi 

kelompok yang benar dalam menjodohkan antara pertanyaan dan 

jawabanya maka akan mendapatkan poin. Dalam penggunaan metode 

ini pak Sarwadi juga mevariasikannya dengan metode ceramah dengan 

begitu siswa menjadi lebih paham terhadap materi. Di akhir permainan 

bagi kelompok yang paling sedikit mengumpulkan poin akan diberikan 

hukuman untuk menyanyi di depan kelas. Beliau juga menyelingi 

pelajaran dengan humor (guyonan) dalam batas tertentu untuk 

menciptakan suasana yang menyenangkan dan mengalihkan kepenatan  

Dengan menggunakan beberapa metode dalam pembelajaran, pak 

Sarwadi juga selalu mempertimbangkan pada kemampuannya dalam 

penguasaan metode tersebut agar dalam mengelola kelas tidak 

mengalami kesulitan. 

Pelajaran PKn merupakan pembelajaran mengenai nilai, jadi dalam 

mengajar guru PKn kelas VIII dan IX pun memberikan pendekatan-

pendekatan tentang nilai. Seperti misalnya pada saat mengajar materi 

tentang bela negara guru PKn memberikan tema mengenai terorisme 

untuk didiskusikan secara kelompok, bagaimana tanggapan para siswa 
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sebagai warga negara mengenai hal tersebut. Pendekatan ini dapat 

dikatakan sebagai pendekatan perkembangan kongnitif dimana 

mendorong siswa untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral.  

Dalam proses belajar mengajar kehadiran media mempunyai arti 

yang cukup penting, karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan 

materi yang disampaikan kepada anak didik dapat disederhanakan 

dengan bantuan media. Untuk menggunakan media perlu 

mempertimbangkan berbagai hal antara lain media yang dipakai dapat 

untuk mencapai tujuan yang akan dicapai, media yang digunakan dapat 

memudahkan pemahaman peserta didik. Oleh karena itu, kreativitas 

guru dalam memilih dan menggunakan media sangat diperlukan guna 

mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. 

Pada umumnya, guru PKn kelas VIII dan IX telah menggunakan 

media dalam kegiatan inti seperti laptop, LCD, dan OHP namun 

jumlahnya masih sangat terbatas. Sehingga tidak menutup kemungkinan 

apabila beliau tidak kebagian media tersebut beliau menggunakan 

pengajaran secara konvensional. Dengan penggunaan metode dan media 

yang cukup variatif siswa sedikit lebih termotivasi dalam pembelajaran 

PKn. 

Materi PKn dipandang cukup banyak dan luas serta disesuaikan 

dengan perubahan jaman. Informasi-informasi perubahan dan 

perkembangan peristiwa aktual saat ini dapat diperoleh dengan 

mengikuti perkembangan dunia terbaru yang berasal dari media 
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elektronik maupun media cetak. Oleh karena itu, dalam mengajar materi 

PKn pak Sarwadi tidak hanya berpatokan pada buku pegangan saja. 

Untuk memperkaya wawasan anak beliau juga memberikan informasi 

dari sana sini seperti misalnya, dari internet, melihat koran dan buku-

buku terbaru yang relevan yang berkaitan dengan materi pembelajaran 

PKn serta mengkaitkan materi pelajaran yang diajarkan dengan 

peristiwa aktual. Oleh karena Sumber belajar yang digunakan siswa 

hanya berupa buku paket dan LKS, pak Sarwadi juga mengiring 

siswanya untuk membaca dan mencari buku-buku di perpustakaan. 

c. Tahap sesudah pengajaran 

     Tahap ini merupakan kegiatan atau perbuatan setelah pertemuan 

tatap muka dengan siswa. Beberapa perbuatan yang nampak pada tahap 

sesudah mengajar, antara lain: menilai pekerjaan siswa, membuat 

perencanaan untuk pertemuan berikutnya dan menilai kembali proses 

belajar mengajar yang telah berlangsung. 

Pada kegiatan akhir pelajaran, pak Sarwadi guru PKn kelas VIII dan 

IX dalam mengakhiri pelajaran kadang menanyakan kembali kepada 

siswa tentang materi yang diajarkan tadi secara lisan tidak selalu dengan 

tes tertulis atau memberikan kesempatan pada siswa yang ingin bertanya 

dan kadang juga menunjuk salah satu siswa untuk menyimpulkan apa 

yang diajarkan tadi. Hal ini untuk mengetahui siswa sudah paham 

belum dengan materi yang telah diajarkan. Pemberian tugas rumah 
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seperti PR baik individu maupun kelompok kadang juga diberikan pak 

Sarwadi untuk mengakhiri kegitan pembelajaran. 

     Menurut Cece Wijaya dan Tabrani Rusyan (1991:189-190) tumbuhnya 

kreativitas dikalangan guru dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya: 

a. Iklim kerja yang memungkinkan para guru meningkatkan pengetahuan  
dan kecakapan dalam melaksanakan tugas. 

b. Kerjasama yang cukup baik antara berbagai personel pendidikan dalam 
memecahkan permasalahan yang dihadapi. 

c. Pemberian penghargaan dan dorongan semangat terhadap setiap upaya 
yang bersifat bagi para guru untuk meningkatkan prestasi belajar 
siswa. 

 
     Menjadi guru kreatif tidaklah terbentuk secara tiba-tiba, melainkan 

lahir dari proses pergumulan dengan ruang dan waktu seiring pengalaman 

yang dilaluinya. Guru yang kreatif artinya guru yang memiliki daya cipta, 

misalnya dalam menyiapkan metode, perangkat, media dan muatan materi 

pembelajaran. Dari kreativitas guru tersebut, akan menular pada siswa 

secara jangka pendek maupun panjang. Karena siswa disadari atau tidak- 

cenderung belajar dari aktivitas dan kreativitas gurunya dalam proses 

pembelajaran. Kegiatan belajar yang variatif, dapat merangsang semangat 

dan  rasa penasaran siswa untuk belajar. Membangun kreativitas guru 

membutuhkan proses, seperti: belajar dari pengalaman mengajar, baik 

diperoleh dari pengalaman sendiri maupun dari pengalaman guru lain. 

Guru dapat belajar dan merefleksikan perjalanan proses belajar 

mengajarnya ke dalam praktik pembelajaran bersama siswa. Guru PKn 

Kelas VIII dan IX pun melakukan hal tersebut agar dapat mengembangkan 

kreativitasnya, seperti berbagi pengalaman atau sharing dengan guru lain 
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baik yang serumpun mata pelajaran maupun teman guru lain yang 

mempunyai pengalaman lebih baik. Selain itu guru PKn kelas VIII dan IX 

juga mengikuti pelatihan-pelatihan seperti mengikuti penataran, latihan 

kerja calon instruktur, simposium, dan aktif dalam kegiatan MGMP. Pihak 

sekolah juga mendukung kepada guru yang ingin mengembangkan 

kreativitasnya, dan salah satu bentuk dukungan dari sekolah yaitu 

pemberian pelatihan komputer, internet dan bahasa Inggris pada guru. Hal 

tersebut dilakukan sekolah agar guru dapat mengikuti perkembangan 

teknologi untuk diterapkan dalam pengajaran serta pemberian penghargaan 

kepada guru yang membangkan nama sekolah. 

     Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses 

pembelajaran yang meliputi tiga tahap pengajaran, yaitu tahap sebelum 

pengajaran, tahap pengajaran dan tahap sesudah pengajaran, maka dapat 

disimpulkan bahwa guru PKn kelas VIII dan IX dalam mengembangkan 

kreatifitas mengajarnya belum maksimal. Tetapi hal ini sudah memberikan 

nilai positif  bagi siswa, mereka akan lebih termotivasi belajar karena guru 

benar-benar membantu siswanya untuk belajar maksimal, disamping itu 

guru PKn kelas VIII dan IX selalu berusaha membuat kegiatan belajar di 

kelas menjadi nyaman dan kondusif sehingga proses belajar 

menyenangkan. Hal ini dapat dilihat dari proses belajar mengajar guru 

PKn kelas VIII dan IX sudah menggunakan beberapa metode mengajar 

seperti diskusi, tanya jawab, ceramah, penugasan dan permainan serta 

mengadakan variasi dengan menggunakan dua metode atau lebih ketika 
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mengajar, seperti permainan di variasikan dengan ceramah dan tanya 

jawab. Penggunaan media dalam pembelajaran seperti OHP dan LCD 

untuk menarik minat belajar siswa pun sudah digunakan dan dalam 

mengajar tidak terpancang pada satu buku saja tetapi mencari dari sumber 

belajar lain seperti membaca buku-buku, koran atau literatur lain yang 

berhubungan dengan materi pelajaran, dan melihat internet 

2. Kelemahan Dalam Pengembangan Kreativitas Mengajar Guru Dalam 
memotivasi Siswa pada Pembelajaran PKn 

 
      Kelemahan dalam pengembangan kreativitas mengajar guru dalam 

memotivasi siswa kelas VIII dan IX pada pembelajaran PKn di SMP Negeri 

8 Cilacap adalah salah satunya guru tidak mendapat bantuan dana atau 

subsidi dari sekolah untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, seperti seminar, 

lokakarya walaupun dari pihak sekolah juga sudah memberikan pelatihan 

sendiri tetapi dengan mengikuti kegiatan seperti tersebut diharapkan dapat 

menambah pengalaman guru. Sedangkan dilihat dari keadaan sekolah masih 

terbatas atau belum terpenuhi sepenuhnya sarana dan prasana yang 

dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran yang bervariasi, hanya sebagian 

saja yang sudah terpenuhi. Misalnya seperti LCD dan OHP yang jumlahnya 

masih sangat terbatas hanya ada beberapa saja dan belum dapat untuk 

mencakup semua. 

       Dilihat dari Keadaan lingkungan sekolah yang tidak memungkinkan 

lagi untuk melakukan kegiatan pembelajaran di luar  kelas karena kondisi 

sekolah yang sudah dipenuhi dengan bangunan-bangunan, misalnya 

melakukan pembelajaran di bawah pohon. Pembelajaran seperti ini akan 
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memberikan suasana yang berbeda pada siswa dan siswa pun dapat dengan 

leluasa bergerak apabila dibandingkan berada di dalam ruang kelas. 

      Penggunaan sumber belajar seperti keterbatasan buku-buku pelajaran 

pun masih terbatas jumlahnya. Sumber belajar dalam hal ini mengacu pada 

bahan pelajaran yang memanfaatkan perpustakaan sebagai tempat untuk 

mencari bahan-bahan pelajaran, itupun tidak semua bahan pelajaran yang 

dibutuhkan dapat ditemukan di sana. Siswa dalam kegiatan pembelajaran 

hanya menggunakan buku paket dari sekolah dan LKS. Karena jumlahnya 

yang masih terbatas dan sumber belajar di sekolah ini belum optimal atau 

belum lengkap maka, biasanya guru memberikan tugas kepada siswanya 

untuk mencari di internet ataupun koran mengenai materi yang dibutuhkan 

sesuai dengan tema masing-masing. Dengan begitu siswa juga dilatih untuk 

mencari materi yang berkaitan dengan pelajaran PKn melalui internet dan 

juga melatih kemandirian siswa. 

      Kelemahan lainnya dalam penggunaan metode pembelajaran, diskusi 

misalnya siswa terkadang belum membaca materi yang akan didiskusikan. 

Apabila metode ini tetap digunakan maka kegiatan belajar mengajar akan 

berlangsung tidak efektif. Terkadang siswa cenderung ramai sehingga 

kegiatan pembelajaran menjadi tidak kondusif. Selain itu, saat diskusi siswa 

yang serius dalam menjalankannya hanya beberapa saja. Sebaliknya siswa 

yang lainnya ramai sendiri 

   Upaya yang dapat dilakukan oleh guru dan pihak sekolah untuk mengatasi 

kelemahan-kelemahan dalam pengembangan kreativitas mengajar guru di 

SMP Negeri 8 Cilacap yaitu dengan cara menambah sarana prasarana yang 
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belum ada atau masih kurang khususnya dalam kegiatan pembelajaran. 

Dengan adanya sarana prasarana yang lengkap maka akan memperlancar 

proses pembelajaran oleh guru PKn pada khususnya. Selain itu guru juga 

memberikan dukungan serta lebih memotivasi lagi belajar siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian mengenai pengembangan kreativitas mengajar 

guru dalam memotivasi siswa pada pembelajaran PKn (Studi Kasus di Kelas 

VIII dan IX SMP Negeri 8 Cilacap) dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Pengembangan kreativitas mengajar guru dalam memotivasi siswa pada 

pembelajaran PKn yaitu di dalam mengajar guru harus mengembangkan 

kreativitas mengajar antara lain dengan menggunakan metode yang 

inovatif, tidak monoton hanya menggunakan metode ceramah saja dan 

tidak hanya menggunakan satu media saja, tetapi melakukan variasi dalam 

setiap pembelajaran agar siswa tidak mengalami kejenuhan. Sebagian 

guru-guru di SMP Negeri 8 Cilacap sudah mengembangkan kreativitasnya 

dalam mengajar, seperti halnya guru PKn kelas VIII dan IX dalam 

pembelajaran sudah menggunakan beberapa metode mengajar seperti 

diskusi, tanya jawab, ceramah, penugasan dan permainan serta 

mengadakan variasi dengan menggunakan dua metode atau lebih ketika 

mengajar yaitu permainan di variasikan dengan ceramah dan tanya jawab 

serta mendiskusikan, menemukan sendiri dan mempresentasikan. 

Penggunaan media dalam pembelajaran seperti OHP dan LCD untuk 

menarik minat belajar siswa pun sudah digunakan dan dalam mengajar 

tidak terpancang pada satu buku saja tetapi mencari dari sumber belajar 
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lain seperti membaca buku-buku, koran atau literatur lain yang 

berhubungan dengan materi pelajaran, dan melihat internet. Untuk 

mengembangkan kreativitas para guru sekolah sudah memberikan 

pelatihan komputer dan bahasa Inggris. Selain mengikuti pelatihan yang 

diadakan sekolah, guru PKn kelas VIII dan IX juga mengikuti penataran, 

simposium, dan aktif dalam kegiatan MGMP (Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran). Guru PKn kelas VIII dan IX dalam mengembangkan kreatifitas 

mengajarnya memang belum maksimal. Tetapi hal di atas sudah 

memberikan nilai positif  bagi siswa, mereka akan lebih termotivasi belajar 

karena guru benar-benar membantu siswanya untuk belajar maksimal, 

disamping itu guru PKn kelas VIII dan IX selalu berusaha membuat 

kegiatan belajar dikelas menjadi nyaman dan kondusif sehingga proses 

belajar menyenangkan. 

2. Kelemahan dalam pengembangan kreativitas mengajar guru dalam 

memotivasi siswa kelas VIII dan IX pada pembelajaran PKn yaitu salah 

satunya guru tidak mendapat bantuan dana atau subsidi dari sekolah untuk 

mengikuti pelatihan-pelatihan, seperti seminar, lokakarya walaupun dari 

pihak sekolah juga sudah memberikan pelatihan sendiri tetapi dengan 

mengikuti kegiatan seperti tersebut diharapkan dapat menambah 

pengalaman guru. Dilihat dari keadaan sekolah masih terbatas atau belum 

terpenuhi sepenuhnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk 

menunjang pembelajaran yang bervariasi, serta pengadaan sumber belajar 
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seperti keterbatasan buku-buku pelajaran yang masih terbatas jumlahnya. 

Kelemahan lainnya dalam penggunaan metode pembelajaran. 

B. Saran 

Untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar, khususnya pembelajaran 

PKn di SMP Negeri 8 Cilacap, maka peneliti menyarankan sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

a. Guru lebih mengembanggakan lagi kreativitasnya dalam mengajar, 

menggunakan media dan metode yang lebih bervariasi lagi dalam setiap 

kegiatan pembelajaran sesuai dengan pokok bahasan yang diajarkan 

supaya siswa tidak menjadi bosan dan termotivasi belajar. Hal lain yang 

dapat dilakukan guru untuk menambah pengalaman dengan mengikuti 

kegiatan atau pelatihan yang sesuai dengan bidang studinya masing-

masing dan aktif dalam MGMP sebagai sarana peningkatan mutu guru. 

Guru lebih berani dalam berinovasi untuk mencari terobosan–terobasan 

baru dengan menggali dan mencoba menerapkan metode pembelajaran 

non konvensional, agar kegiatan pembelajaran menarik dan tidak 

membosankan, sehingga dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. 

2. Bagi SMP Negeri 8 Cilacap 

Pihak sekolah hendaknya dapat mencukupi kebutuhan belajar bagi siswa 

seperti menciptakan suasana sekolah yang nyaman dan kondusif, 

menyediakan sumber-sumber belajar yang dibutuhkan guru atau siswa agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal serta menambah sarana 

untuk mendukung proses belajar mengajar guru dan mengadakan pelatihan 

guru. 
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Lampiran 1  

Instrumen Penelitian 

Pengembangan Kreativitas Mengajar Guru Dalam Memotivasi Siswa Pada Pembelajaran PKn  

(Studi Kasus di Kelas VIII dan IX SMP Negeri 8 Cilacap) 

Fokus penelitian Indikator Pertanyaan Cara Mencari 
Data 

Kreativitas 

Mengajar Guru 

PKn Sebagai 

Motivasi Siswa 

Dalam Menerima 

Pelajaran 

 

1. Aspek pendorong guru PKn 

menjadi kreatif 

 

 

 

 

 

 

2. Karya kreativitas dari guru PKn 

 

 

 

 

1. Apa yang memotivasi anda menjadi kreatif ? 

2. Apa yang mengilhami anda untuk mengajar 

kreatif ? 

3. Adakah seseorang yang menginspirasi anda 

sehingga anda menjadi kreatif ? 

4. Apakah anda sering mengikuti kegiatan-

kegiatan yang dapat meningkatkan kreativitas 

anda dalam mengajar ? 

5. Dengan kreativitas anda, apa saja yang sudah 

anda ikuti dan hasilkan ? 

6. Karya kreativitas apa saja yang sudah anda 

buat ? 

7. Apakah anda terapkan/gunakan dalam KBM 

Wawancara 
 

Wawancara dan 
observasi 

 
Wawancara dan 

observasi 
 

Wawancara dan 
observasi 

 
 

Wawancara dan 
observasi 

 
Wawancara dan 

observasi 
 

Wawancara dan 
observasi 
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3. Peran organisasi sekolah/daya 

dukung sekolah 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Kegiatan belajar mengajar, 

di kelas ? 

8. Apakah dalam membuat karya tersebut 

keinginan dari  anda sendiri atau ada 

dorongan dari orang lain? 

9. Apakah orang-orang disekitar anda/teman 

satu profesi anda menggangap anda kreatif ? 

10. Dengan kreativitas mengajar anda, apakah 

sekolah anda mendukung? 

11. Dukungan seperti apa yang diberikan  oleh 

sekolah? 

12. Apakah sarana dan prasarana yang tersedia di 

sekolah menunjang KBM khususnya mata 

pelajaran PKn? 

13. Apakah sekolah mengharuskan guru-guru di 

sekolah mengikuti pelatihan untuk 

meningkatkan kualitas guru?berapa kali? 

14. Apakah sekolah memberikan reward/ 

penghargaan bagi guru yang berprestasi? 

15. Bagaimana cara anda membuka pelajaran 

 
Wawancara dan 

observasi 
 
 

Wawancara dan 
observasi 

 
Wawancara 

 
 

Wawancara  
 
 

Wawancara dan 
observasi 

 
 
 

Wawancara 
 
 
 

Wawancara 
 
 

Observasi dan  
wawancara  
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penggunaan metode dan media 

pembelajaran serta penyampaian 

materi pelajaran oleh guru PKn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

agar siswa tertarik mengikuti PBM PKn ? 

16. Metode mengajar apa sajakah yang anda 

gunakan dalam pembelajaran PKn ? 

17. Dalam setiap topik atau materi pembelajaran 

apakah anda menggunakan metode yang 

bervariasi dan metode apa yang sering anda 

gunakan ? 

18. Metode mengajar apakah yang anda rasa 

paling cocok digunakan dalam  pembelajaran 

PKn ? 

19. Dalam memilih metode mengajar, apakah 

anda selalu mempertimbangkan pada 

kemampuan anda dalam penguasaan metode 

tersebut ? Mengapa ? 

20. Bagaimana kreativitas anda dalam 

menggunakan metode pembelajaran untuk 

menghindari kebosanan siswa dalam 

menerima pelajaran ? 

21. Media/alat peraga apa sajakah yang anda 

Observasi dan 
wawancara 

 
Observasi dan 

wawancara 
 
 

Wawancara 
 

Wawancara 
 

 
 

Wawancara 
 

 
 
 
 

Observasi dan 
wawancara 

 
 
 
 

Wawancara dan 
observasi 
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gunakan dalam mengajar di kelas ? 

22. Apakah anda merasa kesulitan jika 

pelaksanaan pembelajaran tidak 

menggunakan media/alat peraga sebagai 

penunjang ? 

23. Apakah anda juga selalu menyelingi kegiatan 

pembelajaran dengan humor ? Mengapa ? 

24. Apakah dalam proses pembelajaran, materi 

yang anda ajarkan hanya didapatkan dari 

buku pegangan ? 

25. Apakah anda selalu memanfaatkan 

perpustakaan sekolah untuk mencari bahan 

pelajaran selain dari buku pegangan ? 

26. Apakah anda sering mengkaitkan materi 

pelajaran yang anda ajarkan dengan peristiwa 

aktual ? 

27. Apakah anda selalu memberikan pertanyaan 

pada akhir pelajaran (post tes) untuk 

mengukur kemampuan siswa setelah 

Wawancara 
 
 
 
 
 

Observasi dan 
wawancara 

 
Wawancara 

 
 
 

Observasi dan 
wawancara 

 
 
 

Wawancara 
 
 

 
Observasi dan  

wawancara 
 
 

 
 



86 

 

 
 
 
 
 
 
5. Hambatan/kelemahan dalam 

pengembangan kreativitas 

mengajar guru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

menerima materi yang anda ajarkan ? 

28. Apakah anda sering memberikan tugas untuk 

siswa seperti PR, membaca buku lain, kliping 

dll? 

29. Apakah semua sarana yang anda butuhkan 

untuk mengajar kreatif tersedia di sekolah ? 

30. Adakah kesulitan dalam memilih dan 

menggunakan metode dan media 

pembelajaran untuk disesuaikan dengan 

materi yang akan anda ajarkan ? 

31. Hambatan apa yang muncul pada saat anda 

mengajar kreatif ? 

32. kecepatan dan daya serap siswa dalam 

mengikuti pelajaran berbeda-beda, bagaimana 

langkah yang anda lakukan untuk mengatasi 

hal ini ? 

33. Menurut anda hambatan mana yang paling 

sulit dihadapi ? 

34. Menurut anda, apakah pelajaran PKn itu 

Observasi dan 
wawancara 

 
 

Observasi dan 
wawancara 

 
Wawancara 

 
 
 

 
 

Wawancara 
 
 

Wawancara 
 
 
 
 
 

Wawancara 
 
 

Wawancara 
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6. Pendapat dan ketertarikan siswa 

pada pelajaran PKn serta cara 

mengajar guru kreatif 

menarik ? Mengapa?  

35. Apakah anda paham dengan materi pelajaran 

yang disampaikan oleh guru PKn anda? 

36. Menurut anda, apakah guru PKn anda dalam 

mengajar sudah cukup kreatif? 

37. Metode dan media/alat bantu apa saja yang 

digunakan oleh guru PKn anda pada saat 

pembelajaran PKn? 

38. Menurut anda, apakah dengan menggunakan 

metode dan media mengajar  guru PKn anda 

yang bervariasi materi yang disampaikan 

mudah dipahami dan menarik perhatian anda 

dalam belajar PKn? 

39. Apa saja sumber-sumber belajar yang 

digunakan dalam PBM PKn? 

40. Menurut anda, apakah guru PKn sudah 

mampu menciptakan suasana kelas yang 

menyenangkan? 

41. Dengan cara mengajar guru PKn yang kreatif, 

Wawancara 
 
 

Wawancara 
 
 

Wawancara dan 
observasi 

 
 

Wawancara 
 
 
 
 
 
 
 

Wawancara dan 
observasi 

 
Wawancara dan 

observasi 
 

 
Wawancara dan 

Observasi 
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apakah anda menjadi termotivasi dalam 

belajar PKn? 

42. Apa yang dilakukan guru PKn anda saat 

mengawali pelajaran? 

43. Bagaimana tanggapan anda dengan cara 

mengajar guru PKn? 

 

 
Wawancara dan 

observasi 
 

Wawancara 
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Lampiran 2  

PEDOMAN WAWANCARA SISWA 
 

 
Identitas 

Nama  : 

Kelas  : 

Pertanyaan 

44. Menurut anda, apakah pelajaran PKn itu menarik ? Mengapa?  

45. Menurut anda, apakah guru PKn anda dalam mengajar sudah cukup kreatif? 

46. Metode dan media/alat bantu apa saja yang digunakan oleh guru PKn anda 

pada saat pembelajaran PKn?  

47. Menurut anda, apakah dengan menggunakan metode dan media mengajar  

guru PKn anda yang bervariasi materi yang disampaikan mudah dipahami dan 

menarik perhatian anda dalam belajar PKn? 

48. Apa saja sumber-sumber belajar yang digunakan dalam proses belajar 

mengajar PKn? 

49. Menurut anda, apakah guru PKn sudah mampu menciptakan suasana kelas 

yang menyenangkan? 

50. Dengan cara mengajar guru PKn yang kreatif, apakah anda menjadi 

termotivasi dalam belajar PKn? 

51. Apa yang dilakukan guru anda saat mengawali pelajaran? 

52. Apakah di akhir pelajaran guru PKn anda selalu memberikan pertanyaan? 

53. Bagaimana tanggapan anda dengan cara mengajar guru PKn? 
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PEDOMAN WAWANCARA GURU PKn 

 

Identitas 

Nama  : 

Pertanyaan 

1. Apa yang memotivasi anda menjadi kreatif ? 

2. Apa yang mengilhami anda untuk mengajar kreatif ? 

3. Adakah seseorang yang menginspirasi anda sehingga anda menjadi kreatif ? 

4. Apakah anda sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan 

kreativitas anda dalam mengajar ? 

5. Berapa kali anda mengikuti pelatihan? 

6. Dengan kreativitas anda, apa saja yang sudah anda ikuti dan hasilkan ? 

7. Karya kreativitas apa saja yang sudah anda buat ? 

8. Apakah anda terapkan/gunakan dalam KBM di kelas ? 

9. Apakah dalam membuat karya tersebut keinginan dari  anda sendiri atau ada 

dorongan dari orang lain? 

10. Bagaimana cara anda membuka pelajaran agar siswa tertarik mengikuti PBM 

PKn ? 

11. Metode mengajar apa sajakah yang anda gunakan dalam pembelajaran PKn ? 

12. Dalam setiap topik atau materi pembelajaran apakah anda menggunakan 

metode yang bervariasi dan metode apa yang sering anda gunakan ? 

13. Metode mengajar apakah yang anda rasa paling cocok digunakan dalam  

pembelajaran PKn ? 

14. Dalam memilih metode mengajar, apakah anda selalu mempertimbangkan 

pada kemampuan anda dalam penguasaan metode tersebut ? Mengapa ? 

15. Bagaimana kreativitas anda dalam menggunakan metode pembelajaran untuk 

menghindari kebosanan siswa dalam menerima pelajaran ? 

16. Media/alat peraga apa sajakah yang anda gunakan dalam mengajar di kelas ? 

17. Apakah anda merasa kesulitan jika pelaksanaan pembelajaran tidak 

menggunakan media/alat peraga sebagai penunjang ? 
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18. Apakah anda juga selalu menyelingi kegiatan pembelajaran dengan humor ? 

Mengapa ? 

19. Apakah dalam proses pembelajaran, materi yang anda ajarkan hanya 

didapatkan dari buku pegangan ? 

20. Apakah anda selalu memanfaatkan perpustakaan sekolah untuk mencari bahan 

pelajaran selain dari buku pegangan ? 

21. Apakah anda sering mengkaitkan materi pelajaran yang anda ajarkan dengan 

peristiwa aktual ? 

22. Apakah anda selalu memberikan pertanyaan pada akhir pelajaran (post tes) 

untuk mengukur kemampuan siswa setelah menerima materi yang anda 

ajarkan ? 

23. Apakah anda sering memberikan tugas untuk siswa seperti PR, membaca buku 

lain, kliping dll? 

24. Apakah semua sarana yang anda butuhkan untuk mengajar kreatif tersedia di 

sekolah ? 

25. Adakah kesulitan dalam memilih dan menggunakan metode dan media 

pembelajaran untuk disesuaikan dengan materi yang akan anda ajarkan ? 

26. Hambatan/kelemahan apa yang muncul dalam pengembangan kreativitas 

mengajar? 

27. Kecepatan dan daya serap siswa dalam mengikuti pelajaran berbeda-beda, 

bagaimana langkah yang anda lakukan untuk mengatasi hal ini ? 
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PEDOMAN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

Identitas 

Nama  : 

Pertanyaan 

1. Apakah sekolah memberikan dukungan kepada guru yang memiliki kreativitas 

dalam mengajar? Dukungan seperti apa yang diberikan? 

2. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana sekolah terkait dengan media/alat 

peraga pembelajaran dan sumber belajar? 

3. Apakah sarana dan prasaran tersebut sudah dapat menunjang KBM khususnya 

untuk pembelajaran PKn? 

4. Apakah anda mengharuskan guru-guru di sekolah untuk mengikuti pelatihan 

untuk meningkatkan kualitas guru tersebut? 

5. Apakah anda memberikan reward/penghargaan bagi guru yang berprestasi? 

6. Harapan anda agar kualitas pembelajaran di sekolah ini meningkat?  

7. Bagaimana upaya sekolah untuk mengatasi hambatan/kelemahan pembelajaran 

di sekolah? 
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Lampiran 3  

HASIL WAWANCARA 
 

Hari/tanggal Nara sumber Daftar Pertanyaan Hasil wawancara 

Wawancara 

Kamis, 13 

Agustus 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Sarwadi, S.Pd (Guru 
PKn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Apa yang memotivasi anda 
menjadi kreatif ? 

 
 
 
2. Adakah seseorang yang 

menginspirasi anda sehingga 
anda menjadi kreatif ? 

 
 
 
 
 
3. Apa yang mengilhami anda 

untuk mengajar kreatif ? 
 
 
 
 
 
 
 
4. Apakah anda pernah 

-  Saya hanya ingin anak bisa menguasai materi 
pembelajaran. Itu saja mbak yang menjadi 
tujuan saya yang lain ya nggak begitu, jadi 
fokusnya pada anak. 

 
-  Ya terinspirasi oleh keberhasilan teman-teman 

kalau misalnya saya membuka internet atau apa 
kok mereka hebat-hebat seperti itu, itu yang 
pertama. Yang kedua ya yang seperti saya 
sebutkan tadi agar anak lebih menguasai materi 
yang disampaikan, tujuan pembelajaran bisa 
tercapai.  

 
-  Buku ya, baca buku seperti Quatum Learning. 

Ternyata kok bagus sehingga bisa memberikan 
motivasi. Ternyata saya mengajar itu belum 
apa-apa, saya mengajar itu belum 
menghasilkan anak yang diharapkan banyak 
orang sehingga ya mencoba tapi ya ternyata 
juga sulit. Oleh karena itu saya berupaya 
melakukan semampu saya. 

  
-   Ya biasa sharing mbak. Sharing dengan teman, 
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mengikuti kegiatan-kegiatan 
yang dapat meningkatkan 
kreativitas anda dalam 
mengajar ? 

 
 
 
 
5. Apakah anda pernah 

mengikuti pelatiha-pelatihan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Karya kreativitas apa saja 

yang sudah anda buat ? 
 
 
 
 
 
 

entah teman serumpun mata pelajaran atau 
teman yang lain yang punya pengalaman lebih 
baik. Jadi itu yang sering kita lakukan seperti 
itu. Jadi di sela-sela istirahat kita sharing 
dengan teman, kalau pas ketemu dengan teman 
serumpun pada kegiatan MGMP kita juga 
seperti itu. 

 
-  Sejak otonomi daerah saya jarang mengikuti 

tapi sebelum otonomi daerah ya sering. 
Misalnya penataran tingkat provinsi, tingkat 
kabupaten. Kalau kabupaten kegiatannya kan 
kadang-kadang di format dalam bentuk 
MGMP, yang baik di fasilitasi sendiri maupun 
di fasilitasi olah dinas atau dulu namanya 
Departeman Pendidikan dan Kebudayaan dan 
pernah juga mengikuti latihan kerja calon 
instruktur walau hanya sekali terus mengikuti 
retraining waktu akan berlaku KBK. 

 
-  Ya saya baru buat PTK dengan judul “Upaya 

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Dalam 
Kegiatan Pembelajaran PKn Melalui 
Pembelajaran Berbasis Siswa Dengan 
Permainan Kartu Angka” yang diadakan oleh 
Forum Pendidikan Guru dalam rangka hari 
pendidikan nasional. Pernah juga mengikuti 
simposium guru. 
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7. Apakah yang anda buat 

tersebut diterapkan dalam 
KBM dikelas? 

 
8. Apakah dalam membuat 

karya tersebut keinginan dari 
anda sendiri atau ada 
dorongan dari orang lain? 

 
9. Bagaimana cara anda 

membuka pelajaran agar 
siswa tertarik mengikuti PBM 
PKn? 

 
 
 
 
 
 
 
 
10. Metode mengajar apa 

sajakah yang anda gunakan 
dalam pembelajaran PKn? 

 
 

 
 
-  Ya kadang saya terapkan, melihat situasi mbak. 
 
 
 
-  Ya jelas dari saya sendiri. 
 
 
 
 
- Ini tergantung dari situasi-situasi yang saya 

masuki dari pagi, siang, terus jam terakhir 
sudah lain ya. Apalagi SMP 8 ini SMP yang di 
pinggir jalan begitu menurut saya kurang 
kondusif untuk pembelajaran. Sehingga pandai-
pandailah melihat situasi. Kadang-kadang baru 
mulai pelajaran sirine lewat di jalan itu semua 
pada lihat keluar, ya akhirnya saya suruh lihat 
dulu ya terus dari situ saya tanya gimana, ada 
apa tadi. Lha terus saya bawa ke pelajaran yang 
akan saya ajarkan tadi. 

 
- Ya kalau metode juga bergantung dari tujuan 

yang kita capai, KD nya apa, situasinya seperti 
apa. Kadang-kadang jujur saja saya sudah 
menyiapkan misalnya diskusi tapi ketika saya 
jajaki anak sudah membaca/ belum ternyata 



96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
11. Dalam setiap topik atau 

materi pembelajaran apakah 
anda menggunakan metode 
yang bervariasi dan metode 
apa yang sering anda 
gunakan? 

 
 
12. Metode mengajar apa yang 

anda rasa paling cocok 
digunakan dalam 
pembelajaran PKn? 

 
13. Dalam memilih metode 

mengajar, apakah anda 
selalu mempertimbangkan 
pada kemampuan anda 
dalam penguasaan metode 
tersebut?Mengapa? 

 
14. Bagaimana kreativitas anda 

dalam menggunakan metode 

anak tidak membaca ya bagaimana mau 
berdiskusi, sehingga akhirnya saya ganti 
dengan metode lain daripada tidak efektif. 
Biasanya menggunakan penugasan, diskusi, 
permainan,dan itu tadi tergantung situasi. 

 
-  Ya metode tidak bisa monoton lah, tentu kita di 

lapangan tidak bisa diskusi saja. Ya yang 
sering saya gunakan mereka mendiskusikan, 
menemukan sendiri terus mempresentasikan 
dan juga di selingi dengan tanya jawab. Ya 
kalau ceramah itu sudah pasti setiap metode 
apapun mesti memakai penjelasan. 

 
-  Kalau saya tidak satu pun metode itu merasa 

saya itu wah dengan ini pas dengan itu tidak. 
Jadi benar-benar sesuai dengan lingkungan 
yang terjadi pada saat itu. 

 
-  Iya, misalnya memilih metode yang sulit-sulit 

saya sendiri tidak menguasai sehingga menjadi 
mengelola kelas tidak tahu apa yang harus saya 
kerjakan. 

 
 
 
-  Biasanya saya selingi dengan joke (guyonan) 

dalam batas tertentu. Terus juga saya kaitkan 
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pembelajaran untuk 
menghindari kebosanan 
siswa dalam menerima 
pelajaran?  

 
 
 
15. Media/alat peraga apa 

sajakah yang anda gunakan 
dalam mengajar di kelas? 

 
 
16. Apakah anda merasa 

kesulitan jika pelaksanaan 
pembelajaran tidak 
menggunakan media/alat 
peraga sebagai penunjang? 

 
17. Apakah anda selalu 

menyelingi kegiatan 
pembelajaran dengan 
humor?Mengapa? 

 
18. Apakah dalam proses 

pembelajaran, materi yang 
anda ajarkan hanya 
didapatkan dari buku 
pegangan saja?  

dengan situasi aktual di lingkungan. Misalnya 
saya membahas tentang materi bela negara ya 
saya kaitkan apa berita paling ramai di TV saat 
ini. Anak-anak menyebutkan terorisme. 
Bagaimana mereka memandang masalah 
tersebut. 

 
-  Ya LCD, OHP kalau kebagian kalau tidak ya 

jujur saja konvensional. Hal ini dikarenakan 
media yang terdapat di sekolah jumlahnya 
terbatas. 

 
-  Tergantung mbak, ya kadang saya merasa sulit 

bila saya tidak menggunakan media sementara 
anak tidak memiliki buku, masa saya harus 
mencatatkan. 

 
 
- Ya untuk mengalihkan kepenatan. 
 
 
 
 
-  Ya tidak lah, informasi dari sana sini harus kita 

ramu untuk memperkaya wawasan anak. Kalau 
anak sudah mengetahui, menemukan sendiri 
dari bukunya saya harus memberikan 
pemahaman yang lain yang saya dapatkan. 
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19. Apakah anda selalu 

memanfatakan perpustakaan 
sekolah untuk mencari 
bahan pelajaran selain dari 
buku pegangan? 

 
20. Apakah anda selalu 

memberikan pertanyaan 
pada akhir pelajaran (post 
test) untuk mengukur 
kemampuan siswa setelah 
menerima materi yang anda 
ajarkan? 

 
21. Apakah anda sering 

memberikan tugas untuk 
siswa seperti PR, membaca 
buku lain, kliping dll? 

 
 
22. Apakah semua sarana yang 

anda butuhkan untuk 
mengajar kreatif tersedia di 
sekolah? 

 
23. Apa yang menjadi 

Misalnya kalau saya melihat koran, internet 
dan referensi dari buku-buku lain.  

-  Iya, membaca juga. Dan anak saya juga saya 
giring ke sana untuk membaca pula buku yang 
ada disana untuk mencari yang mereka 
butuhkan. 

 
 
- Ya, untuk menjajaki kadang ya saya tanyakan 

kembali yang tadi sudah diajarkan. Jadi apa 
yang tadi kita bicarakan sebenarnya sudah 
dipahami/belum. Jadi tidak selalu saya tes 
tertulis. 

 
 
 
- Iya, kadang-kadang ada yang tidak 

mengerjakan. Biasanya yang tidak 
mengerjakan diberi hadiah seperti menyanyi di 
depan kelas. 

 
- Sebagian mungkin sudah walau belum 

memadai. Umpamanya LCD kadang rebutan 
tadinya satu tapi sudah ditambah 2.  

 
 
 
- Ya tadi sarana yang masih terbatas, lingkungan 
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hambatan/kelemahan dalam 
pengembangan kreativitas 
mengajar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Kecepatan dan daya serap 

siswa dalam mengikuti 
pelajaran berbeda-beda, 
bagaimanakah langkah yang 
anda lakukan untuk 
mengatasi hal ini? 

 
 
25. Bagaimana untuk mengatasi 

hambatan/kelemahan 

sekolah kita yang seperti ini sudah habis 
padahal mungkin akan lebih enak kalau belajar 
di luar kelas, di bawah pohon melingkar, 
kemudian keterbatasan buku-buku pelajaran 
yang masih terbatas jumlahnya, lemahnya 
motivasi dari anak. Hambatan/kelemahan 
lainnya dalam penggunaan metode mengajar, 
misalnya pada saat saya akan menerapkan 
metode diskusi siswa terkadang belum 
membaca materi yang akan didiskusikan 
tentunya pelajaran akan tidak efektif nantinya. 
Selain itu pada saat diskusi berlangsung 
terkadang siswa malah ramai sendiri. 
Kelemahan lainnya tidak adanya subsidi dari 
sekolah untuk mengikuti kegiatan seperti 
seminar, lokakarya dll biasanya menggunakan 
dana perseorangan. 

 
-  Ya yang kurang dari temannya kita ajak di luar 

pelajaran untuk secara informal ngomong-
ngomong. Ngomong-ngomong bukan memberi 
pelajaran tapi memberi motivasi, saya yakin 
kalau sudah termotivasi dia akan bisa sendiri. 

 
 
 
- Ya untuk mengatasi hambatan-hambatan 

tersebut, untuk siswa dengan cara pendekatan 
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• Dr. Musanto K.,MM 

Pd (Kepala Sekolah 
SMP N 8 Cilacap) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tersebut?  
 
 
 
 
 
 
1. Apakah sekolah 

memberikan dukungan 
kepada guru yang memiliki 
kreativitas dalam mengajar? 
Dukungan seperti apa yang 
di berikan? 
 

2. Bagaimana kondisi sarana 
dan prasarana sekolah 
terkait dengan media 
pembelajaran dan sumber 
belajar? 

 
 
3. Apakah sarana dan 

prasarana tersebut sudah 
dapat menunjang KBM? 

 
4. Apakah sekolah 

mengharuskan guru-guru 
untuk mengikuti pelatihan 
untuk meningkatkan 

pada siswa, memberikan dukungan, lebih 
memotivasi belajar siswa, serta dari sekolah 
menambah sarana dan prasarana yang kurang 
dalam kegiatan belajar mengajar. 

 
 
 

 - Sangat mendukung, bahkan kalau guru  
mempunyai kreativitas yang tinggi diajukan 
oleh sekolah untuk mengikuti lomba guru 
kreatif. 

 
 
 
- Sebagian ada yang bisa terpenuhi, seperti 

misalnya laboratorium IPA, ruang multimedia, 
peta, LCD. 

 
 
 
- Belum. 
 
 
 
- Ya mengharuskan, seperti yang sedang dan baru 

saja dilaksanakan oleh sekolah setiap guru harus 
mengikuti pelatihan/kursus komputer dan 
bahasa Inggris, memang dari sekolah tidak 
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kualitas guru tersebut? 
 
 
 
 
 
 
5. Apakah sekolah 

memberikan 
reward/penghargaan bagi 
guru yang berprestasi? 

 
 
6. Bagaimana pendapat anda 

tentang Pak Sarwadi dalam 
mengajar siswa-siswanya? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Harapan anda agar kualitas 

pembelajaran di sekolah ini 

memberikan subsidi untuk guru yang ingin 
mengikuti pelatihan di luar sekolah seperti 
penataran, simposium bila ingin menggunakan 
biaya sendiri. 

 
 
 
- Iya, masih berupa pujian dan berupa uang. 
 
 
 
 
 
- Menurut saya, Pak Sarwadi dalam mengajar 

sering kali mengajarkan dan mendidik siswa-
siswanya agar kreatif dan punya inisiatif untuk 
menggembangkan materi. Ya bersikap 
demokratis dengan mendengarkan, 
memberikan kebebasan dan kesempatan siswa 
untuk aktif belajar dan menggugkapkan 
gagasan/ide mereka. Dan dalam menggelola 
kelas beliau berusaha sebaik-baiknya 
menciptakan kelas itu supaya kondusif dan 
nyaman untuk belajar. 

 
 
- Ya harapan saya guru mau lebih meningkatkan 

diri agar seorang guru dapat membimbing 
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Wawancara 

Selasa, 18 

Agustus 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Achmad Riyadi 

Kelas IX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

meningkat? 
 
8. Bagaimana upaya sekolah 

untuk mengatasi hambatan 
pembelajaran di sekolah? 

 
 
 
1. Menurut anda, apakah 

pelajaran PKn itu 
menarik?mengapa? 

 
2. Menurut anda, apakah guru 

PKn anda dalam mengajar 
sudah cukup kreatif? 

 
3. Metode dan media apa saja 

yang digunakan oleh guru 
PKn anda pada saat 
pembelajaran PKn? 

 
 
4. Menurut anda, dengan media 

dan metode mengajar guru 
PKn anda materi yang 
disampaiakan mudah 
dipahami dan menarik 
perhatian anda? 

siswa-siswanya dengan lebih baik lagi. 
 
- Dengan menambah sarana prasarana yang 

belum ada atau yang masih kurang. 
 
 
 
 
- Ya, karena pelajaran PKn itu ada kaitannya 

dengan kehidupan sosial. 
 
- Iya sudah 
 
 
 
- Media yang sering digunakan itu LCD, tapi 

pernah juga menggunakan OHP, CD. Kalau 
metode pernah menggunakan diskusi diselingi 
tanya jawab, permainan seperti menjodohkan 
pertanyaan dengan jawaban. 

 
 
- Ya, dengan metode dan media pengajaran yang 

cukup saya mudah memahami materi yang 
disampaikan. 
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5. Apa saja sumber-sumber 

belajar yang digunakan dalam 
proses belajar mengajar PKn? 

 
6. Menurut anda, apakah guru 

PKn sudah mampu 
menciptakan suasana kelas 
yang menyenangkan? 

 
7. Dengan cara mengajar guru 

PKn yang kreatif, apakah 
anda menjadi termotivasi 
dalam belajar PKn? 

 
8. Apa yang dilakukan oleh 

guru anda saat mengawali 
pelajaran? 

 
 
9. Apakah pada akhir pelajaran 

guru PKn anda selalu 
memberikan pertanyaan? 

 
10. Bagaimana tanggapan anda 

dengan cara mengajar guru 
PKn ? 

 

 
- Hanya menggunakan buku paket dan LKS 
 
 
 
- Sudah, karena pada saat pelajaran kadang 

diselingi dengan humor/permainan sehingga 
pelajaran tidak terlalu tegang dan bosan. 

 
 
- Ya 
 
 
 
 
- Biasanya pak Sarwadi itu sedikit mengulang 

pelajaran minggu lalu. 
 
 
 
- Ya kadang-kadang diberikan, kadang tertulis 

kadang juga lisan 
 
 
- Ya saya merasa lebih paham dengan apa yang 

diajarkan dan juga termotivasi. 
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• Eka Paskiyani 

Kelas VIII 

 
 
1.Menurut anda, apakah 

pelajaran PKn itu 
menarik?Mengapa? 

 
2. Menurut anda, apakah guru 

PKn anda dalam mengajar 
sudah cukup kreatif? 

 
3. Metode dan media apa saja 

yang digunakan oleh guru 
PKn anda pada saat 
pembelajaran PKn? 

 
4. Menurut anda, dengan media 

dan metode mengajar guru 
PKn anda materi yang 
disampaiakan mudah 
dipahami dan menarik 
perhatian anda? 

 
5. Apakah sumber-sumber 

belajar yang digunakan dalam 
proses belajar mengajar PKn? 

 
6. Menurut anda, apakah guru 

PKn sudah mampu 

 
 
- Ya, karena saya dapat mengetahui tentang 

pemerintahan Indonesia. 
 
 
- Iya cukup kreatif. 
 
 
 
- Kalau metode biasanya menggunakan diskusi, 

dipresentasikan kemudian tanya jawab, ceramah, 
permainan. Mediannya biasanya menggunakan 
laptop, LCD terus OHP 

 
- Ya cukup mudah dipahami 
 
 
 
 
 
 
- Sumber belajarnya menggunakan LKS, buku 

paket, dan buku-buku perpustakaan. 
 
 
- Iya sudah, dalam mengajar menggunakan 

metode yang berbeda-beda dan kadang juga 
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menciptakan suasana kelas 
yang menyenangkan? 

7. Dengan cara mengajar guru 
PKn yang kreatif, apakah 
anda menjadi termotivasi 
dalam belajar PKn? 

 
8. Apa yang dilakukan oleh 

guru anda pada awal 
pembelajaran?  

 
 
9. Apakah pada akhir pelajaran 

guru PKn anda selalu 
memberikan pertanyaan? 

 
10. Bagaimana tanggapan anda 

dengan cara mengajar guru 
PKn ? 

 

ada guyonannya. 
 
- Iya lumayan termotivasi. 
 
 
 
 
- Pak Sarwadi biasanya memulai pelajaran dengan 

menyuruh siswanya untuk tenang, dan kadang 
juga sedikit mengulang materi pertemuan 
minggu lalu, setelah itu baru memulai materi 
pelajaran. 

- Iya, tapi lebih sering diberikan pertanyaan 
secara lisan. Kadang juga meminta salah satu 
siswa untuk menyimpulkan yang tadi diajarkan. 

 
- Tanggapan saya, saya menjadi mengerti karena 

pak Sarwadi cukup jelas dalam menyampaikan 
materi. 
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KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 

 
Gambar 1: Suasana Kegiatan Belajar Mengajar di kelas 

 (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 

 
Gambar 2:  Suasana KMB di kelas,salah satu siswa maju di depan 

kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya untuk 
ditanggapi siswa lain kemudian di selingi dengan ceramah 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 

Lampiran 4 
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Gambar 3:  KBM dengan metode permainan dan diselingi dengan 

ceramah. Menggunakan media pembelajaran LCD 
   (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

 
Gambar 4:  KBM dengan metode permainan menjodohkan  

pertanyaan dengan jawaban, siswa sedang mencari 
jawaban yang sesuai dengan pertanyaan 
(Sumber: Dokumentasi pribadi) 
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Gambar 5:  Pemberian hukuman menyanyi bagi kelompok yang 

mengumpulkan point paling kecil dalam permainan 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 

 

 
Gambar 6:  Perpustakaan sekolah salah satu sumber belajar siswa 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 


