
 
PENGEMBANGAN KREATIVITAS MENGAJAR GURU 

DALAM MEMOTIVASI SISWA PADA PEMBELAJARAN PKn 

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

 
SKRIPSI 

Untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

 

Oleh 
Desi Fatma Ratih 
NIM: 3401405035 

 

 

 

 

 

 
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN 

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2009 



ii 

SARI 
  
 

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

 

 

 

 

 


