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SARI 

Puspitasari, Putri. 2016. Kreatifitas Mengajar Guru Dalam Memotivasi Siswa Kelas 

VIII A Pada Mata Pelajaran PKn Di SMP N 1 Dawe Kecamatan Dawe 

Kabupaten Kudus, Skripsi, Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 

Pembimbing I: Prof. Dr. Suyahmo, M.Si., Pembimbing II: Drs. 

Sumarno,M.A. 

 

Kata Kunci : pengembangan kreatifitas mengajar, memotivasi peserta didik 

Kreativitas adalah sebuah proses yang memanifestasikan dirinya dalam 

kefasihan (kelancaran), dalam fleksibilitas, juga dalam orisinalitas berpikir. 

Kreativitas sebagai salah satu dari ‘multipel intelejensi’ yang meliputi berbagai 

macam fungsi otak. Kreativitas erat kaitannya dengan bagaiman mengajar seorang 

guru, Mengajar bukan lagi usaha menyampaikan ilmu pengetahuan, melainkan 

usaha menciptakan sistem lingkungan yang membelajarkan peserta didik agar 

tujuan pengajaran dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu kreativitas 

mengajar harus dikembangkan untuk memotivasi belajar peserta didik secara 

optimal.  

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui kreatifitas mengajar guru 

dalam memotivasi siswa kelas VIII A pada mata pembelajaran PKn di SMP N 1 

Dawe Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus (2) Mengetahui faktor penghambat 

yang dihadapi dalam kreatifitas mengajar guru dalam memotivasi siswa kelas VIII 

A pada mata pelajaran PKn di SMP N 1 Dawe Kecamatan Dawe Kabupaten 

Kudus. 

Lokasi penelitian SMP N 1 Dawe Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, 

metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif 

yaitu penelitian yang memaparkan berbagai data yang diperoleh dari hasil 

pengamatan dan wawancara tentang kreativitas mengajar guru dalam memotivasi 

siswa, 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 (1) Kreatifitas mengajar guru 

dalam memotivasi siswa kelas VIII A pada mata pelajaran Pkn di SMP N 1 Dawe 

Kecamatan Dawe kabupaten Kudus dalam pembelajaran kreatifitas mengajar 

mempunyai 3 strategi pembelajaran yaitu penilaian, hadiah, pilihan (2) Faktor 
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penghambat kreativitas mengajar guru, kurangnya sarana dan prasarana yang 

menunjang untuk pembelajaran. 

Saran yang dapat di berikan untuk penelitian ini adalah (1)Guru 

memberikan pengajaran terhadap penemuan-penemuan baru yang nantinya akan 

membuat para peserta didik lebih semangat dan cenderung tidak membosankan 

sehingga membangkitkan motivasi belajar peserta didik, (2) Penambahan sarana 

dan prasarana seperti LCD dan dan OHP di setiap kelas. 

 

ABSTRAK 

Puspitasari, Putri . 2016. Development of Creativity Teaching Teachers Motivate 

Students In Class VIII A Lesson On Civic Education in the District Smp N 

1 Dawe Dawe Kudus, Thesis, Department of Pancasila and Citizenship 

Education, Faculty of Social Sciences, State University of Semarang, 

Supervisor I: Prof. Dr. Suyahmo, M.Sc., Advisor II: Drs. Sumarno, M.A. 

Keywords: creative development of teaching, motivating learners 

Creativity is a process that manifests itself in fluency (smoothness), the 

flexibility, also in the originality of thought. Creativity as one of 'multiple 

intelligence' which covers a wide range of brain function. Creativity is closely 

related to how a teacher teaching, teaching no longer try to share knowledge, but 

efforts to create a system environment that teaches students to the teaching 

objectives can be achieved optimally. Therefore the creativity of teaching must be 

developed to motivate learners to learn optimally. 

The purpose of this study is (1) Mengetahuikreatifitas mengajar guru 

dalam memotivasi siswa kelas VIII A pada mata pembelajaran PKn di SMP N 1 

Dawe Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus(2) Knowing the inhibiting factors 

encountered in the creativity of teaching teachers to motivate students of class 

VIII A in the eye Civics in SMP N 1 Dawe Dawe District of Kudus. 

Location research SMP N 1 Dawe Subdistrict Dawe Kudus, the research 

method used in this research is descriptive qualitative research that describes the 

various data obtained from observations and interviews about creativity of 

teaching teachers to motivate students, while the data collection methods used in 

the study this is an observation, interviews, and documentation. Methods of data 

analysis in this study using the method of interaction with the stages of data 

collection, data reduction, analysis and presentation of data, verification data. 

The results of this study indicate that (1) reativity motivate teachers to teach 

in class VIII A on the subjects of Civic Education in SMP N 1 Dawe in creative learning 

teaching learning strategies that have 3 votes, gifts, selection (2) Factors inhibiting the 

creativity of teaching teachers, lack of facilities and infrastructure support for 

learning. 

Suggestions can be given for this study were (1) The teacher gives 

instruction to new discoveries that will make the learners more vigor and tend to 
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be boring so instill the motivation of learners, (2) Extra facilities and 

infrastructure such as LCD and and OHP in each class. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. LATAR BELAKANG 

Guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan 

kehidupan peserta didik , sosok arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan 

watak peserta didik. Memang harus diakui ada banyak tekanan bagi guru 

untuk menemukan cara yang paling sederhana dan tidak bertele-tele untuk 

memenuhi target-target yang sudah ditetapkan Campbell & Wood (dalam 

Guntur Talajan 2013:28). Guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk 

dan membangun kepribadian peserta didik menjadi seorang yang berguna 

bagi agama, nusa, bangsa. Guru adalah orang tua kedua dengan 

mengemban tugas yang dipercayakan orang tua kandung/wali peserta 

didik dalam jangka waktu tertentu. Jabatan guru memiliki banyak tugas, 

baik yang terikat oleh dinas maupun di luar dalam bentuk pengabdian. 

Tugas guru tidak hanya sebagai suatu profesi, tetapi juga sebagai suatu 

tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan. 

Dalam usaha memotivasi belajar peserta didik secara optimal dari 

proses belajar mengajar peserta siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang timbul dari dalam diri peserta 

didik itu sendiri di antaranya bakat, minat, keadaan fisik, intelegensi dan 

perhatian.Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari luar 

dirisiswa di antaranya guru, orang tua, teman dan, fasilitas belajar. Usaha 

kita untuk menjadi guru yang kreatif membuat kita seringkali harus 
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berhadapan dengan situasi-situasi yang sepertinya tidak mendukung, serta 

berbagai hambatan sosial Fryer (dalam Guntur Talajan 2013:41). 

Noor Rochman Hadjam (dalam Guntur Talajan 2012:54), 

mengatakan bahwa kreativitas dalam pembelajaran merupakan bagian dari 

suatu sistem yang tidak terpisahkan dengan terdidik dan pendidik. Peranan 

kreativitas guru tidak sekadar membantu proses belajar mengajar dengan 

mencakup satu aspek dalam diri manusia saja, akan tetapi mencakup 

aspek-aspek lainnya yaitu kognitif, psikomotorik dan afektif. Secara 

umum kreativitas guru memiliki fungsi utama yaitu membantu 

menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan efisien. Salah satu yang 

mempengaruhi dalam proses belajar mengajar adalah guru yang 

merupakan faktor eksternal dalam memotivasi peserta didik di kelas.Yang 

dimaksud adalah kreativitas guru dalam proses belajar mengajar. 

Kreatifitas dalam kelas memiliki arti yang sangat penting bagi peserta 

didik, tentu halnya dengan guru. Guru dituntut untuk lebih kreatif dalam 

hal pembelajaran di dalam kelas. 

Mengajar bukan lagi usaha menyampaikan ilmu pengetahuan, 

melainkan usaha menciptakan sistem lingkungan yang membelajarkan 

peserta didik agar tujuan pengajaran dapat tercapai secara optimal menurut 

Sunaryo (dalam Guntur Talajan 2012:59). 

Dalam kenyataannya dalam mata pelajaran PKn di sekolah SMP N 

1 Dawe terkesan kurang menarik bahkan lebih condong membosankan, hal 

ini dikarenkan kurangnya semnagat dan minat dari peserta didik. Dalam 



3 
 

 
 

hal ini guru harus lebih kreatif dalam menyampaikan mata pelajaran PKn  

karena mata pelajaran PKn dipandang kurang menarik sehingga 

menjadikan peserta didik bosan dan akhirnya peserta didik 

menyepelekannya. Hal ini sesuai dengan pengamatan sementara peneliti 

terjadi di SMP N 1 Dawe Kec Dawe Kab Kudus, khususnya dalam 

pembelajaran PKn. 

Oleh karena itu, guru dituntut aktif dan kreatif dalam 

menyampaikan pesan dan informasi mengembangkan pengetahuan yang 

ada dikurikulum dengan sekreatif mungkin agar peserta didik antusias 

menerima pesan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 1) 

membantu peserta didik di kelas agar dapat belajar secara kolaboratif dan 

kooperatif. Guru harus menciptakan lingkungan akademis yang kondusif 

dalam proses belajar. 2) Mereduksi hal-hal yang terlalu abstrak dalam 

pembelajaran. Membantu peserta didik mengintegrasikan materi belajar ke 

dalam situasi yang nyata. 

Guna menumbuhkan motivasi dan minat belajar para siswa maka 

guru dituntut lebih kreatif dalam mengajar dan mengembangkan bahan 

ajar,  agar mata pelajaran PKn dapat mudah dicerna dan dipahami oleh 

peserta didik karena mata pelajaran PKn merupakan salah satu modal 

dalam membangun bangsa kita pada kehidupan masa yang akan datang 

dan supaya guru lebih bisa mengembangkan lebih luas arti dari mata 

pelajaran PKn seperti apa. 
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Kondisi seperti ini menarik bagi penulis untuk melakukan 

penelitian secara lebih mendalam terhadap masalah tersebut. Dari hasil 

penelitian itu, oleh penulis dituangkan dalam bentuk karya ilmiah skripsi 

dengan judul ’’ kreatifitas mengajar guru dalam memotivasi siswa 

kelas VIII A pada mata pelajaran PKn di SMP N 1 Dawe Kecamatan 

Dawe Kabupaten Kudus’’ 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat 

ditentukan beberapa rumusan masalah, antara lain adalah : 

1. Bagaimanakah kreatifitas mengajar guru dalam memotivasi siswa kelas 

VIII A pada mata pembelajaran PKn di SMP N 1 Dawe Kecamatan 

Dawe Kabupaten Kudus? 

2. Apakah faktor penghambat yang dihadapi dalam kreatifitas mengajar 

guru dalam memotivasi siswa kelas VIII A pada mata pelajaran PKn di 

SMP N 1 Dawe Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus? 

C. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ada diatas,maka 

dapatditentukan  beberapa rumusan masalah,antara lain adalah : 

1. Mengetahui kreatifitas mengajar guru dalam memotivasi siswa kelas 

VIII A pada mata pembelajaran PKn di SMP N 1 Dawe Kecamatan 

Dawe Kabupaten Kudus. 
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2. Mengetahui faktor prnghambat yang dihadapi dalam kreatifitas 

mengajar guru dalam memotivasi siswa kelas VIII A pada mata 

pelajaran PKn di SMP N 1 Dawe Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan harapan berguna atau bermanfaat secara    

teoritis maupun secara praktis, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Manfaat teoritis ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

sumbangan pemikiran ilmiah dan menambah pengetahuan baru 

bagi penulis. 

b. Menjadi dasar bahan kajian atau menambah refrensi untuk 

penelitian lebih lanjut dan mendalami tentang permasalahan yang 

terkait. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan masukan kepada para pendidik khususnya guru PKn 

untuk selalu kreatif 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 

kesalahpahaman mengenai judul ini, maka penulis memberikan batasan 

istilah-istilah yang dipakai dengan maksud untuk membatasi ruang lingkup 
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objek istilah yang dipakai dan mendapatkan kesatuan pengertian dan kata-

kata yang ada pada skripsi ini sebagai berikut: 

a. Kreativitas mengajar adalah penemuan-penemuan baru atau ide-ide 

yang unik yang mendukung sebagai bahan pembelajaran guru. 

b. Guru adalah sosok seorang pemimpin yang memberi ilmu harus di patut 

dan di tiru. 

c. Siswa adalah penghuni kelas yang siap menerima materi dari guru. 

d. PKn adalah mata pelajaran yang mengajarkan tentang arti sebuah 

negara, mencintai tanah air. 

e. Motivasi adalah diibaratkan sebagai mesin dan kemudi pada mobil. 

Mobil tanpa mesin dan kemudi hanyalah layaknya manusia yang 

memiliki badan tak bertenaga dan kendali arah
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

1. Kreativitas Mengajar Guru 

A. Pengertian Kreativitas 

 Pengertian kreativitas sudah banyak di kemukakan oleh para ahli 

berdasarkan pandangan yang berbeda-beda, seperti yang dikemukakan 

oleh Gardner (dalam Guntur Talajan 2013:28) menjelaskan pengertian 

kreativitas sebagai salah satu dari ‘multipel intelejensi’ yang meliputi 

berbagai macam fungsi otak.Kreativitas merupakan komponen penting 

dan memang perlu. Tanpa kreativitas pelajaran hanya akan bekerja 

pada sebuah tingkat kognitif yang sempit. Aspek kreatif otak dapat 

membantu menjelaskan dan menginterprestasikan konsep-konsep yang 

abstrak, sehingga memungkinkan anak untuk mencapai penguasaan 

yang lebih besar, khususnya dalam mata pelajaran seperti PKn yang 

seringkali sulit dipahami. 

 Berdasarkan penekanannya, definisi-definisi kreativitas dapat 

dibedakan ke dalam dimensi personal atau individu (personal), proses 

(process), produk (product), dan publikasi (publication). Rhohes 

(dalam Guntur Talajan 2014:10), menyebutkan keempat dimensi 

kreativitas tersebut sebagai the Four P’s of Creativity.Dikutip dari 

berbagai sumber, berikut ini dikemukakan beberapa pengertian 

kreativitas. 
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1. Kreativitas mengacu pada kemampuan yang khas dari orang-orang 

kreatif (Guilford, 2012:12) 

2. Kreativitas adalah sebuah proses yang memanifestasikan dirinya 

dalam kefasihan (kelancaran), dalam fleksibilitas, juga dalam 

orisinalitas berpikir (S.C.U. Munandar, 2012:12). 

3. Kemampuan untuk membawa sesuatu yang baru ke dalam suatu 

hal yang eksis (Barron, 2012:12). 

4. Kreativitas dapat dianggap sebagai kualitas produk atau tanggapan 

yang dinilai untuk menjadi kreatif oleh pengamat yang sesuai 

(Amabile, 2012:12). 

5. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang 

baru. Wujudnya adalah tindakan manusia (Barron & Harrington, 

2012:12). 

 Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pengertian kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan 

sesuatu yang baru.Wujudnya adalah tindakan manusia. 

B. Hambatan Pengembangan Kreativitas 

 Akan terkesan naif apabila berpikir bahwa tidak ada kesulitan yang 

menghadang para guru ketika mereka mencoba hendak merancang 

lebih banyak kesempatan untuk kreativitas. Proyek 1000 guru dalam 

studi Frey (dalam Guntur Talajan 2013:169) menunjukkan bahwa ada 
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enam faktor kunci yang bisa menjadi hambatan bagi pengembangan 

kreativitas: 

1. Lingkungan yang menhambat; 

2. Latar belakang keadaan di rumah, dimana kadang-kadang 

banyak kegiatan-kegiatan anak yang dilarang; 

3. Guru yang mendorong kerja ‘cepat’; 

4. Penilaian dengan ujian; 

5. Tekanan dari teman sebaya; 

6. Penekanan pada perbedaan antara bekerja dan bermain; 

 Sebanyak 83% guru dalam studi Fryer merasa bahwa faktor 

‘lingkungan yang menghambat’ adalah  yang paling signifikan. 

Jika guru terhalangi oleh persepsi bahwa seorang guru yang kreatif 

itu adalah seseorang yang ‘sangat baik dalam bidang seni’ atau 

‘berbakat dalam bidang musik’ maka akan sangat berguna 

mempertimbangkan pemikiran ini. Shallcross (dalam Guntur Talajan 

2013:175) faktor-faktor internal yang menghalangi berfikir kreatif: 

1. Kebiasaan 

2. Perilaku yang dipelajari/pengondisian 

3. Asumsi terhadap ekspetasi orang lain 

4. Gagal menyadari ketersediaan semua informasi lainnya 

5. Tidak melakukan usaha/kemalasan 

6. Batasan-batasan yang diasumsikan atau ciptakan sendiri 
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7. Pola pikir 

8. Kelakuan/ketidakflesibelan 

9. Takut akan kegagalan 

10. Konformitas/takut akan perbedaan 

11. Takut dicela 

12. Ketergantungan pada otoritas 

13. Mengikuti pola perilaku yang dibuat oleh orang lain 

14. Rutinitas 

15. Kenyamanan  

16. Familiaritas 

17. Butuh keteraturan 

18. Percaya takhayul 

19. Penerimaan nasib, keturunan atau ketidakberubahan hidup 

 Menghilangkan penghalang memungkinkan terbangkitnya rasa 

antusiasme. Guru yang antusias dan kreatif cenderung akan menghasilkan 

murid-murid yang antusias dan kreatif pula. 

C. Menangani Hambatan Dalam Pengembangan Kreatifitas 

 Melatih penggunaan cara penyelesaian masalah dengan kreatif 

dapat menjadi strategi yang sangat berguna bagi guru, misalnya, 

dengan menggunakan pendekatan seperti yang diusulkan Shallcross 

(dalam Guntur Talajan 2013:175), atau dengan analogi langsung 

(dalam Guntur TalajanFryer 2013:175), keduanya dijabarkan di bawah 
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ini.Shallcross mengusulkan bahwa masalah dapat ditangani dengan 

menggunakan pendekatan lima tahap: 

1. Orientasi: mengapa harus menyelesaikan masalah tersebut? 

Apa tujuannya? 

2. Persiapan: informasi apa yang anda miliki dan informasi apa 

lagi yang anda ketahui? 

3. Penggagasan: proses menghasilkan gagasan/ ide untuk memberi 

solusi. Olah pikir individu perlu digunakan untuk memperluas 

pemikiran. Setelah itu dapat digunakan olah pikir kelompok. 

4. Evaluasi: perlu digunakan kriteria tertentu untuk membuat 

daftar singkat solusi yang mungkin dilakukan. Pastikan bahwa 

sebagian ide ‘jalan keluar’ tetap dipertahankan. 

5. Implementasi: apa yang akan menjadi tahap yang pertama? 

Siapa saja yang akan ikut terlibat? Skala waktu seperti apa 

yang akan digunakan? 

 Jelas bahwa anak-anak akan membutuhkan banyak kesempatan 

untuk berlatih sebelum mereka menjadi terampil dengan cara kerja 

seperti ini. 

 Penanganan hambatan yang diusulkan Fryer adalah Analogi 

langsung yang melibatkan upaya untuk mengumpulkan ide-ide dari 

berbagai macam bidang. Untuk bisa memanfaatkan sinergi (energi 

kooperatif) dengan baik anda bisa merancang ‘satuan tugas kecil’, 

mengumpulkan anak-anak yang memiliki skil-skil khusus (seperti 
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cakap secara fisik, berbicara, pandai berhitung, pendengar yang baik 

atau mampu menggambar rencana) menjadi kelompok penyelesai 

masalah. Secara kolektif mereka mungkin akan dapat menyelesaikan 

sebuah masalah dengan memusatkan pada ide-ide yang dimunculkan 

dari beberapa macam sumber kekuatan ini. 

D. Peran Guru Dalam Mendorong Kreativitas 

 Upaya yang paling penting dilakukan guru adalah mampu 

‘menyusun pola kreatif yang dengannya kreativitas bisa mengalir’ Sisk 

(dalam Guntur Talajan2013:176).Seperti Ibu Lesley dan Ibu Julia kita 

dapat memberikan model-model peran bagi kreativitas melalui 

antusiasme, inspirasi dan atensi kepada sebuah lingkungan yang 

berkualitas. Sebagai guru kita perlu ikut terlibat dalam 

‘mengobservasi, menginisiasi, berpartisipasi, mendorong, 

mempertahankan, memperluas’ sebuah peran Moyles (dalam Guntur 

Talajan 2013:177) yang jelas berarti menyadari hakikat dari kreatifitas 

dan bagaimana mengembangkannya di dalam diri kita sendiri. Kita 

harus melihat mengajar sebagai melibatkan perubahan dari 

‘penguasaan pengetahuan secara pasif’ menuju kegiatan-kegiatan yang 

membantu anak-anak ‘untuk menemukan dan mengembangkan 

kemampuan kreatif mereka dengan melakukan, menciptakan dan 

mengorganisasikan’’ Kyriacou (dalam Guntur Talajan2013:177). 

 Kita perlu mengadopsi sikap-sikap yang ‘terbuka’ bagi perubahan, 

memiliki pandangan positif dan mampu menggunakan skill 
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penyelesaian masalah untuk mengeluarkan potensi kreatif.Potensi 

kreatif adalah sebuah kekuatan yang perlu mengalir.Berpikir kreatif 

yang terlibat dalam penyelesaian masalah adalah tentang 

menggunakan pola-pola berpikir divergen, dan menggunakan skill 

berpikir konvergen untuk mengaplikasikannya secara sfektif. ‘Orang 

yang sangat kreatif menggunakan kemampuan berpikir divergen dan 

konvergen dengan sama baiknya’ Shallcross (dalam Guntur Talajan 

2013:177). Ibu Lesley menunjukkan kemampuan berpikir divergen 

dengan merencanakan sebuah cakupan kegiatan kurikulum yang luas 

yang mendorong dilakukannya penyelesaian masalah dan ekspresi 

individual, dan dia menggunakan skill konvergen ketika memutuskan 

kapan dalam lingkungan dengan kendala yang dihadapinya. 

 Alexander dkk (dalam Guntur Talajan 2013:177) mendorong para 

guru untuk ‘memberikan tugas-tugas pembelajaran yang akan 

memunginkan anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan dan pemikitan 

yang kreatif dan imajinatif’.Kreativitas di sini dipandang dalam 

artiannya yang paling luas, bukan hanya sebagai sesuatu yang bisa 

diaplikasikan pada subyek-subyek kreatif dari kurikulum Nasional.Ibu 

Julia dan Ibu Lesley menunjukkan betapa menggairahkan dan 

memuaskannya pengajaran semacam itu bagi guru dan anak-anak. 

Sekolah hanya akan bisa menjadi benar-benar efektif apabila iklim 

kelasnya kondusif bagi pembelajaran, dan apabila guru memiliki 

sebuah organisasi yang jelas dan peran manajemen. Setelah menyusun 
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tempatnya dengan perencanaan dan naskah tertulis, guru selanjutnya 

bisa menduduki perannya sebagai manajer panggung, memutuskan 

cara yang paling sesuai dan original untuk kedepannya. Ini berarti 

mengambil pandangan yang non-konvensional dan original. 

E. Ciri Berfikir Kreatif 

 Berdasarkan analisis faktor, Guilford (dalam Guntur Talajan 

2012:12), menemukan bahwa ada lima sifat yang menjadikan ciri 

kemampuan berfikir, yaitu kelancaran (fluency), keluwesan 

(flexibility), keaslian (originality), penguraian (elaboration), dan 

perumusan kembali (redefination).  

 Kelancaran adalah kemampuan untuk menghasilkan banyak 

gagasan.Keluwesan adalah kemampuan untuk mengemukakan 

bermacam-macam pemecahan atau pendekatan terhadap 

masalah.Orisinalitas adalah kemampuan untuk mencetuskan gagasan 

dengan cara-cara yang asli, otentik, tidak klise.Elaborasi adalah 

kemampuan untuk menguraikan sesuatu secara terinci. Redefinisi 

adalah kemampuan untuk menijau suatu persoalan berdasarkan 

perspektif yang berbeda dengan apa yang sudah diketahui oleh banyak 

orang. 
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F. Cara-cara Mengembangkan Kreativitas 

Davi (dalam Guntur Talajan 2013:154) menyatakan bahwa terdapat 

tiga faktor yang perlu diperhatikan di dalam pegembangan kreativitas: 

1. Sikap individu; 

2. Kemampuan dasar yang diperlukan; 

3. Teknik-teknik yang digunakan. 

Ketiga faktor itu akan diuraikan berikut ini: 

a. Sikap individu : 

Mencakup tujuan untuk menemukan gagasan-gagasan serta 

produk-produk dan pemecahan baru. 

b. Kemampuan dasar yang diperlukan: 

Mencakup berbagai kemampuan berfikir konvergen dan divergen 

yang diperlukan. 

c. Teknik-teknik yang digunakan untuk mengembangkan kreativitas: 

1) Melakukan pendekatan ’’inquiry’’ (pencaritahuan):  

  Pendekatan ini memungkinkan peserta didik menggunakan 

semua proses mental untuk menemukan konsep atau prinsip 

ilmiah. Pendekatan ini banyak memberikan keuntungan 

antara lain meningkatkan fungsi intelegensi, membantu 

peserta didik belajar melakukan penelitian, meningkatkkan 
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daya ingat, menghindari proses belajar secara menhafal, 

mengembangkan kreativitas, meningkatkan aspirasi, 

membuat proses pengajaran menjadi ”student centered” 

sehingga dapat membantu lebih ke arah pembentukan 

konsep diri, memberikan lebih banyak kesempatan bagi 

peserta didik untuk menampung serta memahami informasi. 

2) Menggunakan teknik-teknik sumbang saran (brain 

stroming): 

  Di dalam pendekatan ini, suatu masalah 

dikemukakan dan peserta didik diminta untuk 

mengemukakan gagasan-gagasannya. Apabila keseluruhan 

gagasan telah dikemukakan, peserta didik diminta 

meninjau gagasan mana yang akan digunakan dalam 

pemecahan masalah tersebut. 

3) Memberikan penghargaan bagi prestasi kreatif. 

  Penghargaan yang diterima akan mempengaruhi 

konsep diri siswa secara positif yang meningkatkan 

keyakinan diri siswa. Torrance memperkenalkan lima 

prinsip bagaimana guru harus memberikan penghargaan 

bagi tingkah laku kreatif peserta didik: 

a) Menaruh respek terhadap pertanyaa-pertanyaan yang 

jarang terjadi; 
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b) Menaruh respek terhadap gagasan yang kreatif, 

imajinatif; 

c) Menunjukkan kepada peserta didik bahwa gagasan 

mereka memiliki nilai; 

d) Membiarkan peserta didik sekali-kai melakukan sesuatu 

sebagai latihan tanpa ancama akan dinilai; 

e) Menghubungkan penilaian dengan penyebab dan 

konsekuensi. 

4) Meningkatkan pemikiran kreatif melalui banyak media. 

  Sasaran pendidikan dan kurikulum perlu dianalisis 

untuk mengetahui fungsi-fungi mental apa yang dituju 

dalam pendidikan.Hendaknya suatu program yang menetap 

bagi pengembangan serta sensitivitas peserta didik terhadap 

obyek-obyek dan gagasan secara sistematis disusun. 

Penyajian bahan-bahan pelajaran dengan cara-cara baru, 

penggunaan alat-alat audio-visual bila mungkin 

dilakunan.Melalui penyajian gambar yang diproyeksikan 

misalnya, seorang guru dapat mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan susatu 

masalah.Pendekatan ini memungkinkan untuk 

meningkatkan kemapuan berpikir kritikal dan kreatif, dan 

memotivasi serta minat peserta didik di dalam diskusi-

diskusi kelompok. 
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G. Mengajarkan Kreativitas 

  Di atas dikemukakan hubungan antara kecerdasan dan 

kreativitas. Di samping apa yang telah dikemukakan itu masih ada 

sifat-sifat kepribadian yang lain yang berhubungan dengan 

kreativitas yang akan dikemukakan dalam bab ini, terutama dalam 

hugungannya dengan usaha-usaha pembentukan kreativitas. 

  Menurut Klausmeire (dalam Guntur Talajan 2013:152), 

langkah-langkah yang diperlukan dalam pembentukan keterampilan 

memecahkan masalah berlaku pula untuk pembentukan kreativitas. 

Sekolah dapat menolong siswa mengembangkan keterampilan 

memecahkan masalah-masalah dan sekaligus mengembangkan 

kreativitas melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menolong peserta didik mengenal masalah-masalah untuk 

dipecahkan; 

2. Menolong siswa menemukan informasi, pengertian-pengertian, 

asas-asas, dan metode-metode yang perlu untuk memecahan 

masalah; 

3. Menolong peserta didik merumuskan dan membatasi masalah-

masalah; 

4. Menolong peserta didik mengolah dan kemudian menerapkan 

informasi, pengertian-pengertian, asas-asas, dan metode-metode 

itu pada masalah tersebut untuk memperoleh kemunkinan-

kemungkinan pemecahan (hipotesis); 
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5. Mendorong peserta didik merumuskan dan menguji hipotesis-

hipotesi itu untuk memperoleh pemecahan masalah; 

6. Mendorong siswa mengadakan penemuan dan penelitian sendiri 

secara bebas. 

2. Cara Guru Merencanakan Pembelajaran Yang Kreatif 

 Menurut Budi Purwanto (2012:61-62), tahapan dalam 

pembelajaran pada dasarnya mencakup perencanaan yaitu: 

a. Merumuskan tujuan pembelajran atau tujuan instruksional dengan 

baik. 

b. Memilih buku pendamping bagi peserta didik selain buku paket 

yang ada yang benar-benar berkualitas dalam menunjang materi 

pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku. 

c. Memilih metode mengajar yang baik dan selalu menyesuaikan 

dengan materi pelajaran maupun kondisi peserta didik. Metode yang 

digunakan guru dalam mengajar akan berpengaruh terhadap 

kelancaran proses pembelajaran, dan menentukan tercapainya 

tujuan dengan baik. 

d. Menciptakan media atau alat peraga yang sesuai dan menarik minat. 

Penggunaan alat peraga atau media pendidikan akan memperlancar 

tercapainya tujuan pembelajaran. 
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3. Komponen guru dalam pembelajaran 

 Dalam UU No. 14 Tahun 2005 pasal 10 ayat 1 tentang guru dan 

dosen menyatakan bahwa:  Kompetensi guru sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui 

pendidikan profesi. Adapun keempat standar kompetensi tersebut wajib 

dimiliki oleh seorang guru. Berikut penjelasan keempat kompetensi 

tersebut: 

1. Kompetensi Pedagogik  

 Merupakan kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya. Adapun kompetensi pedagogik 

meliputi: Mengenal anak didiknya, menguasai teori-teori tentang 

pendidikan, bahan pelajaran, macam-macam teknik dan metode 

pembelajaran, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) serta mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. 

2. Kompetensi Kepribadian 

 Merupakan kemampuan individu atau personal yang mencerminkan 

kepribadian yang stabil, bijaksana, dewasa, berwibawa, dan dapat 

menjadi teladan bagi peserta didiknya serta memiliki akhlak yang 

mulia. Kompetensi kepribadian ini berkemampuan dalam 

mengaktualisasikan diri sebagai pendidik yang disiplin, jujur, 
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berwawasan luas, bertanggung jawab dan dapat menjadi sumber 

inspirasi posirif bagi para peserta didiknya. 

3. Kompetensi Sosial 

  Merupakan kemampuan guru dalam melakukan komunikasi baik 

lisan, tulisan maupun perbuatan kepada peserta didik, tenaga-tenaga 

kependidikan, wali murid, maupun masyarakat sekitar dengan cara 

yang efektif, ramah atau santun dan sesuai dengan adat dan norma 

yang berlaku. Selain itu, dalam kompetensi sosial ini, guru mampu 

bekerjasama dan beradaptasi dengan keanekaragaman suku dan budaya 

di tempat melaksanakannya tugas. 

4. Kompetensi Profesional 

 Merupakan kemampuan dalam penguasaan materi pembelajaran 

secara mendalam dan luas. Tidak hanya penguasaan materi saja, 

namun penguasaan terhadap kurikulum, masalah-masalah pendidikan 

dan wawasan yang memadai terhadap materi-materi yang 

bersangkutan. 

4. Memotivasi  

a. Pengertian motivasi 

 Gage dan Berline (dalam Guntur Talajan 2013:176) 

menjelaskan bahwa memotivasi diibaratkandan kemudi pada 

mobil. Mobil tanpa mesin dan kemudi hanyalah layaknya manusia 

yang memiliki badan tak bertenaga dan kendali arah. Padahal 

dalam pencapaian tujuan seseorang haruslah memiliki daya 
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dorongan bagi pemunculan perilaku dan arah dari proses 

pemunculan perilaku tersebut. 

 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: 

1) Tujuan memotivasi secara umum 

Memberikan dorongan kepada seseorang atau kelompok agar 

berbuat sesuatu dalam upaya mencapai suatu tujuan. 

a) Untuk membangkitkan keinginan seseorang atau kelompok 

agar orang itu berbuat sesuatu yang dikehendaki. 

b) Tujuan memotivasi secara khusus 

2) Motivasi dalam hal ini untuk memberikan dorongan atau 

membangkitkan keinginan seseorang atau kelompok yang 

berkaitan dengan belajar agar berbuat sesuatu demi mencapai 

yang diinginkan. 

b. Macam-macam motivasi 

 Macam motivasi ini dapat dilihat dari berbagai sudut 

pandang,antaralain: 

2) Motivasi intrinsik 

 Motivasi yang berasal dari diri seseorang itu sendiri tanpa 

dirangsang dari luar.Misalnya : orang yang gemar membaca, 
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tidak usah ada yang mendorong, ia akan mencari sendiri buku-

bukunya untuk dibaca. Motif intrinsik juga diartikan sebagai 

memotivasi yang pendorongnya ada kaitannya langsung dengan 

nilai-nilai yang terkandung di dalam tujuan pekerjaaan sendiri. 

Misalnya, seorang mahasiswa tekun mempelajari mata kuliah 

psikologi karena ia ingin sekali menguasai mata kuliah itu. 

3) Motivasi ekstrinsik  

 Motivasi yang datang karena adanya perangsangan dari 

luar,seperti;seorang mahasiswa rajin belajar karena akan ujian. 

Motivasi ektrinsik ini juga dapat diartikan sebagai motivasi yang 

pendorongnya tidak ada hubungannya dengan nilai yang 

terkandung dalam tujuanpekerjaannya.Seperti seorang 

mahasiswa mau mengerjakan tugas karena takut pada dosen. 
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Tabel 2.1 Penelitian yang relevan 

No Nama/ 

Tahun 

Tujuan Penelitian  Metode Hasil Penelitian 

1. Dewi Lestari 

/2010 

1. Mengetahui peranan guru 

dalam meningkatkan 

keaktifan siswa pada 

pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan.  

2. Mengetahui cara-cara apa 

yang digunakan Guru 

Pendidikan 

Kewarganegaraan dalam 

pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan untuk 

meningkatkan keaktifan 

siswa.      

Kualitatif 1. Keaktifan siswa lebih ditentukan oleh 

peranan guru sebagai pengajar bukan 

sebagai pendidik.  

2. Keaktifan siswa dalam pembelajaran 

PKn dapat ditingkatkan dengan cara 

menggunakan model pembelajaran 

CTL.   

2. Akhmad 

Fakhroja/2013 

1. Mengetahui Hubungan 

Antara Kreativitas Mengajar 

dengan Prestasi Belajar 

Mata Diklat Mengelola 

Kuantitatif 1. Terdapat hubungan positif dan 

signifikan antara kreativitas mengajar 

dengan prestasi belajar mata diklat 

Mengelola Sistem Kearsipan di SMK 
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Sistem Kearsipan di SMK N 

1 Depok Sleman.  

2. Mengetahui Hubungan 

Antara Motivasi Belajar 

dengan Prestasi Belajar 

Mata Diklat Mengelola 

Sistem Kearsipan di SMK N 

1 Depok Sleman.  

3. Mengetahui Hubungan 

Antara Kreativitas Mengajar 

dan Motivasi Belajar dengan 

Prestasi Belajar Mata Diklat 

Mengelola Sistem Kearsipan 

di SMK N 1 Depok Sleman.    

Negeri 1 Depok Sleman, hal ini 

dibuktikan dari nilai nilai r hitung 

lebih besar dari r tabel (0,677>0,207) 

dan nilai signifikansi sebesar 0,000, 

yang berarti kurang dari 0,05 

(0,000<0,05).  

2. Terdapat hubungan positif dan 

signifikan antara motivasi belajar 

dengan prestasi belajar mata diklat 

Mengelola Sistem Kearsipan di SMK 

Negeri 1 Depok Sleman, hal ini 

dibuktikan dari nilai r hitung lebih 

besar dari r tabel (0,661>0,207) dan 

nilai signifikansi sebesar 0,000, yang 

berarti kurang dari 0,05 (0,000<0,05). 

3. Terdapat hubungan positif dan 

signifikan antara kreativitas mengajar 

dan motivasi belajar mata diklat 

Mengelola Sistem Kearsipan di SMK 
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Negeri 1 Depok Sleman, hal ini 

dibuktikan dari nilai R hitung sebesar 

0,750 lebih besar dari R tabel 

(0,750<0,207) dan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 

0,050 (0,000<0,05). 

 

3. 

Wawin 

karim/2013 

Meningkatkan Kualitas Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran PKn di 

SMK Gotong Royong” . (Studi 

penelitian di SMK Gotong Royong 

Telaga Kecamatan Telaga 

Kabupaten Gorontalo) 

Kualitatif 1. Peran guru dalam meningkatkan 

kualitas belajar siswa pada mata 

pelajaran PKn di SMK Gotong 

Royong yaitu Peran guru sebagai 

fasilitator, organisator, mediator, 

motivator, inisiator, dan evaluator, 

belum dilaksanakan secara maksimal.   

2. Upaya yang dilakukan oleh guru 

meningkatkan kualitas belajar siswa 

pada mata pelajaran PKn di SMK 

Gotong Royong yaitu Menciptakan 

konsistensi tujuan untuk disiplin, 

pendidikan dan Pelatihan dalam 
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Dari hasil penelitian terdahulu dengan penelitiansaya tentang kreativitas mengajar guru dalam memotivasi siswa kelas VIII 

A pada mata pelajaran PKn di SMP N 1 Dawe Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus  hampir terdapat kesamaaan dengan 

penelitian terdahulu yaitu terdapat pada mengetahui peranan guru dalam meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran 

pendidikan kewarganegaraan, mengetahui cara-cara apa yang digunakan guru pendidikan kewarganegaraan dalam 

pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan keaktifan siswa, akan tetapi ada hal yang berbeda dari 

tujuan penelitian yang terdahulu dengan yang sekarang yaitumengetahui hubungan antara kreativitas mengajar dengan 

prestasi belajar mata diklat mengelola sistem kearsipan di SMK N 1 Depok Sleman, mengetahui hubungan antara motivasi 

belajar dengan prestasi belajar mata diklat mengelola sistem kearsipan di SMK N 1 Depok Sleman, mengetahui hubungan 

antara kreativitas mengajar dan motivasi belajar dengan prestasi belajar mata diklat mengelola sistem kearsipan di SMK N 1 

Depok Sleman dan meningkatkan kualitas belajar siswa pada mata pelajaran PKn di SMK Gotong Royong” . (Studi 

penelitian di SMK Gotong Royong Telaga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo) 

  

pekerjaan, dan Semangat 

kerja/motivasi kerja sudah mulai 

nampak untuk untuk meningkatkan 

peran guru yang baik. 
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5. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir dalam skripsi yang berjudul pengembangan 

Kreatifitas Mengajar Guru Dalam Memotivasi Siswa Kelas VIII A Pada 

Mata Pelajaran PKn Di SMP N 1 Dawe Kecamatan Dawe Kabupaten 

Kudus adalah penelitian yang dipusatkan pada kreativitas seorang guru di 

dalam mengajar PKn terhadap motivasi dan prestasi peserta didik di kelas. 

Pada dasarnya hasil belajar adalah suatu hasil interaksi antara faktor-faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar. Kreativitas guru merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Indikator dari 

kreativitas guru adalah kreatif dan aktif. 

Selain kreativitas guru dalam proses belajar mengajar juga 

diperlukan motivasi siswa dalam belajar. Motivasi yang dimiliki oleh 

peserta didik akan berpengaruh pada prestasi belajarnya. Karenanya guru 

harus memberikan sesuatu yang menarik dan inovatif dalam pembelajaran 

di kelas yang yang nantinya akan menambah motivasi peserta didik dalam 

belajar. Kegiatan pembelajaran dengan kreativitas  guru dalam mengajar 

PKn terhadap motivasi dan prestasi siswa dapat digambarkan sebagai 

berikut 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian mengenai kreativitas mengajar guru dalam 

memotivasi siswa kelas VIII A pada mata pelajaran PKn di SMP N 1 Dawe 

Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dapat ditarik kesimpulan yaitu: 

1. Kreativitas mengajar guru dalam memotivasi siswa kelas VIII A pada 

mata pelajaran PKn yaitu di dalam mengajar guru dituntut untuk 

mengembangkan kreativitasnya dalam mengajar antara lain sikap guru 

dalam pembelajaran yang meningkatkan motivasi internal dan prestasi 

belajar peserta didik, mengajar dengan metode-metode yang bermacam-

macam, tidak monoton dengan menggunakan metode ceramah saja yang 

sudah tidak asing oleh telinga peserta didik, menggunakan berbagai media 

agar tidak mengalami kejenuhan dalam proses belajar mengajar. Guru 

Pkn di SMP N 1 Dawe sudah mengembangkan kreativitasnya dalam 

mengajar menggunakan beberapa metode dalam mengajar seperti diskusi, 

tanya jawab, penugasan. 

2. Penghambat yang dihadapi dalam kreatifitas mengajar guru dalam 

memotivasi siswa kelas VIII A pada mata pelajaran PKn di SMP N 1 

Dawe Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yaitu tidak semua perserta 

didik ada sebagian kecil yang susah untuk diatur tapi itu tidak 

memutuskan harapan guru PKn dalam mengatasi peserta didik yang 

seperti itu dan penghambat kedua yaitu tentang sarana dan prasarana 
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seperti LCD, tidak semua kelas terdapat LCD, hanya kelas-kelas tertentu 

yang mempunyai LCD sehingga jika ingin menggunakan LCD harus 

bergantian atau bertukar kelas dengan kelas yang terdapat LCD belum 

juga jika bertabrakan jadwal dengan guru lain yang menggunakan LCD 

juga. 

B. Saran 

Untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran PKn 

di SMP N1 Dawe maka peneliti menyarankan sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

Guru harus lebih mengembangkan lagi kreativitas dalam mengajar 

agar para peserta didik yang tadinya ada beberapa siswa tidak 

memperhatikan akan tertarik dan mengikuti pelajaran dengan baik, 

menggunakan metode yang lebih menarik lagi dalam mengajar sesuai 

dengan pokok bahasan yang sedang di ajarkan. Mengikuti pelatihan-

pelatihan di luar sekolah itu bertujuan guru akan bertemu dengan guru lain 

dan sama-sama saling memberikan masukan terhadap cara mengajarnya. 

Guru memberikan pengajaran terhadap penemuan-penemuan baru yang 

nantinya akan membuat para peserta didik lebih semangat dan cenderung 

tidak membosankan sehingga membangkitakan motivasi belajar peserta 

didik. 

2. Bagi SMP N 1 Dawe 

Pihak sekolah hendaknya dapat mencukupi kebutuhan untuk belajar 

mengajar seperti menambah lagi LCD dan OHP di setiap kelas, jika sarana 
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dan prasarana terpenuhi itu akan mendorong semangat guru dalam 

menyampaikan materi yang akan diajarkan dan juga dari pihak sekolah 

dapat menciptakan suasanya yang nyaman agar para peserta didik dan 

guru juga bisa kondusif dalam melakukan proses belajar mengajar. 

3. Bagi Sekolah Lain 

Sekolah lain hendaknya bisa mencontoh dalam mengembangkan 

kreativitas mengajar dari Guru Pkn di SMP N 1 Dawe, untuk sekolah lain 

yang di dalam sarana dan prasarana yang menunjang kebutuhan proses 

mengajar kurang sebisa mungkin untuk dilengkapi karena sarana dan 

prasarana khususnya LCD sangat menmbantu dalam proses belajar 

mengajar di dalam kelas. 
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