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ABSTRAK 

Yulianti, Isti Luthfiana. 2016. “Pengaruh Plagiarisme dalam Membuat Perencanaan 

Pembelajaran Pada Pendidik PAUD di Gugus Cut Nyak Dien, Kecamatan 

Margadana, Kota Tegal” Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak 
Usia Dini. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: Drs. Khamidun, M.Pd. 

Salah satu tugas pendidik PAUD adalah merancang perencanaan 

pembelajaran, seperti RPPM dan RPPH. Namun, masih terdapat pendidik yang 

mengutip dan menggunakan perencanaan pembelajaran orang lain tanpa menyertakan 

sumber atau disebut plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan menjiplak ide, gagasan, 

atau karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.  Plagiarisme berdampak pada 

terhambatnya kreativitas pendidik dalam mengembangkan kemampuannya 

merancang perencanaan pembelajaran. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 

pengaruh plagiarisme dalam membuat perencanaan pembelajaran pada pendidik 

PAUD di Gugus Cut Nyak Dien, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan dua skala, 

yaitu skala plagiarisme dan skala kreativitas. Populasi penelitian ini adalah seluruh 

pendidik di Gugus Cut Nyak Dien, Kecamatan Margadana yang berjumlah 51 

pendidik. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Metode 

analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana. 

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa plagiarisme pada 

pembuatan perencanaan pembelajaran berpengaruh dalam menghambat kreativitas 

pendidik PAUD di Gugus Cut Nyak Dien, yaitu sebesar 66,4%. Kreativitas pendidik 

PAUD sebesar 33,6% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa plagiarisme dalam membuat perencanaan 

pembelajaran berpengaruh signifikan dalam menghambat kreativitas pendidik PAUD 

di Gugus Cut Nyak Dien. Terhambatnya kreativitas pendidik PAUD juga dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lainnya. Pendidik hendaknya meningkatkan kualitas diri dengan 

mengikuti pelatihan di bidang PAUD. Lembaga juga hendaknya mengetahui latar 

belakang pendidik serta membekali pengetahuan merancang perencanaan 

pembelajaran dan mengutip yang baik dan benar. Peneliti selanjutnya dapat menindak 

lanjuti penelitian ini dengan melakukan penelitian lebih mendalam untuk 

membuktikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kreativitas. 

Kata Kunci: Plagiarisme, Kreativitas Pendidik PAUD 
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ABSTRACT 

Yulianti, Isti Luthfiana. 2016. "The Impact of Plagiarism in Creating Planning of 

Learning in Early Childhood Educators in Gugus Cut Nyak Dien, Kecamatan 

Margadana, Kota Tegal" Final Project. Teacher Education for Early 

Childhood Education. Faculty of Science Education. Semarang State 

University. Advisor: Drs. Khamidun, M.Pd. 

One of the tasks of early childhood educators is to design a lesson plan, as 

RPPM and RPPH. However, there are educators who cite and use the learning plan 

another person without including the source or the so-called plagiarism. Plagiarism is 

the act of plagiarizing ideas, ideas, or works of others without citing sources. 

Plagiarism affects the inhibition of the creativity of educators in developing 

capabilities to design lesson plans. The purpose of this study was to determine the 

effect of plagiarism on creating lesson plans in inhibiting creativity early childhood 

educators in the Gugus Cut Nyak Dien, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. 

This research is quantitative research method using two scales, the scale of 

plagiarism and creativity scale. The study population was all educators in the Gugus 

Cut Nyak Dien, Kecamatan Margadana which amounted to 51 educators. This 

sampling technique using sampling techniques saturated. Research data analysis 

method is using simple linear regression analysis. 

Based on the results of the research, shows that plagiarism on creating lesson 

plans have a significant effect in inhibiting the creativity of early childhood educators 

in the Gugus Cut Nyak Dien, ie 66.4%. Creativity early childhood educators by 

33.6% influenced by another factor. 

Thus, it can be concluded that plagiarism on creating lesson plans have a 

significant effect in inhibiting the creativity of early childhood educators in the Gugus 

Cut Nyak Dien. Inhibition of early childhood educators creativity is also influenced 

by other factors. Educators should improve themselves by training in the field of 

early childhood. Institutions also should know the background of educators and 

provide the knowledge to design lesson plans and quotes are good and right. 

Researchers can then follow up this research by conducting further research to prove 

other factors that affect creativity. 

Keywords: Plagiarism, Creativity Early Childhood Educators 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pendidikan yang sangat fundamental 

bagi terwujudnya Sumber Daya Manusia unggul dan bermartabat. Dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 14 

menyatakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki usia 

lanjut. Dalam perkembangannya, masyarakat telah menunjukkan kepedulian terhadap 

masalah pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini untuk usia 0 

sampai dengan 6 tahun dengan berbagai jenis layanan sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan yang ada, baik dalam jalur pendidikan formal maupun non formal. 

Selain pernyataan diatas, Maria Montessori (1949) juga mengemukakan 

bahwa bagian terpenting dari kehidupan bukanlah di universitas, tetapi periode 

pertama dari usia 0 sampai dengan 6 tahun, karena selama periode ini seluruh 

instrumen besar manusia dibentuk, bukan kecerdasan saja tetapi seluruh kecakapan 

psikis. Oleh sebab itu pemerintah telah mencanangkan PAUD sebagai salah satu
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prioritas pembangunan pendidikan yang bermutu di Indonesia. Pendidik PAUD 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan bahkan dapat 

dikatakan sebagai faktor penentu, karena pendidik PAUD-lah yang secara terprogram 

berinteraksi dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen, pada pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan 

profesi. Standarisasi kompetensi pendidik PAUD adalah suatu ukuran yang 

ditetapkan bagi seorang pendidik PAUD dalam menguasai seperangkat kemampuan 

agar berkelayakan menduduki salah satu jabatan fungsional pendidik PAUD, sesuai 

bidang tugas dan jenjang pendidikannya. Persyaratan yang dimaksud adalah 

penguasaan proses belajar mengajar dan penguasaan pengetahuan serta berinovasi di 

dalam pembelajaran. Jabatan fungsional pendidik PAUD adalah kedudukan yang 

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pendidik PAUD 

yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan 

tertentu serta bersifat mandiri. 

Salah satu tugas yang menjadi tanggung jawab seorang pendidik PAUD 

adalah keterampilan dalam membuat perencanaan pembelajaran, seperti RPPM 

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan) dan RPPH (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran Harian) sebagai acuan pendidik dalam memberikan pengajaran kepada 

anak didik, sehingga proses pembelajaran berjalan lancar dan tujuan yang diinginkan 
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dapat tercapai. Tujuan pembelajaran pada PAUD yaitu membantu anak untuk 

mencapai tahap-tahap perkembangannya, sehingga perlu direncanakan agar tujuan 

dapat tercapai secara efektif dan efisien. Berdasarkan PP No 20 Tahun 2000, daerah 

memiliki kewenangan untuk mengembangkan silabus sesuai dengan kurikulum, 

keadaan sekolah, keadaan siswa serta kondisi sekolah. Pendidikan anak usia dini 

merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada 

pertumbuhan dan lima aspek perkembangan, yaitu aspek nilai agama dan moral, 

bahasa, kognitif, fisik motorik, dan sosial emosional, sesuai dengan keunikan dan 

tahap-tahap perkembangan usia yang dilalui anak seperti yang tercantum dalam 

standar PAUD Permendiknas No 58 tahun 2009; 

Standar PAUD Permendiknas No 58 tahun 2009 merupakan bagian integral 

dari Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan 

Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang 

dirumuskan dengan mempertimbangkan karakteristik penyelenggaraan PAUD. 

Standar PAUD Permendiknas No 58 Tahun 2009 terdiri atas empat kelompok, yaitu 

standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, 

standar isi, proses, dan penilaian, serta standar sarana prasarana, pengelolaan, dan 

pembiayaan. Standar PAUD memiliki fungsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, dan tindak lanjut pendidikan dalam rangka mewujudkan PAUD 

bermutu. Selain itu, standar PAUD juga berfungsi sebagai acuan di setiap satuan 

pendidikan, dan juga berfungsi sebagai dasar penjaminan mutu PAUD. Dari standar 

PAUD Permendiknas No 58 tahun 2009 yang dikembangkan pemerintah atau dikenal 
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dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), satuan pendidikan atau 

lembaga PAUD diberikan kesempatan untuk mengembangkan kurikulum sekolah 

sesuai dengan tujuan di masing-masing lembaga. Begitu juga dalam merancang 

pembelajaran, pendidik diberikan kesempatan untuk berinovasi guna menunjang 

proses pembelajaran yang disesuaikan dengan usia perkembangan setiap anak. 

Sebagai upaya meningkatkan kualitas sistem pendidikan di Indonesia 

khususnya Pendidikan Anak Usia Dini, pemerintah mengembangkan Permendiknas 

No 58 Tahun 2009 menjadi Permendiknas No 137 Tahun 2014 dengan enam aspek 

perkembangan di dalamnya, yaitu aspek nilai agama dan moral, bahasa, fisik motorik, 

sosial emosional, serta aspek seni dengan tingkatan pencapaian perkembangan yang 

disesuaikan dengan kebutuhan anak usia 0 sampai dengan 6 tahun. Dalam 

Permendiknas No 58 Tahun 2009 perencanaan pembelajaran mingguan dan harian 

masing-masing disebut Rencana Kegiatan Mingguan (RKM) dan Rencana Kegiatan 

Harian (RKH), perencanaan pembelajaran mingguan dan harian dalam Permendikbud 

No 137 Tahun 2014 masing-masing disebut dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran Mingguan (RPPM) dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian 

(RPPH). 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) dirancang dengan mengembangkan 

kurikulum pusat maupun yayasan ataupun mengembangkan TPP yang diambil dari 

Permendikbud No 137 Tahun 2014. Dalam mengembangkannya, pendidik dituntut 

kreatif untuk dapat mengeksplor kemampuannya menumpahkan pemikirannya di 
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dalam RPPM dan RPPH. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan dirancang di 

tiap minggunya dengan mengembangkan indikator-indikator perkembangan anak 

yang tetulis di Program Semester yang sebelumnya diambil dari Program Tahunan 

yang dituang dari kurikulum ataupun Permendiknas No 137 Tahun 2014. Sedangkan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian adalah inovasi pendidik berdasarkan hasil 

pengembangan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan yang dirancang 

setiap hari guna mempersiapkan pembelajaran di keesokan harinya secara rutin dan 

berkelanjutan dengan tema-tema yang dikembangkan disertai pilar-pilar perilaku 

yang diharapkan dimunculkan dari anak di setiap harinya.  

Inovasi dari seorang guru untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang 

menarik bagi anak dan berpusat pada anak merupakan bagian dari kreativitas. 

Santrock dalam Sujiono (2010: 38) berpendapat bahwa kreativitas adalah kemampuan 

untuk memikirkan sesuatu dengan cara-cara yang baru dan tidak biasa serta 

melahirkan suatu solusi yang unik terhadap masalah yang dihadapi. Setiap individu 

pada dasarnya memiliki daya kreatif dan kemampuan dalam mengungkapkan dirinya 

secara kreatif, meskipun masing-masing dalam bidang dan dengan kadar yang 

berbeda. Kreativitas itu sendiri selalu dialami oleh setiap orang dalam kehidupan 

sehari-hari khususnya pendidik PAUD yang terus dituntut untuk mengembangkan 

ide-idenya, sehingga menciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik dan 

berkontribusi penuh dalam mengoptimalkan aspek-aspek perkembangan anak 

didiknya. 
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Namun pada kenyataannya masih banyak pendidik PAUD yang kesulitan 

dalam mengembangkan kreativitasnya untuk membuat perencanaan pembelajaran dan 

memilih cara yang lebih instan untuk memudahkan jalannya proses pembelajaran di 

dalam kelas. Cara instan tersebut adalah dengan meng-copy paste perencanaan 

pembelajaran yang digunakan sebagai patokan dalam proses pembelajaran atau biasa 

disebut sebagai perilaku plagiat yang dilakukan pendidik PAUD di lingkup Gugus 

PAUD Cut Nyak Dien. Selain itu, pendidik juga masih belum mengetahui cara 

mengutip tulisan atau karya orang lain dengan baik dan benar, sehingga plagiarisme 

menjadi hal yang mudah terjadi di lingkup Gugus PAUD Cut Nyak Dien. 

Gugus PAUD adalah wadah strategi yang dibangun dari, oleh, dan untuk 

pendidik dan tenaga kependidikan. Kepengurusan, program bentuk kegiatan 

direncanakan, dikembangkan, dan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan 

peningkatan profesi pendidik sesuai dengan kebutuhan anggota. Gugus PAUD ini 

sebagai salah satu pola pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Salah 

satu tugas yang harus diemban oleh keanggotaan gugus PAUD sebagai seorang 

pendidik adalah mengembangkan dan meningkatkan Kurikulum Lembaga PAUD. 

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peranan penting dalam 

sistem pendidikan, karena di dalam kurikulum bukan hanya dirumuskan tentang 

tujuan yang harus dicapai sehingga memperjelas arah pendidikan, akan tetapi juga 

memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap anak 

didik (Sanjaya dalam Dirman dan Juarsih, 2014: 1).  
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Dalam lingkup gugus, masing-masing pendidik PAUD diharuskan 

mengembangkan kurikulum lembaga, seperti perencanaan pembelajaran yang 

meliputi RPPM dan RPPH sesuai kebutuhan anak dan juga tujuan dari lembaga itu 

sendiri. Sedangkan bagi sebagian lembaga, perencanaan pembelajaran seperti RPPM 

dan RPPH hanya sebatas formalitas dalam proses pembelajaran di kelas. Maksud dari 

hal ini adalah hanya menjadikan RPPM dan RPPH sebagai tuntutan administrasi yang 

harus dipenuhi oleh lembaga tanpa menggunakannya sebagai acuan dalam proses 

pembelajaran. Kurangnya pelatihan dalam membuat perencanaan pembelajaran di 

lingkup gugus, menjadikan sebagian pendidik PAUD mengalami kesulitan dalam 

proses pembuatan perencanaan pembelajaran, sehingga pendidik belum mampu 

berinovasi secara optimal dalam pembelajaran di kelas dan lebih memlilih untuk 

mengacu perencanaan pembelajaran seperti RPPM dan RPPH Gugus Inti tanpa 

menyertakan sumber dan kemudian meng-copy paste-nya sebagai acuan dalam proses 

pembelajaran atau biasa disebut sebagai tindakan plagiarisme, yang diartikan menurut 

Iskandar (2009) sebagai tindakan-tindakan yang baik disengaja maupun tidak, baik 

secara eksplisit maupun implisit, menipu pembaca sedemikian rupa sehingga mengira 

pemikiran dan/atau tulisan yang tercantum dalam makalah ilmiah adalah pemikiran 

dan/atau tulisan pelaku (plagiat), padahal tidak. 

Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak pendidik yang belum 

menguasai mengenai perencanaan pembelajaran yang dalam hal ini adalah bekreasi 

merancang RPPM dan RPPH dengan kemampuan sendiri. Kreativitas yang stagnan 

seringkali disebabkan oleh ketidakmampuan dan kurang bertanggungjawabnya 
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beberapa pendidik di lingkup gugus paud yang masih bisa dibilang minim 

pengalaman. Padahal, dalam mengembangkan perencanaan pembelajaran seperti 

RPPM dan RPPH setiap pendidik diharuskan berbeda karena kebutuhan setiap anak 

di tiap lembaga berbeda dan jika perencanaan pembelajaran disamakan antar lembaga 

walaupun dalam lingkup kecamatan itu akan menghambat kreativitas pendidik di 

dalam proses pembelajaran. Pendidik akan cepat kehabisan akal dalam 

mengembangkan daya kreatifnya di dalam kelas dan juga pendidik akan mengalami 

kebingungan bagaimana mengembangkan perencanaan pembelajaran yang disamakan 

tersebut. Pendidik tidak memiliki ide lanjutan untuk membuat pembelajaran di dalam 

kelas menjadi menarik dan sesuai dengan kebutuhan anak serta kurikulum yang 

diterapkan. 

Pendidik merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam proses 

pendidikan. Karena pendidik yang profesional dapat menghasilkan generasi bangsa 

yang berkualitas sehingga dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). 

Dalam penelitian Angmalisang (2011) yang berjudul “Pengaruh Kepribadian Guru 

terhadap Kinerja Mengajar”, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan

signifikan kepribadian dengan kinerja mengajar guru di SMA Kristen Irene Manado. 

Pengaruh tersebut sangat signifikan dengan tingkat kepercayaan sebesar 99%. 

Dengan kata lain, semakin baik kepribadian seseorang guru semakin baik pula kinerja 

mengajarnya, atau sebaliknya. Pendidik yang profesional bukan hanya menguasai 

materi pelajaran untuk ditransfer kepada peserta didik, melainkan ia harus memiliki 

kepribadian dan menghasilkan kinerja yang maksimal. 
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Menurut Librawati, dkk dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Pengaruh Sikap Profesional, Iklim Kerja Sekolah, dan Gaya Kepemimpinan Kepala 

Sekolah terhadap Kinerja Guru SMP Negeri di Kecamatan Sukawati” menyebutkan, 

sikap profesional guru merupakan cara pandang guru terhadap tugas-tugas 

keguruannya yang dipengaruhi oleh faktor bakat, minat, pengalaman, pengetahuan, 

keahlian, intensitas perasaan dan situasi lingkungan yang mencakup aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik untuk kepentingan menghidupi kehidupan dan 

kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan melalui indikator manfaat, pelaksanaan 

tugas, menyenangi pekerjaan, kepuasan, kerja keras, serta keinginan mencapai 

sukses. 

Sikap pendidik PAUD terhadap pekerjaan mempengaruhi tindakan pendidik 

PAUD tersebut dalam menjalankan aktivitas kerjanya. Bilamana seorang pendidik 

PAUD memiliki sikap positif terhadap pekerjaanya, maka sudah barang tentu 

pendidik PAUD akan menjalankan fungsi dan kedudukannya sebagai tenaga pengajar 

dan pendidik disekolah dengan penuh rasa tanggung jawab. Demikian pula 

sebaliknya seorang pendidik PAUD yang memiliki sikap negatif terhadap 

pekerjaanya, pastilah dia hanya menjalankan fungsi dan kedudukannya sebatas 

rutinitas belaka. Untuk itu amatlah perlu kiranya ditanamkan sikap positif pendidik 

PAUD terhadap pekerjaan, mengingat peran pendidik PAUD dalam lingkungan 

pendidikan dalam hal ini sekolah amatlah sentral. 

Berdasarkan hal tersebut, kreativitas pendidik PAUD sangatlah diperlukan 

dalam proses belajar mengajar karena inti dari pendidikan adalah terletak pada 
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kegiatan pembelajaran. Keberhasilan anak dalam belajar ditunjukan oleh prestasi 

belajar. Sebagai profesi kemampuan pendidik PAUD ini erat kaitannya dengan 

keberhasilan pendidik PAUD sebagai seorang pendidik, dimana pendidik PAUD 

yang berkompeten maka pendidik PAUD tersebut berpeluang menjadi pendidik yang 

profesional. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan 

judul “Pengaruh Plagiarisme dalam Membuat Perencanaan Pembelajaran Pada 

Pendidik PAUD di Gugus PAUD Cut Nyak Dien Kecamatan Margadana, Kota 

Tegal”.

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu : 

1. Seberapa besar plagiarisme dalam membuat perencanaan pembelajaran pada 

pendidik PAUD di Gugus Cut Nyak Dien, Kecamatan Margadana, Kota Tegal ? 

2. Seberapa besar kreativitas pendidik PAUD di Gugus Cut Nyak Dien, Kecamatan 

Margadana, Kota Tegal ? 

3. Adakah pengaruh plagiarisme pada pembuatan perencanaan pembelajaran dalam 

menghambat kreativitas pendidik PAUD di Gugus Cut Nyak Dien, Kecamatan 

Margadana, Kota Tegal ? 

1.3 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 
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1. Mengetahui seberapa besar plagiarisme dalam membuat perencanaan 

pembelajaran pada pendidik PAUD di Gugus Cut Nyak Dien, Kecamatan 

Margadana, Kota Tegal.

2. Mengetahui seberapa besar kreativitas pendidik PAUD di Gugus Cut Nyak Dien, 

Kecamatan Margadana, Kota Tegal. 

3. Mengetahui pengaruh plagiarisme pada pembuatan perencanaan pembelajaran 

dalam menghambat kreativitas pendidik PAUD di Gugus Cut Nyak Dien, 

Kecamatan Margadana, Kota Tegal. 

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kontribusi secara 

teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

 Manfaat teoritis penelitian ini untuk memberikan informasi teoritis dan ilmiah 

bagi pendidik PAUD atau peneliti lain tentang pengaruh plagiarisme pada pembuatan 

perencanaan pembelajaran dalam menghambat kreativitas pendidik PAUD. Hasil 

penelitian dapat dipergunakan untuk bahan referensi selanjutnya yang berhubungan 

dengan hal yang sama.  

2. Manfaat Praktis 

 Praktis penelitian ini akan bermanfaat bagi : 

a. Lembaga 

Bagi lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

mengenai pengaruh plagiarisme dalam membuat perencanaan pembelajaran pada 
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pendidik PAUD di Gugus Cut Nyak Dien Kecamatan Margadana, Kota Tegal, 

sehingga dapat menjadi perhatian bagi lembaga dan pihak yang berkecimpung dalam 

lembaga PAUD dalam mengupayakan kemajuan dan kualitas pendidik di Gugus Cut 

Nyak Dien berdasarkan kompetensi-kompetensi harus dimiliki oleh pendidik. 

b. Pendidik 

Bagi pendidik, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

pengaruh plagiarisme dalam membuat perencanaan pembelajaran pada pendidik 

PAUD di Gugus Cut Nyak Dien, sehingga pendidik dapat meningkatkan kemampuan 

dalam menyusun perencanaan pembelajaran dengan baik dan benar disertai sumber 

referensi yang jelas. 

c. Peneliti 

Bagi peneliti, penelitian ini akan memberi pengalaman dan wawasan dalam 

memahami fungsi perencanaan pembelajaran serta kompetensi-kompetensi yang 

harus dimiliki oleh setiap pendidik. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Plagiarisme 

2.1.1 Pengertian Plagiarisme 

Plagiarisme berasal dari bahasa latin plagiarus yang bermakna penculik 

(Saunders dalam Zalnur, 2012). Kamus Law Dictionary dalam Zalnur (2012) 

plagiarisme didefinisikan sebagai berikut. 

Taking the writings or literary concepts (a plot, characters, words) of another 
and selling and/or publishing them as one’s own product. Quotes which are 
brief or are acknowledged as quotes do not constitute plagiarism. The actual 
author can bring a lawsuit for appropriation of his/her workagainst the 
plagiarist and recover the profits. Normally plagiarism is not acrime, but it 
can be used as the basis of a fraud charge or copyright infringement if prior 
creation can be proved. 

Plagiarisme diartikan sebagai “Tindakan mengambil tulisan atau konsep sastra 

(plot, karakter, kata) dari yang lain dan menjual atau menerbitkannya sebagai milik 

sendiri”. Plagiarisme atau dapat juga disebut dengan perilaku plagiat menurut 

Jameson dalam Aryani (2013) diartikan sebagai tindakan meniru, mencontoh, 

mengutip tulisan, pekerjaan, atau karya orang lain tanpa menuliskan referensinya, dan 

mengakui sebagai karyanya.  

Marshall dan Rowland (Suganda, 2006) menyatakan bahwa berdasarkan 

niatnya, ada dua jenis plagiarisme, yaitu plagiarisme yang dilakukan dengan sengaja 

(deliberate) dan plagiarisme yang dilakukan secara tanpa disengaja
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(accidental). Deliberate plagiarism adalah kegiatan yang sengaja dilakukan oleh 

seseorang untuk membajak karya ilmiah orang lain, contohnya adalah membajak isi 

buku orang lain, menerjemahkan karya orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu 

(apalagi jika mengklaimnya sebagai karyanya sendiri), dll.  Sedangkan accidental 

plagiarism terjadi lebih disebabkan karena ketidaktahuan si penulis tentang kaidah-

kaidah penulisan karya ilmiah dan tentang tata cara atau etika menulis artikel ilmiah 

atau mungkin karena si penulis artikel tidak memiliki akses ke kepustakaan yang 

diperlukannya tersebut. 

Plagiat merupakan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam 

memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian 

atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah orang lain tanpa menyertakan sumber secara 

tepat dan memadai (Permendiknas No 17 Tahun 2010, Pasal 1 Ayat 1). Dari 

pengertian-pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa plagiarisme adalah 

tindakan secara sengaja atau tidak sengaja mengutip, meniru, serta mencontoh tulisan, 

pekerjaan, dan karya orang lain tanpa menyertakan sumber referensi dan mengakui 

sebagai karyanya. 

2.1.2 Ciri-Ciri Plagiarisme 

Felicia Utorodewo dan Eri Wijaya dalam Zalnur (2012) telah menetapkan 

tujuh ciri-ciri tindakan plagiarisme yaitu: 

1) Karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri. 

2) Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa mengakui 

tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. 
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3) Mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri. 

4) Mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri. 

5) Mengakui tanpa menyebutkan asal-usulnya. 

6) Meringkas dan memparafrasekan (mengutip tak langsung) tanpa menyebutkan 

sumbernya. 

7) Meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian 

kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya. 

Dalam Iskandar (2009) menyebutkan bahwa ciri-ciri sebuah tulisan 

dinyatakan sebagai tindakan plagiarisme adalah : 

a. Mengutip langsung dari suatu sumber tanpa menggunakan tanda kutip.  

b. Mengutip langsung dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber itu. 

c. Menceritakan kembali (paraphrasing) namun struktur kata atau kalimat 

sumbernya masih dapat dikenali. 

d. Menceritakan kembali (paraphrasing) namun sumbernya tidak disebutkan. 

Kemudian dijelaskan Julissar dalam Soelistyo (2011: 34) ada beberapa bentuk 

plagiarisme atau tindakan plagiat sebagai berikut : 

a. Penggunaan ide atau gagasan orang lain dalam suatu karya tulis tanpa 

mengemukakan identitas sumbernya. 

b. Penggunaan atau pengutipan kata-kata atau kalimat orang lain dalam suatu 

karya tulis tanpa memberi tanda kutip dan/atau mengemukakan identitas 

sumbernya. 
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c. Penggunaan uraian, ungkapan, atau penjelasan orang lain dalam suatu karya 

tulis tanpa memberi tanda kutip dan/atau mengemukakan identitas sumbernya. 

d. Penggunaan fakta (data, informasi) milik orang lain dalam suatu karya tulis 

tanpa mengemukakan identitas sumbernya. 

e. Mengganti identitas penulis dari karya tulis orang lain sehingga seolah menjadi 

miliknya. 

Selanjutnya dalam Permendiknas No 17 Tahun 2010 terdapat lima bentuk 

plagiat karya orang lain yang kerap terjadi atau dilakukan secara sengaja, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata, kalimat, data, informasi, atau 

kombinasi dari tindakan itu dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber 

dimaksud dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumbernya secara 

memadai. 

2. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data 

dan/atau informasi dari suatu sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa 

menyatakan sumber secara memadai. 

3. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa 

menyatakan sumbernya secara memadai. 

4. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata 

dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan 

sumbernya secara memadai. 
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5. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan 

oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumbernya secara 

memadai.  

Selain referensi diatas, Website University of South Australia dalam Suganda 

(2006) menyebutkan bahwa plagiarisme dapat dijumpai dengan ciri-ciri sebagai 

berikut : 

1) Membuat tulisan berdasarkan ide orang lain tanpa menyertakan sumbernya, 

termasuk ide yang dikutip langsung. 

2) Penggunaan secara persis kata-kata orang lain tanpa menyajikannya dalam 

bentuk kutipan langsung dan tanpa menyebutkan sumbernya. 

3) Penyajian versi kita dari ide orang lain yang diperoleh dari suatu sumber yang 

kita sendiri tidak memilikinya. Artinya, berpura-pura memiliki kepustakaan 

yang kita gunakan dapat juga dikategorikan sebagai plagiarisme. 

4) Penggunaan ide orang lain dalam kalimat kita dengan hanya mengubah 

beberapa kata dari sumber aslinya, walaupun sumbernya disebutkan. 

5) Penggunaan salinan pekerjaan orang lain dan mengakuinya sebagai hasil 

pekerjaan sendiri. 

Sedangkan menurut Agus Wahyudi dalam Soelistyo (2011: 110)

mengemukakan bahwa plagiarisme dapat meliputi berbagai tindakan sebagai berikut : 

1) Menggunakan atau mengambil teks, dan atau gagasan orang lain tanpa 

menyebutkan sumbernya secara benar dan lengkap. 
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2) Menyajikan struktur atau pokok-pokok pikiran yang diambil dari sumber pihak 

ketiga yang diakuinya sebagai gagasan atau karya sendiri, meskipun referensi 

pada penulis lain dicantumkan. 

3) Mengambil materi audio atau visual orang lain, atau materi test, software dan 

kode program tanpa menyebutkan sumbernya dan menampilkannya seolah-olah 

sebagai karya sendiri. 

4) Tidak menunjukkan secara jelas dalam teks, (misalnya dengan tanda kutipan 

atau penggunaan lay-out tertentu) bahwa kutipan literal atau yang mendekati 

literal itu telah dimasukkan dalam karya tulisannya, meskipun rujukan yang 

benar terhadap sumber sudah dimasukkan. 

5) Memparafrase (mengubah kalimat orang lain kedalam susunan kalimat sendiri 

tanpa mengubah idenya) isi dari teks orang lain tanpa rujukan yang memadai 

mengenai sumbernya. 

2.1.3 Faktor-Faktor Penyebab Plagiarisme 

Adapun faktor-faktor penyebab seseorang melakukan plagiarisme antara lain 

adalah (Irawati dalam Aryani, 2013) :

1. Tekanan yang terlalu besar (bersifat situasional) yang diberikan kepada “hasil 

pekerjaan” berupa angka dan nilai.

2. Pendidikan karakter baik di rumah maupun di lembaga pendidikan kurang 

diterapkan dalam lingkungan kerja.

3. Sikap malas dan rendahnya motivasi belajar, sehingga tertinggal dalam perihal 

menguasai materi dan kurang bertanggung jawab.
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4. Pengaruh teman sebaya.

5. Tidak memiliki self efficaccy terhadap kemampuannya sendiri dalam 

menyelesaikan tugas.

Dalam buku Psychology of Academy Cheating menurut Anderman dan 

Murdock (Aryani, 2013) faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mencontek 

(plagiat) digolongkan dalam empat kategori yaitu: (1) Demografi, meliputi usia, jenis 

kelamin, dan perbedaan kebudayaan, (2) Kepribadian, mencakup dorongan mencari 

sensasi, self control, perkembangan moral dan sikap, (3) Motivasi, meliputi tujuan 

dan alasan dalam pembelajaran, dan (4) Akademik, meliputi kemampuan seseorang. 

Menurut Bandura dalam Aryani (2013) mengemukakan bahwa individu yang 

melakukan plagiat dikarenakan memiliki efikasi diri yang rendah. Efikasi diri adalah 

hasil evaluasi individu atas kemampuan dan potensi diri yang akan menjadi dasar 

perilakunya menghadapi tugas-tugas di waktu kemudian, selain itu efikasi diri 

merupakan hasil proses kognitif sosial yang berwujud keyakinan dan harapan serta 

keputusan pada kemampuan individu dalam bertindak untuk memperoleh hasil yang 

maksimal. Sehingga efikasi diri menentukan bagaimana individu berpikir, 

berperilaku, dan memotivasi diri sendiri. 

2.1.4 Tipe Plagiarisme 

Ada beberapa tipe plagiarisme menurut Fanany dalam Ariani (2012), yaitu 

sebagai berikut : 

1. Plagiat kata per kata.
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2. Mengutip kalimat orang lain tanpa mengubah kata-kata tersebut menjadi kata-

katanya sendiri tanpa mencantumkan sumber yang jelas.

3. Menggunakan jalan pikiran orang lain dalam menerangkan pokok pembicaraan.

4. Plagiat kata per kata atau frase kunci, apabila ketika kita menulis dalam suatu 

paragraf dengan meminjam kata-kata kuci dari orang lain tanpa ditandai dengan 

tanda kutip atau tanpa ditulis dengan kata-kata sendiri.

Sedangkan menurut Soelistyo (2011: 19) ada beberapa tipe plagiarisme, yaitu 

meliputi : 

1. Plagiarisme ide (plagiarism of ideas) dimana tipe plagiarisme ini relatif sulit 

dibuktikan karena ide atau gagasan itu bersifat abstrak dan berkemungkinan 

memiliki persamaan dengan ide orang lain. Atau, ada kemungkinan terjadi adanya 

dua ide yang sama pada dua orang pencipta yang berbeda.

2. Plagiarisme kata demi kata (word for word plagiarism) dimana penulis 

menggunakan kata-kata penulis lain (persis) tanpa menyebutkan sumbernya.

3. Plagiarisme atas sumber (plagiarism of source) dimana penulis menggunakan 

gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup (tanpa menyebutkan 

sumbernya dengan jelas).

4. Plagiarisme kepengarangan (plagiarism of authorship) dimana penulis mengakui 

sebagai pengarang karya tulis karya orang lain.

5. Self plagiarism, termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan suatu 

artikel pada lebih dari satu redaksi dan mendaur ulang karya tulis atau karya 

ilmiah. Yang penting dalam self plagiarism adalah bahwa ketika mengambil karya 
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sendiri, maka ciptaan karya baru yang dhasilkan. Sehingga pembaca akan 

memperoleh hal baru yang benar-benar penulis tuangkan pada karya tulis yang 

menggunakan karya lama.

2.2 Tinjauan Perencanaan Pembelajaran 

2.2.1 Pengertian Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan adalah menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Majid, 2013: 15). Perencanaan tersebut 

dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan 

keinginan pembuat perencanaan. Namun yang lebih utama adalah perencanaan yang 

dibuat harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat sasaran. 

Ahmad dalam Puspitasari (2012 : 1-5) mendefinisikan perencanaan secara 

sederhana yaitu pemikiran sebelum melaksanakan tugas. Sedangkan pembelajaran 

adalah “proses kerja sama antara guru dan anak didik dalam memanfaatkan segala 

potensi (dalam dan luar) sebagai upaya mencapai tujuan belajar tertentu”. Sedangkan 

perencanaan menurut Cunningham dalam Uno (2006: 1) mendefinisikan bahwa 

perencanaan ialah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, 

dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan 

memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku 

dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian. 

Pembelajaran menurut Degeng dalam Uno (2006:1) adalah upaya untuk 

membelajarkan siswa. Dalam pengertian ini secara implisit di dalam pembelajaran 

terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai 
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hasil pembelajaran yang diinginkan. Terry dalam Majid (2013:16) menyatakan bahwa 

perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok 

untuk mencapai tujuan yang digariskan. Sedangkan pembelajaran menurut Sumantri 

dalam Majid (2013:16) adalah suatu cara bagaimana mempersiapkan pengalaman 

belajar bagi peserta didik. 

Dari berbagai pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa perencanaan 

pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berfikir secara rasional 

tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan segala 

potensi dan sumber daya yang ada. Pembelajaran yang akan direncanakan 

memerlukan berbagai teori untuk merancangnya agar rencana pembelajaran yang 

disusun benar-benar dapat memenuhi harapan dan tujuan pembelajaran. Untuk itu 

pembelajaran sebagai suatu disiplin ilmu menaruh perhatian pada perbaikan kualitas 

pembelajaran. 

2.2.2 Prinsip-Prinsip Perencanaan Pembelajaran 

Menurut Trianto dalam Puspitasari (2012) ada 7 prinsip penyusunan 

perencanaan pembelajaran, yaitu: 

1. Relevansi, relevan dengan kebutuhan dan perkembangan anak secara individu. 

2. Adaptasi, memperhatikan dan mengadaptasi perubahan psikologi, IPTEK, dan 

seni.  

3. Kontiunitas, disusun secara berkelanjutan antara satu tahap perkembangan ke 

tahap perkembangan berikutnya. 
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4. Fleksibelitas, dikembangkan fleksibel sesuai dengan keunikan dan kebutuhan 

anak, serta kondisi lembaga. 

5. Kepraktisan dan akseptabilitas, memberikan kemudahan bagi praktisi dan 

masyarakat dalam melaksanakan kegiatan PAUD. 

6. Kelayakan (feasibility), menunjukkan kelayakan dan keberpihakan pada anak. 

2.2.3 Dasar Perlunya Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran dimaksudkan agar perbaikan pembelajaran dapat 

tercapai (Uno, 2006: 3). Upaya perbaikan pembelajaran ini dilakukan dengan asumsi 

sebagai berikut : 

1. Untuk memperbaiki kualitas pembelajaran perlu diawali dengan perencanaan 

pembelajaran yang diwujudkan dengan adanya desain pembelajaran. 

2. Untuk merancang suatu pembelajaran perlu menggunakan pendekatan sistem. 

3. Perencanaan pembelajaran diacukan pada bagaimana seseorang belajar. 

4. Untuk merencanakan suatu desain pembelajaran diacukan pada siswa secara 

perorangan. 

5. Pembelajaran yang dilakukan akan bermuara pada ketercapaian tujuan 

pembelajaran, dalam hal ini akan ada tujuan langsung pembelajaran, dan tujuan 

pengiring dari pembelajaran. 

6. Sasaran akhir dari perencanaan desain pembelajaran adalah mudahnya anak didik 

untuk belajar. 

7. Perencanaan pembelajaran harus melibatkan semua variabel pembelajaran. 
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8. Inti dari desain pembelajaran yang dibuat adalah penetapan metode pembelajaran 

yang optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

2.2.4 Manfaat Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran memainkan peran penting dalam memandu guru 

untuk melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik dalam melayani kebutuhan 

belajar siswanya. Perencanaan pembelajaran juga diwujudkan sebagai langkah awal 

sebelum proses pembelajaran berlangsung (Majid, 2013:22). 

Terdapat beberapa manfaat perencanaan pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar yaitu : 

1) Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. 

2) Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang 

terlibat dalam kegiatan. 

3) Sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun anak didik. 

4) Sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui 

ketepatan dan kelambatan kerja. 

5) Untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. 

6) Untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. 

2.3 Tinjauan Kreativitas 

2.3.1 Pengertian Kreativitas 

Kreativitas adalah salah satu aspek yang dikembangkan dalam pendidikan 

anak usia dini. Kreativitas menurut Guilford (divergen thinking) merupakan 

kemampuan atau cara berfikir seseorang untuk menciptakan atau menghasilkan 
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sesuatu yang baru, berbeda, belum ada sebelumnya ataupun memperbaharui sesuatu 

yang ada sebelumnya yang berupa suatu gagasan, ide, hasil karya, serta respon dari 

situasi yang tidak terduga (Hurlock, 1978: 3). 

Menurut James J. Gallagher dalam Yeni Rachmawati (2010: 13) mengatakan 

bahwa “Creativity is a mental process by which an individual crates new ideas or 

products, or recombines existing ideas and product, in fashion that is novel to him or 

her “ (kreativitas merupakan suatu proses mental yang dilakukan individu berupa 

gagasan ataupun produk baru, atau mengkombinasikan antara keduanya yang pada 

akhirnya akan melekat pada dirinya). Sedangkan Supriadi dalam Yeni Rachmawati 

(2010: 13) mengutarakan bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk 

melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif 

berbeda dengan apa yang telah ada. Kreativitas merupakan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi yang mengimplikasikan terjadinya eskalasi dalam kemampuan berpikir, 

ditandai oleh suksesi, diskontinuitas, diferensiasi, dan integrasi antara tahap 

perkembangan. Oleh sebab itu, dari pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa 

kreativitas adalah kemampuan atau cara berfikir seseorang yang berupa gagasan, ide, 

atau hasil karya yang baru yang belum pernah atau memperbaharui, 

mengkombinasikan informasi, situasi, atau unsur-unsur yang telah ada, dan 

originalitas dalam berfikir. 

Pembentukan pribadi kreatif sangat diperlukan, teori psikoanalisis 

memandang bahwa kreativitas sebagai mengatasi suatu masalah, tindakan kreatif 

mentransformasi keadaan psikis yang tidak sehat menjadi sehat. Menurut beberapa 
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pakar psikologi kemampuan kreatif merupakan ciri kepribadian yang menetap pada 

lima tahun pertama dalam kehidupan. Sigmund Freud yang dikenal dengan teori 

Freud (Munandar, 2012: 32) menjelaskan proses kreatif dari mekanisme pertahanan, 

hal ini merupakan upaya tak sadar untuk menghindari kesadaran mengenai ide-ide 

yang tidak menyenangkan atau yang tidak dapat diterima. 

Seiring dengan itu, Ernest Krist dalam teorinya yang dikenal dengan teori Kris 

(Munandar, 2012: 33) menekankan mekanisme pertahanan regresi yaitu beralih ke 

perilaku sebelumnya yang akan memberi kepuasan, jika perilaku sekarang tidak 

berhasil atau tidak memberi kepuasan. Sedangkan Carl Jung juga percaya bahwa 

ketidaksadaran memainkan peranan yang amat penting dalam kreativitas tingkat 

tinggi (Munandar, 2012: 33).  

Berbeda dengan teori humanistik yang melihat kreativitas sebagai hasil dari 

kesehatan psikologis tingkat tinggi. Kreativitas dapat berkembang selama hidup dan 

tidak terbatas pada lima tahun pertama. Pendukung utama dalam teori humanistik 

yaitu Abraham Maslow yang dikenal dengan teori Maslow (Munandar, 2012: 33) 

menjelaskan manusia mempunyai naluri-naluri dasar yang menjadi nyata sebagai 

kebutuhan. Carl Rogers (Munandar, 2012: 34) menekankan setiap orang yang 

memiliki kondisi psikologis yang bagus maka akan menghasilkan karya-karya kreatif 

dan hidup secara kreatif. Sehingga kreativitas diwujudkan dengan melakukan segala 

sesuatu secara sadar dan intensional. 

Selain teori yang disebutkan diatas, Ayan dalam Iskandar (2010 : 13-14) 

mengemukakan paling sedikit ada empat dasar pembentuk daya kreatif yang 
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disebutnya dengan CORE. Unsur pertama (C) mengacu pada makna keingintahuan 

sebagai dasar untuk menimbulkan kreatif. Rasa ingin tahu mendorong orang untuk 

menyelidiki sesuatu yang baru, mencari cara untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih 

baik, mengendalikan dorongan mencipta ataupun bereksperimen. Unsur kedua (O) 

adalah olah keterbukaan, yang disebut Jordan merupakan dasar vital dalam 

pengembangan daya kreatif apabila hanya mau menerima keyakinan yang sudah 

baku, sehingga tidak akan pernah merasa tertantang untuk memperluas cakrawala 

pengetahuan dan wawasannya. 

Unsur ketiga (R) adalah resiko, yakni keberanian untuk mengambil resiko 

terhadap pengadopsian gagasan atau ide ataupun hal-hal baru. Tanpa adanya 

keberanian menanggung resiko, maka prestasi kreatif tidak akan pernah terwujud. 

Terakhir, unsur keempat (E) mengacu pada pengertian energi sebagai pendorong 

kerja dan pemacu hasrat. Tanpa adanya energi mental dan fisik, gagasan atau ide 

kreatif tidak akan berlangsung. 

2.3.2 Ciri-Ciri Kreativitas 

Guildford mengemukakan bahwa cara berfikir kreatif (kreativitas) merupakan 

cara berfikir yang divergen, artinya berfikir divergen merupakan cara berfikir yang 

dapat menghasilkan macam-macam ide atau gagasan. Berdasarkan faktor analisis 

tersebut, Utami Munandar (2012: 36) mendefinisikan ciri-ciri kreativitas yang 

termasuk dalam berfikir divergen, yaitu :
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a) Kelancaran berfikir (fluency of thinking), yaitu kemampuan untuk menghasilkan 

banyak ide yang keluar dari pemikiran seseorang secara cepat. Dalam kelancaran 

berfikir yang ditekankan adalah kualitas bukan kuantitas. 

b) Keluwesan berfikir (flexibility), yaitu kemampuan untuk memproduksi sejumlah 

ide, jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat 

suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda serta mampu menggunakan 

bermacam-macam pendekatan atau cara pemikiran. Orang yang kreatif adalah 

orang luwes dalam berfikir. Mereka dengan mudah dapat meninggalkan cara 

berfikir lama dan menggantikannya dengan cara berfikir yang baru. 

c) Originalitas atau keaslian (originality), yaitu kemampuan untuk mencetuskan 

gagasan unik atau kemampuan untuk mencetuskan gagasan asli. Orisinalitas dapat 

mempunyai arti sebagai kemampuan untuk menciptakan hal-hal yang baru 

walaupun sesungguhnya yang diciptakan itu tidak perlu berupa hal-hal yang baru 

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

sebelumnya. 

d) Elaborasi atau keterperincian atau penguraian (elaboration), yaitu kemampuan 

dalam mengembangkan gagasan dan menambahkan atau memperinci detail-detail 

dari suatu objek, gagasan atau situasi sehingga menjadi lebih menarik.  

Selanjutnya, Utami Munandar dalam Juliantine (2009) mengemukakan bahwa 

pengembangan kreativitas dapat terukur melalui ciri aptitude dan ciri non aptitude-

nya. Ciri-ciri aptitude dari kreativitas (berpikir kreatif) meliputi: (1) keterampilan 

berpikir lancar (kelancaran), (2) keterampilan berpikir luwes (fleksibel), (3) 
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keterampilan berpikir orisinal (orisinalitas), (4) keterampilan memperinci (elaborasi), 

(5) keterampilan menilai (evaluasi). Sedangkan ciri-ciri non aptitude yaitu: (1) rasa 

ingin tahu, (2) bersifat imajinatif, (3) merasa tertantang oleh kemajemukan, (4) sifat 

berani mengambil risiko, (5) sifat menghargai. 

Kemudian Semiawan dalam Sujiono (2010: 38) berpendapat bahwa 

kreativitas merupakan kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru dan 

menerapkannya dalam pemecahan masalah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan 

Jamaris dalam Sujiono (2010: 38) yang memaparkan bahwa secara umum 

karakteristik dari suatu bentuk kreativitas tampak dalam proses berfikir saat 

seseorang memecahkan masalah yang berhubungan dengan : 

1) Kelancaran dalam memberikan jawaban dan atau mengemukakan pendapat atau 

ide-ide. 

2) Kelenturan berupa kemampuan untuk mengemukakan berbagai alternatif dalam 

memecahkan masalah. 

3) Keaslian berupa kemampuan untuk menghasilkan berbagai ide atau karya yang 

asli hasil pemikiran sendiri. 

4) Elaborasi berupa kemampuan untuk memperluas ide dan aspek-aspek yang 

mungkin tidak terpikirkan atau terlihat oleh orang lain. 

5) Keuletan dan kesabaran dalam menghadapi suatu situasi yang tidak menentu. 

2.3.3 Ciri-Ciri Kepribadian Orang Kreatif 

Treffinger mengatakan dalam Munandar (2012: 35) bahwa pribadi yang 

kreatif biasanya lebih terorganisasi dalam tindakan. Rencana inovatif serta produk 
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orisinal mreka telah dipikirkan dengan matang lebih dahulu dengan 

mempertimbangkan masalah yang mungkin timbul dan implikasinya. 

Pada tahun 1997 dilakukan penelitian yang kali pertamanya tentang ciri-ciri 

kepribadian orang kreatif oleh Munandar (2012: 36) dengan menggunakan alat 

penelitian adaptasi dari Torrance yaitu Ideal Pupil Cheklist, dari penelitian tersebut 

orang kreatif berani dalam berpikir dan mempertimbangkan, bersibuk diri terus 

menerus dngan kerjanya, intuitif, ulet, tidak bersedia menerima pendapat dari otoritas 

begitu saja. 

Ciri-ciri kepribadian orang kreatif menurut Munandar (2012: 71), meliputi:

1) Rasa ingin tahu yang meluas dan mendalam. 

2) Sering mengajukan pertanyaan yang baik. 

3) Memberikan banyak gagasan atau usul terhadap suatu masalah. 

4) Bebas dalam menyatakan pendapat. 

5) Mempunyai rasa keindahan yang dalam. 

6) Menonjol dalam salah satu bidang seni. 

7) Mampu melihat suatu maslah dari berbagai segi atau sudut pandang. 

8) Mempunyai rasa humor yang luas. 

9) Mempunyai daya imajinasi. 

10) Orisinal dalam ungkapan gagasan dan dalam pemecahan masalah 

Sejalan dengan hal tersebut 30 pakar psikologi (Munandar, 2012: 37) 

mengemukakan ciri-ciri orang kreatif sebagai berikut : 

1) Imajinatif 



31
 

 
 

2) Mempunyai perkasa 

3) Mempunyai minat luas 

4) Mandiri dalam berpikir 

5) Melit (ingin tahu) 

6) Senang berpetualang 

7) Penuh energi 

8) Percaya diri 

9) Bersedia mengambil risiko 

10) Berani dalam pendirian dan keyakinan 

2.3.4 Strategi 4P dalam Pengembangan Kreativitas 

Setiap individu pada dasarnya memiliki bakat kreatif dan kemampuan untuk 

mengungkapkan dirinya secara kreatif, meskipun dalam bidangnya masing-masing 

dan dalam kadar yang berbeda satu sama lain. Sehubungan dengan hal itu, maka perlu 

ditinjau kembali teori 4P yang melandasi pengembangan kreativitas yaitu teori 

tentang pembentukan pribadi yang kreatif, teori tentang pendorong (press), teori 

tentang proses kreatif, dan teori tentang produk kreatif (Munandar, 2012: 45-46), 

yaitu :

1. Pribadi 

Kreativitas merupakan ekspresi dari keunikan indvidu dalam berinteraksi 

dengan lingkungan sekitarnya. Ungkapan kreatif ialah yang mencerminkan 

orisinalitas dari diri individu tersebut. Dari pribadi individu yang unik inilah 

diharapkan timbul ide-ide baru dan produk-produk yang inovatif. 
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2. Pendorong (Press) 

Mewujudkan dan mengembangkan kreativitas individu dibutuhkan dorongan 

atau motivasi baik dari dalam diri sendiri (motivasi internal), maupun dari lingkungan 

sekitar berupa suasana yang kondusif, apresiasi, pujian, dan lain sebagainya. 

Bakat kreatif dapat berkembang dengan dukungan dari lingkungan sosial, 

tetapi dapat juga menjadi terhambat jika lingkungan tidak menunjang. Sikap dan 

perilaku kreatif individu diharapkan mendapat penghargaan dan dukungan dari 

keluarga, lembaga pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat. 

Kondisi lingkungan yang dapat memupuk kreativitas konstruksi adalah 

dimana individu merasa aman dan bebas untuk mengungkapkan dan mewujudkan 

diri, sebab bagaimanapun juga motivasi diri dalam diri sendiri berperan penting 

dalam mengembangkan kreativitas dan peran lingkungan sebagai fasilitator dalam 

pengembangan kreativitas tersebut. 

3. Proses 

Untuk mengembangkan kreativitas, individu perlu diberikan kesempatan 

untuk bersibuk diri secara kreatif. Dalam hal ini yang penting ialah memberi 

kebebasan kepada individu untuk mengekspresikan dirinya secara kreatif, tentu 

dengan tidak merugikan orang lain ataupun lingkungan. 

4. Produk 

Kondisi yang membuat individu menciptakan produk kreatif yang bermakna 

ialah kondisi pribadi dan kondisi lingkungan, yaitu sejauh mana keduanya 

mendorong individu untuk melibatkan dirinya dalam proses kreatif. Dengan bakat 
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dan ciri-ciri pribadi kreatif dan dengan dorongan internal dan eksternal untuk 

bersibuk diri secara kreatif, maka produk-produk kreatif yang bermakna akan timbul 

dengan sendirinya. 

2.3.5 Fase-Fase Kreativitas 

Menurut Wallas (Al-Hajjaj, 2010: 33) proses kreativitas terbagi menjadi lima 

fase yang berkesinambungan, yaitu sebagai berikut :

1. Persiapan 

Ini merupakan fase utama. Seseorang baru dapat mencapai hasil kreativitas, 

jika ia telah melalui fase persiapan yang sulit. Pada tahap ini seseorang 

mempersiapkan diri untuk memecahkan masalah dengan belajar berpikir, mencari 

jawaban, bertanya kepada orang, dan sebagainya. Kemudian mengumpulkan data 

atau informasi dan pengetahuan terkait. 

2. Inkubasi 

Ini meruapakan fase yang menyertai berbagai usaha untuk mencapai sebuah 

solusi dari suatu permasalahan, setelah memprediksikan segala kemungkinan yang 

dapat terjadi. 

3. Intensitas dan Kerja Keras 

Ini merupakan fase terpenting untuk melakukan kreativitas yang bernilai 

tinggi dan berkualitas. 

4. Iluminasi 

Pada fase ini, pemikiran tentang solusi atau benih-benih solusi masalah yang 

selama ini memeras otaknya mengalir secara tiba-tiba melalui dua fase, persiapan dan 
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inkubasi, serta selama masa peralihan dari tingkat kesadaran penuh dengan berbagai 

pertimbangan masalah hingga tingkat tidak sadar atau pra-sadar. 

Fase ini adalah pengalaman yang memberikan kita solusi terhadap teka-teki 

yang membingungkan, serta perasaan rela dan tenang setelah melalui penderitaan 

mental yang tentu waktu, karena penderitaan tidak mampu diprediksikan atau 

ditunda. 

5. Aktualisasi dan Pembuktian 

Ini merupakan fase yang mengikuti fase iluminasi. Dari kehidupan orang-

orang yang kreatif diperoleh informasi bahwa proses akumulasi kreativitas biasanya 

tidak akan berakhir hanya dengan terjadinya iluminasi dan keseimbangan ide atau 

mendapatkan solusi masalah. 

2.3.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kreativitas 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas harus selalu diperhatikan agar 

dalam pengembangannya dapat terjadi secara optimal. Rogers dalam Munandar 

(2012: 37), faktor-faktor yang dapat mendorong terwujudnya kreativitas individu 

meliputi : 

a. Dorongan dari dalam diri sendiri (motivasi intrinsik) 

Menurut Rogers setiap individu memiliki kecenderungan atau dorongan dari 

dalam dirinya sendiri untuk berkreativitas, mewujudkan potensi mengungkpakan dan 

mengaktifkan semua kapasitas yang dimilikinya. Dorongan ini merupakan motivasi 

primer untuk kreativitas ketika individu membentuk hubungan-hubungan baru dalam 

upaya menjadi dirinya sepenuhnya (Rogers dalam Munandar, 2012: 37). 
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b. Dorongan dari lingkungan (motivasi ekstrinsik) 

Rogers dalam Munandar (2012: 38) menyatakan kondisi lingkungan yang 

dapat mengembangkan kreativitas ditandai dengan adanya : 

1. Keamanan Psikologis 

Keamanan psikologis dapat terbentuk dengan tiga proses yang saling 

berhubungan, yaitu : 

a. Menerima individu sebagaimana adanya dengan segala kelebihan dan 

keterbatasannya. 

b. Mengusahakan suasana yang didalamnya tidak terdapat evaluasi eksternal atau 

sekurang-kurangnya tidak bersifat atau mempunyai efek mengancam. 

c. Memberikan pengertian secara empatis, ikut menghayati perasaan, pemikiran, 

tindakan individu, dan mampu melihat dari sudut pandang mereka dan 

menerimanya.  

2. Kebebasan Psikologis 

Lingkungan yang bebas secara psikologis, memberikan kesempatan kepada 

individu untuk bebas mengekspresikan secara simbolis pikiran-pikiran atau perasaan-

perasaannya. 

2.3.7 Faktor-Faktor yang Menghambat Kreativitas 

Kondisi-kondisi yang dianggap menghambat perkembangan kreativitas 

menurut Hurlock (1978: 28), yaitu :

a. Ketidakmampuan mendeteksi kreativitas pada waktu yang tepat. 
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b. Sikap sosial yang tidak menguntungkan bagi kreativitas. Faktor penghambat ini 

terwujud dalam dua bentuk umum, yaitu : 

1) Sikap yang tidak positif terhadap individu yang kreatif. 

2) Kurang penghargaan sosial bagi kreativitas. 

c. Kondisi rumah yang tidak menguntungkan diantaranya ialah : 

1) Membatasi eksplorasi 

2) Keterpaduan waktu 

3) Dorongan kebersamaan keluarga

4) Membatasi khayalan 

5) Peralatan permainan yang sangat terstruktur 

6) Orang tua yang konservatif, terlalu melindung, serta disiplin yang otoriter. 

Sedangkan menurut Lehman (Hurlock, 1978: 28) kreativitas akan melemah 

apabila dihambat oleh lingkungan seperti : 

a) Kesehatan yang buruk 

Kesehatan yang buruk dapat mematikan daya kreativitas seorang individu 

karena kesehatan yang buruk dapat mengakibatkan individu tidak mampu 

mengembangkan diri. 

b) Lingkungan keluarga yang kurang baik 

Lingkungan keluarga yang kurang baik, tidak mendukung, serta tidak 

memberikan rangsangan kreativitas dapat mengakibatkan tidak adanya peningkatan 

kreativitas. 

c) Adanya tekanan ekonomi 
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Mempersulit individu untuk mengembangkan bakat kreatifnya. 

d) Kurangnya waktu luang 

Tidak adanya kesempatan dan kebebasan pada diri individu untuk 

mengembangkan bakat kreatifnya. 

2.4 Tinjauan Guru 

2.4.1 Pengertian Guru 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1, mengenai ketentuan umum butir 6, pendidik adalah tenaga 

kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, 

widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan 

kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dengan 

kata lain, dapat dikatakan bahwa guru adalah pendidik. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 377), yang dimaksud dengan 

guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar. 

Pengertian guru menurut KBBI di atas, masih sangat umum dan belum bisa 

menggambarkan sosok guru yang sebenarnya, sehingga untuk memperjelas gambaran 

tentang seorang guru diperlukan definisi-definisi lain. 

Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan, pendidik atau guru 

adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang bertujuan untuk 

menyelenggarakan pendidik sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam 

segala aspek. 
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2.4.2 Ciri-Ciri Guru 

Ciri guru yang profesional dalam Tarsis, dkk (2011: 14), meliputi :

1. Mempunyai komitmen pada anak didik dan proses belajarnya. 

2. Menguasai secara mendalam bahan pelajaran yang diajarkan serta metode 

pelajaran yang relevan. 

3. Bertanggung jawab dalam memantau hasil belajar melalui berbagai cara evaluasi. 

4. Mampu berfikir sistematis tentang apa yang dlakukannya dan belajar dari 

pengalamannya. 

5. Guru  merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. 

Yang mempengaruhi rendahnya profesionalisme guru (Tarsis, dkk, 2011: 14), 

yaitu : 

1. Masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara total. 

2. Rentan dan rendahnya kepatuhan guru terhadap norma etika profesi keguruan. 

3. Pengakuan terhadap ilmu pendidikan dan keguruan masih belum maksimal. 

2.4.3 Tugas Guru 

Guru merupakan profesi atau jabatan atau pekerjaan yang memerlukan 

keahlian khusus sebagai guru. Jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh 

sembarang orang di luar bidang kependidikan, walaupun kenyataannya masih 

dilakukan orang diluar kependidikan (Usman, 2009: 6-7). 

Secara umum ada tiga tugas guru sebagai profesi, yakni mendidik, mengajar, 

dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup; 

mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan; melatih berarti 



39
 

 
 

mengembangkan keterampilan-keterampilan untuk kehidupan anak didik (Suyanto 

dan Djihad, 2012: 3). Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai 

seorang pendidik, maka guru dituntut memiliki beberapa kemampuan dan kompetensi 

tertentu sebagai bagian dari profesionalisme guru. Kompetensi guru sendiri 

merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban secara 

bertanggung jawab. 

Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus dapat menjadikan 

dirinya sebagai orang tua kedua. Seorang guru harus mampu menarik simpati 

sehingga ia menjadi idola para anak didiknya. Pelajaran apapun yang diberikan, 

hendaknya dapat menjadi motivasi bagi anak didiknya dalam belajar. Bila seorang 

guru dalam penampilannya sudah tidak menarik, maka kegagalan pertama adalah 

guru tidak akan dapat menanamkan benih pengajarannya itu kepada para anak 

didiknya (Usman, 2009: 7). 

Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di 

lingkungannya karena dari seorang guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh 

ilmu pengetahuan. Ini berarti bahwa guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju 

pembentukan manusia indonesia seutuhnya yang berdasarkan pancasila (Usman, 

2009: 7). 

Tugas dan peran guru tidaklah terbatas hanya di dalam masyarakat, bahkan 

pada hakikatnya guru merupakan unsur penting yang mengambil peran dalam 

menentukan kemajuan suatu bangsa. Semakin tinggi kualitas guru dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya, maka akan semakin tinggi pula kualitas seseorang 



40
 

 
 

sebagai bagian dari manusia pembangunan. Kedudukan guru yang demikian itu 

senantiasa relevan dengan zaman dan sampai kapanpun diperlukan. Usman (2009: 8), 

kedudukan guru seperti disebutkan diatas merupakan penghargaan masyarakat yang 

tidak kecil artinya bagi para guru, sekaligus merupakan tantangan yang menuntut 

prestise dan prestasi yang senantiasa terpuji dan teruji dari setiap guru, bukan saja di 

dalam kelas, tidak saja dibatas-batas pagar sekolah, tetapi juga di tengah masyarakat. 

2.4.4 Peran Guru 

Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang 

efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar anak didik 

berada dalam tingkat optimal. Setiap guru harus memiliki kemampuan profesional 

dalam bidang pembelajaran, dengan kemampuan tersebut guru akan lebih mudah 

melaksanakan perannya sebagai (Suyanto dan Djihad, 2012: 4) :

1. Guru sebagai fasilitator, yang menyediakan kemudahan-kemudahan bagi anak 

didik dalam proses belajar mengajar. 

2. Guru sebagai pembimbing, yang membantu anak didik mengatasi kesulitan di 

proses belajar mengajar. 

3. Guru sebagai penyedia lingkungan, yang berupaya menciptakan lingkungan 

belajar yang menantang bagi anak didik agar mereka melakukan kegiatan belajar 

dengan bersemangat. 

4. Guru sebagai model, yang mampu memberikan contoh yang baik kepada anak 

didik agar berperilaku sesuai norma yang ada dan berlaku di dunia pendidikan. 
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5. Guru sebagai motivator, yang turut menyebarluaskan usaha-usaha pembaharuan 

kepada masyarakat khususnya kepada subjek didik, yaitu anak didik. 

6. Guru sebagai agen perkembangan kognitif, yang menyebarluaskan ilmu dan 

tekonologi kepada anak didik dan masyarakat. 

7. Guru sebagai manajer, yang memimpin kelompok anak didik dalam kelas 

sehingga keberhasilan proses belajar mengajar tercapai. 

Selain itu, Usman (2009: 9) disebutkan bahwa peran guru meliputi : 

1. Guru Sebagai Demonstrator 

Melalui peranannya sebagai demonstrator, lecture, atau pengajar, guru 

hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkannya 

serta senantiasa mengembangkannya dalam arti meningkatkan kemampuannya dalam 

ilmu yang dimilikinya karena hal ini akan sangat menentukan hasil belajar yang 

dicapai anak didik. Sebagai pengajar ia pun harus membantu perkembangan anak 

didik untuk dapat menerima, memahami, serta menguasai ilmu pengetahuan. 

2. Guru Sebagai Pengelola Kelas 

Dalam perannya sebagai pengelola kelas, guru hendaknya mampu mengelola 

kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan aspek dari lingkungan sekolah yang 

perlu diorganisasi. Lingkungan yang baik ialah yang bersifat menantang dan 

merangsang anak didik untuk belajar, memberikan rasa aman, dan kepuasan dalam 

mencapai tujuan. Kualitas dan kuantitas belajar anak didik di dalam kelas bergantung 

pada berbagai faktor, antara lain ialah guru, hubungan pribadi antara anak didik di 

dalam kelas, serta kondisi umum, dan suasana di dalam kelas. 
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Tujuan umum pengelolaan kelas ialah menyediakan dan menggunakan 

fasilitas kelas untuk bermacam-macam kegiatan belajar dan mengajar agar mencapai 

hasil yang baik. Sedangkan tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan 

anak didik dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang 

memungkinkan anak didik bekerja dan belajar, serta membantu anak didik untuk

memperoleh hasil yang diharapkan. 

3. Guru Sebagai Mediator dan Fasilitator 

Sebagai mediator guru menjadi perantara dalam hubungan antar individu. 

Untuk keperluan itu, guru harus terampil menggunakan pengetahuan tentang 

bagaimana orang berinteraksi dan berkomunikasi. Tujuannya agar guru dapat 

menciptakan secara maksimal kualitas lingkungan yang interaktif. Dalam hal ini ada 

tiga macam kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, yaitu mendorong 

berlangsungnya tingkah laku sosial yang baik, mengembangkan gaya interaksi 

pribadi, dan menumbuhkan hubungan yang positif dengan para anak didik. 

Sebagai fasilitator guru hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar 

yang berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar, 

baik yang berupa narasumber, buku teks, majalah, ataupun surat kabar. 

4. Guru Sebagai Evaluator 

Dengan menelaah pencapaian tujuan pengajaran, guru dapat mengetahui 

apakah proses belajar yang dilakukan cukup efektif memberikan hasil yang baik dan 

memuaskan, atau sebaliknya. Dalam perannya sebagai penilai hasil belajar anak 

didik, guru hendaknya terus menerus mengikuti hasil belajar yang telah dicapai oleh 
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anak didik dari waktu ke waktu. Informasi yang diperoleh melalui evaluasi ini 

merupakan umpan balik terhadap proses belajar mengajar. Umpan balik ini akan 

dijadikan titik tolak untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar selanjutnya. 

Dengan demikian proses belajar mengajar akan terus menerus ditingkatkan untuk 

memperoleh hasil yang optimal. 

2.4.5 Kepribadian dan Profesionalisme Guru 

1. Ciri Kepribadian Guru 

Guru merupakan faktor utama dan berpengaruh terhadap proses belajar anak 

didik. Dalam pandangan anak didik, guru memiliki otoritas, bukan saja otoritas dalam 

bidang akademis, melainkan juga dalam bidang non akademis, karena itu pengaruh 

guru terhadap para anak didiknya sangat besar dan sangat menentukan. Allport dalam 

Suyanto dan Djihad (2012: 18) mengemukakan bahwa individu yang memiliki 

kepribadian matang adalah sebagai berikut :

a. Extension of the sense of self. Meningkatkan kesadaran diri, melihat sisi lebih dan 

sisi kurang dari diri. 

b. Warm relatedness to other. Mampu menjalin relasi hangat dengan orang lain. 

Allport membedakan menjadi intimacy (keintiman) dan compassion (kecintaan). 

Keintiman merupakan kemampuan orang mencintai keluarga atau teman. 

Sedangkan kecintaan merupakan kemampuan orang untuk mencintai keluarga, 

teman, maupun orang lain. Guru yang berkepribadian seperti ini biasanya 

mempunyai banyak relasi, tidak sebatas relasi di sekolah, tetapi juga relasi di 

lingkungan sosial. 
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c. Self acceptance. Memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi dan mampu 

menjauhi sikap overact. Biasanya, guru yang memiliki sifat ini mempunyai 

toleransi terhadap frustasi, dan mau menerima apa yang ada dalam dirinya. 

d. Realistic perception of reality. Memiliki persepsi yang realistis terhadap 

kenyataan. Guru yang memiliki sikap ini berorientasi pada persoalan riil yang 

dihadapi, bukan pada diri sendiri semata. 

e. Self objectivication. Memiliki pemahaman akan diri sendiri. Guru seperti ini 

biasanya mengetahui kemampuan dan keterbatasan dirinya. Selain itu, dia juga 

memiliki sense of humor (rasa kejenakaan). 

f. Unifying philosophy of life (filsafat hidup yang mempersatukan). Memiliki 

pedoman hidup untuk menyatukan nilai-nilai yang kuat dalam kehidupan. Guru 

seperti ini biasanya memiliki kematangan dalam membangun pemahaman tentang 

tujuan hidup. 

2. Profesionalisme Guru 

Dalam UU Guru dan Dosen pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa profesional 

adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber 

penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang 

memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. 

Suyanto dan Djihad (2012: 25) profesionalisme adalah sebutan yang mengacu 

kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk 

senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Dalam konteks 

guru, makna profesionalisme sangat penting karena profesionalisme akan melahirkan 
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sikap terbaik bagi seorang guru dalam melayani kebutuhan pendidikan anak didik, 

sehingga kelak sikap ini tidak hanya memberikan manfaat bagi anak didik, tetapi juga 

juga memberikan manfaat bagi orang tua, masyarakat, dan institusi sekolah itu 

sendiri. 

Sementara ciri-ciri keprofesionalan di bidang kependidikan, telah dirumuskan 

oleh Westby dan Gibson dalam Suyanto dan Djihad (2012: 28), sebagai berikut :

a. Memiliki kualitas layanan yang diakui oleh masyarakat. 

b. Memiliki sekumpulan bidang ilmu pengetahuan sebagai landasan dari sejumlah 

teknik dan prosedur yang unik dalam melakukan layanan profesinya. 

c. Memerlukan persiapan yang sengaja dan sistematis, sebelum individu tersebut 

dapat melaksanakan pekerjaan profesional dalam bidang pendidikan. 

d. Memiliki mekanisme untuk melakukan seleksi sehingga hanya individu yang 

memiliki kompetensisaja yang dapat masuk ke dalam profesi bidang pendidikan. 

e. Memiliki organisasi profesi untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. 

Dalam UU Guru dan Dosen pasal 7 ayat 1 (Suyanto dan Djihad, 2012: 31) 

dikatakan bahwa profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang 

memerlukan prinsip-prinsip profesional, sebagai berikut : 

a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. 

b. Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

c. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugasnya. 

d. Memiliki kode etik profesi. 
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e. Memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas. 

f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya. 

g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesinya secara berkelanjutan. 

h. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya. 

i. Memiliki organisasi profesi yang berbadan hukum. 

2.4.6 Kompetensi Guru 

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, pemerintah telah 

merumuskan empat jenis kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam Penjelasan 

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

(Suyanto dan Djihad, 2012: 49-52), yaitu : 

1. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru meliputi pemahaman guru 

terhadap anak didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya. Secara rinci dalam Suyanto dan Djihad (2012: 49) dijelaskan 

subkompetensi sebagai berikut :

a. Memahami anak didik secara mendalam memiliki indikator esensial: memahami 

anak didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif; 

memahami anak didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian; dan 

mengidentifikasi bekal ajar awal anak didik. 

b. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk 

kepentingan pembelajaran memiliki indikator esensial: memahami landasan 
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kependidikan; menerapkan teori belajar dan pembelajaran; menentukan strategi 

pembelajaran berdasarkan karakteristik anak didik, menetapkan kompetensi yang 

ingin dicapai, dan materi ajar; serta menyusun rancangan pembelajaran 

berdasarkan strategi yang dipilih. 

c. Melaksanakan pembelajaran memiliki indikator esensial: menata latar 

pembelajaran; dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. 

d. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran memiliki indikator esensial: 

merancang dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar secara 

berkesinambungan dengan berbagai metode; menganalisis hasil evaluasi proses 

dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar; dan memanfaatkan 

hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran 

secara umum. 

e. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya, 

memiliki indikator esensial: memfasilitasi anak didik untuk pengembangan 

berbagai potensi akademik; dan memfasilitasi anak didik untuk mengembangkan 

berbagai potensi non akademik. 

2. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian bagi guru merupakan kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berakhlak mulia dan 

berwibawa, dan kemudian dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Secara rinci 

subkompetensi kepribadian terdiri dari :
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a. Kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial: bertindak sesuai 

dengan norma hukum; bertindak sesuai dengan norma sosial; bangga sebagai guru 

yang profesional; dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengn norma 

yang berlaku dalam kehidupan. 

b. Kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial: menampilkan kemandirian 

dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi. 

c. Kepribadian yang arif memiliki indikator esensial: menampilkan tindakan yang 

didasarkan pada kemanfaatan anak didik, sekolah, dan masyarakat serta 

menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. 

d. Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator esensial: bertindak 

sesuai dengan norma agama, iman dan taqwa, jujur, ikhlas, suka menolong, dan 

memiliki perilaku yang pantas diteladani anak didik. 

e. Kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial: memiliki perilaku yang 

berpengaruh positif terhadap anak didik dan memiliki perilaku yang disegani. 

3. Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial merupakan yang harus dimiliki guru untuk berkomunikasi 

dan bergaul secara efektif dengan anak didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, 

orang tua atau wali anak didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki 

subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut :

a. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan anak didik memiliki 

indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan anak didik; guru bisa 

memahami keinginan dan harapan anak didik. 



49
 

 
 

b. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan 

tenaga kependidikan memiliki indikator esensial: berdiskusi tentang masalah-

masalah yang dihadapi anak didik serta solusinya. 

c. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua atau wali anak 

didik dan masyarakat sekitar memiliki indikator esensial: memberikan informasi 

tentang bakat, minat, dan kemampuan anak didik kepada orang tua. 

4. Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional merupakan materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam yang harus dikuasai guru mencakup penguasaan materi kurikulum mata 

pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta 

penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Setiap subkompetensi 

tersebut memiliki indikator esensial sebagai berikut : 

a. Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi. Hal ini berarti 

guru harus memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; memahami 

struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi dan koheren dengan materi 

ajar; memahami hubungan konsep antarmata pelajaran terkait; dan menerapkan 

konsep-konsep keilmuan dalam proses belajar mengajar. 

b. Menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki implikasi bahwa guru harus 

menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam 

pengetahuan atau materi bidang studi. 
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2.5 Kerangka Berfikir 

Plagiarisme pada hakikatnya sama dengan tindakan mencuri karya orang lain 

baik berupa gagasan, tulisan, pemikiran, pendapat, kalimat, atau kata-kata tanpa 

menyebutkan referensi sumbernya dan mengakui sebagai karyanya sendiri. 

Plagiarisme adalah suatu bentuk kejahatan di dalam dunia pendidikan yang dapat 

dilakukan oleh siapa saja baik itu tenaga kependidikan seperti guru dan dosen, serta 

individu yang mengenyam pendidikan seperti murid dan mahasiswa. Tindakan 

tersebut tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apapun karena tidak mengandung nilai-

nilai positif serta menghambat kreativitas individu dalam berkarya. 

Plagiarisme seringkali tidak disadari oleh orang yang melakukan tindakan 

plagiat atau biasa disebut dengan plagiator. Begitu juga bagi pendidik yang kerapkali 

melakukan tindakan plagiat tanpa sadar, seperti sebagian pendidik yang seringkali 

hanya copy-paste dan mengacu perencanaan pembelajaran tanpa menyebutkan 

sumber referensi dari Gugus Inti ataupun lembaga lain yang sebenarnya sama-sama 

memiliki kesadaran dan tanggung jawab lebih terhadap kewajibannya sebagai 

seorang pendidik. Padahal, tindak plagiarisme yang masih terjadi di kalangan 

pendidik dapat menghambat kreativitas individu itu sendiri dalam mengembangkan 

proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan mengoptimalkan aspek-aspek 

perkembangan yang harus dicapai bersamaan dengan tujuan lembaga pendidikan itu 

sendiri. 

Nilai-nilai negatif dalam tindakan plagiarisme yang menghambat kreativitas 

seorang pendidik menjadi hal yang menarik untuk diangkat bagi peneliti sehingga 
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peneliti dapat mengetahui seberapa besar pengaruh plagiarisme pada pembuatan 

perencanaan pembelajaran dalam menghambat kreativitas pendidik khususnya 

pendidik PAUD di Gugus Cut Nyak Dien. Padahal menjadikan pribadi individu yang 

kreatif merupakan langkah awal dari pengembangan kreativitas sejalan dengan hal 

tersebut perlu adanya dukungan, dorongan, atau rangsangan kreativitas yang 

diberikan pada individu dengan baik. Dari berbagai uraian tersebut, maka kerangka 

berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :   

Kerangka berpikir “Pengaruh Plagiarisme dalam Membuat Perencanaan 

Pembelajaran Pada Pendidik PAUD di Gugus Cut Nyak Dien Kecamatan Margadana 

Kota Tegal”

  

2.6 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pernyataan (Sugiyono, 2012: 96). Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto 

(2006: 111) hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 

Berdasarkan landasan teori di atas, maka dapat dibuat rumusan hipotesis 

komparatif, yaitu :

Kreativitas Pendidik 
PAUD di Gugus Cut 

Nyak Dien

Plagiarisme 
Perencanaan 
Pembelajaran
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1. H0   : Terdapat pengaruh plagiarisme pada pembuatan perencanaan 

pembelajaran dalam menghambat kreativitas pendidik PAUD. 

2. H1 : Tidak terdapat pengaruh plagiarisme pada pembuatan perencanaan 

pembelajaran dalam menghambat kreativitas pendidik PAUD. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Penelitian tentang Pengaruh Plagiarisme dalam Membuat Perencanaan 

Pembelajaran pada Pendidik PAUD di Gugus Cut Nyak Dien, Kecamatan 

Margadana, Kota Tegal menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :  

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata 

nilai untuk responden plagiarisme pada pembuatan perencanaan 

pembelajaran adalah 96.78. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata 

perilaku plagiat pendidik di Gugus PAUD Cut Nyak Dien berada pada 

tingkat sangat tinggi. Hal ini berarti bahwa masih diperlukan pemahaman 

pendidik PAUD dalam merancang perencanaan pembelajaran dengan tata 

cara mengutip yang baik dan benar, sehingga tingkat plagiarisme dalam 

membuat perencanaan pembelajaran di lingkup Gugus Cut Nyak Dien 

dapat berada di kategori rendah. 

2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa rata-

rata nilai untuk responden kreativitas pendidik PAUD adalah 115.84. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata hambatan kreativitas 

pendidik di Gugus PAUD Cut Nyak Dien berada pada tingkat tinggi. Hal
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ini berarti bahwa masih diperlukan beberapa usaha untuk memperbaiki 

kualitas layanan pendidikan lembaga PAUD di lingkup Gugus Cut Nyak 

Dien, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, sehingga hambatan pada 

kreativitas pendidik PAUD di lingkup Gugus Cut Nyak Dien dapat berada 

di kategori rendah. 

3. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa 

plagiarisme memberikan pengaruh dalam menghambat kreativitas 

pendidik PAUD sebesar 66,4%. Plagiarisme memberikan andil pengaruh 

negatif yang cukup besar dalam menghambat kreativitas pendidik PAUD, 

meskipun ada faktor lain yang dapat mempengaruhinya sebesar 33,6%. 

Faktor lain tersebut antara dorongan dari dalam diri sendiri (internal), 

dorongan dari luar (eksternal), dan faktor-faktor lain yang tidak penulis 

teliti. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dicapai, dapat diperoleh saran-saran 

sebagai berikut : 

1. Bagi Lembaga 

Lembaga hendaknya mengetahui latar belakang dan kualitas pendidik. 

Berdasarkan latar belakang dan kualitas diri tersebut, lembaga dapat 

memaksimalkan tingkat pencapaian kurikulum yang diterapkan. Lembaga dapat 
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membekali pengetahuan tentang merancang perencanaan pembelajaran serta cara 

mengutip sumber referensi yang baik dan benar. 

2. Bagi Pendidik 

Pendidik hendaknya bersikap lebih percaya diri terhadap kemampuannya dan 

meningkatkan kualitas diri. Pendidik dapat mengikuti pelatihan atau diklat di 

bidang kepaudan, mengambil studi lanjutan, dan memperbaharui cara mengajar 

dan media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hal 

tersebut,pendidik dapat memaksimalkan pembelajaran agar anak berkembang 

sesuai dengan tumbuh kembang dan kurikulum yang diterapkan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya dapat menindak lanjuti penelitian ini dengan memperkaya 

literatur dan referensi yang lebih mendalam guna mendapatkan perbaikan dan 

kesimpulan yang lebih akurat. Perlunya penelitian lanjutan dengan lebih 

mendalam dan lebih intens untuk membuktikan faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi kreativitas pendidik PAUD, seperti faktor dorongan dari dalam 

diri (internal) dan faktor dari luar (eksternal). Setiap kalangan masyarakat 

mempunyai latar belakang budaya berbeda sehingga hasil penelitian yang 

dilakukan tidak jarang menghasilkan kesimpulan yang berbeda. 
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