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ABSTRAK 

Pratiwi, Melda Intan, 2018. Peran Guru Dalam Mengembangkan Kreativitas Siswa 

Melalui Program Pengembangan Diri Di MIN 1 Ponorogo. Skripsi Jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Umi Rohmah, 

M.Pd.I 

Kata Kunci : Peran Guru, Kreativitas Siswa, Pengembangan Diri 

       Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi agar peserta didik memiliki 

keterampilan hidup, menggali bakat dan minat serta bertujuan menjadikan peserta 

didik memiliki spiritualitas dan akhlak. Kreativitas sangatlah penting bagi kehidupan 

selanjutnya untuk membentuk SDM yang berkualitas maka dari itu guru harus 

menjalankan peran-perannya dengan baik agar kreativitas siswa dapat berkembang 

secara optimal melalui program pengembangan diri yang diadakan di sekolah sebagai 

bentuk strategi dalam pengembangan kreativitas peserta didik 

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mendeskripsikan peran guru sebagai 

pembimbing dalam mengembangkan kreativitas siswa melalui program 

pengembangan diri di MIN 1 Ponorogo, (2) untuk mendeskripsikan peran guru 

sebagai pelatih dalam mengembangkan kreativitas siswa melalui program 

pengembangan diri di MIN 1 Ponorogo, (3) untuk mendeskripsikan peran guru 

sebagai pendorong dalam mengembangkan kreativitas siswa melalui program 

pengembangan diri di MIN 1 Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian studi kasus. 

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Adapun teknik analisis datanya menggunakan konsep Miles dan Huberman dengan 

langkah-langkah meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) peran guru sebagai pembimbing 

dalam mengembangkan kreativitas siswa melalui program pengembangan diri di MIN 

1 Ponorogo ialah dengan cara guru mengarahkan siswa sesuai potensi minat dan 

bakatnya seperti seni tari, tahfidz, pidato 3 bahasa, olah raga, melukis, menggambar 

dan mewarnai, mengingatkan jika ada anak yang malas dalam mengikuti program 

pengembangan diri, dan menasehati siswa sehingga pengembangan kreativitas siswa 

berkembang secara optimal, (2) peran guru sebagai pelatih dalam mengembangkan 

kreativitas siswa melalui program pengembangan diri di MIN 1 Ponorogo ialah 

dengan cara mendatangkan guru dari luar yang berkompeten sesuai dengan 

bidangnya, mengevaluasi pada akhir tahun dan juga mengikutsertakan semua siswa 

dalam perlombaan, dan (3) peran guru sebagai pendorong dalam mengembangkan 

kreativitas siswa melalui program pengembangan diri di MIN 1 Ponorogo ialah 

dengan cara guru memotivasi siswa setiap hari dan memfasilitasi sarana dan 

prasarana di sekolah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah 

        Pendidikan mempunyai peran yang menentukan bagi perkembangan 

dan perwujudan diri individu, terutama bagi pembangunan bangsa dan 

negara. Tujuan pendidikan pada umumnya adalah menyediakan 

lingkungan yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan 

bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga ia dapat mewujudkan 

dirinya dan berfungsi sepenuhnya, sesuai dengan kebutuhan pribadinya 

dan kebutuhan masyarakat. Setiap orang mempunyai bakat dan 

kemampuan yang berbeda-beda, oleh karena itu membutuhkan pendidikan 

berbeda-beda pula. Pendidikan bertanggung jawab untuk memandu yaitu 

mengembangkan dan meningkatkan kemampuan tersebut. 
1
 

       Tujuan pendidikan dalam Undang-undang No 20 tentang sistem 

pendidikan nasional adalah: Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban dan martabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

                                                           
1
 Utami Munandar, Kreativitas dan Keterbakatan Strategi Mewujudkan Potensi 

Kreatif dan Bakat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), 6. 
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dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia sehat 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 
2
 

        Dalam keseluruhan proses pendidikan, khususnya pendidikan di 

sekolah, guru memegang peranan paling utama. Perilaku guru dalam 

proses pendidikan merupakan faktor penentu bagi pembinaan dan 

pengembangan kepribadian siswa.
3
 

        Seyogyanya peran guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran 

kepada siswa. Guru juga dituntut menjalankan peran-perannya sebagai 

guru dalam usahanya mencapai tujuan pembelajaran dan mengembangkan 

potensi siswa.
4
 

        Potensi sumber daya manusia merupakan aset nasional sekaligus 

sebagai modal dasar pembangunan bangsa. Potensi ini hanya dapat digali 

dan dikembangkan serta dipupuk secara efektif melalui strategi pendidikan 

dan pembelajaran yang terarah dan terpadu, yang dikelola secara serasi dan 

seimbang dengan memperhatikan pengembanngan potensi peserta didik 

secara utuh dan optimal. Karena itu, strategi manajemen pendidikan perlu 

                                                           
2
 Basuki, dkk, Mengenal Profil Sekolah/Madrasah Berdasarkan PP. 19 Tahun 2005 

Tentang Standart Nasional Pendidkan ,(Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2010), 5. 
3
 Mohamad Surya, Psikologi Guru Konsep dan Aplikasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), 

191. 
4
 Mohamad Irham, Psikologi Pendidikan Teori dan Aplikasi dalam Proses 

Pembelajaran, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2013), 142-143. 
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secara khusus memerhatikan pengembangan potensi peserta didik yang 

memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa (unggul), yaitu dengan 

cara penyelenggaraan program pembelajaran yang mampu 

mengembangkan keunggulan-keunggulan tersebut, baik keunggulan dalam 

hal potensi intelektual maupun bakat khusus yang bersifat keterampilan 

(gifted and talented).
5
 

       Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi agar peserta 

didik memiliki keterampilan hidup juga bertujuan menjadikan peserta didik 

memiliki spiritualitas dan akhlak. Pendidikan dalam Islam secara 

subtansial adalah pembentukan kepribadian berdasarkan ajaran Islam, yang 

cenderung pemindahan ilmu (pembelajaran).
6
 

       Kreativitas merupakan salah satu kemampuan manusia yang 

menakjubkan dalam memahami dan menghadapi situasi atau masalah 

secara beda dengan yang biasa dilakukan oleh orang lain pada umumnya. 

Kemampuan berkreasi memungkinkan manusia untuk mempertemukan, 

menghubungkan, atau menggabungkan berbagai kenyataan-kenyataan, 

gagasan-gagasan, atau hal-hal berbeda yang sebelumnya tidak 

                                                           
5
 Hamzah B. Uno dan Masri Kudrat Umar, Mengelola Kecerdasan Dalam 

Pembelajaran:Sebuah Konsep Pembelajaran Berbasis Kecerdasan, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2009), 2. 
6
 Susi Arum Wahyuni Nainul Falah, “Peran Guru Bimbingan Konseling Dalam 

Mengembangkan Minat dan Bakat Program Studi Keterampilan Peserta Didik MAN  1 

Magelang,” Hisbah, 2 (Desember, 2015), 21 – 22. 
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berhubungan menjadi suatu gagasan atau produk baru yang berguna untuk 

menjawab masalah yang dihadapi.
7
  

       Perlu disadari bahwa pentingnya ide–ide yang kreatif bukan hanya 

terkait dengan persoalan tuntutan adanya kebutuhan hidup semata, justru 

mewarnai hidup dengan berkreasi adalah suatu kebutuhan. Keberhasilan 

hidup seseorang pada hari ini sebagai hasil kreasi pada masa lalunya. 

Begitu pula, berhasil atau sukses tidaknya hidup seseorang pada masa yang 

akan datang tergantung juga dari kreativitasnya pada hari ini. Perwujudan 

kreativitas bukan hanya suatu anugerah yang bersifat statis, tetapi dapat 

diajarkan dan bahkan dapat pula dikembangkan.
8
 

Anak berbakat kreatif adalah a gift from god and nature, dan 

merupakan sumber daya manusia berkualitas yang bermakna yang tidak 

boleh disia-siakan dengan tidak memberikan perhatian dan pelayanan 

pendidikan khusus kepada mereka. Sebetulnya kebijakan di Indonesia 

sebagaimana termaktub dalam GBHN 1993 dan UUSPN (Undang-undang 

Sistem Pendidikan Nasional)  1989 sudah sangat menunjang pengadaan 

program pendidikan khusus bagi anak berbakat dan pengembangan 

                                                           
7
 Tritjahjo Danny S, “Pengembangan Kreativitas Peserta Didik: Tuntutan Bagi Guru 

dalam Mengembangkan Model Pembelajaran,” (Tesis, BK FKIP UKSW, 2013), 1. 
8
 Ibid 
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kreativitas. Sekarang bergantung pada kita bagaimana mewujudkan 

kebijakan tersebut.
9
 

       Kreativitas memang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan 

dan perkembangan jaman yang sedemikian pesat. Orang yang kreatif 

cenderung bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. 

Kreativitas penting untuk dikembangkan dengan alasan: pertama, dengan 

berkreasi orang dapat mewujudkan dirinya. Perwujudan diri termasuk 

salah satu kebutuhan pokok dalam hidup manusia; kedua, kreativitas atau 

berfikir kreatif merupakan kemampuan untuk melihat bermacam-macam 

kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah; ketiga, menyibukkan 

diri secara kreatif memberikan kepuasan kepada individu; keempat, 

kreativitas memungkinkan manusia untuk meningkatkan kualitas 

hidupnya.
10

 

        Permasalahan mengenai meningkatnya kebutuhan akan kreativitas di 

segala aspek kehidupan seperti di rumah, sekolah, pekerjaan, dan 

lingkungan masyarakat makin terasa saat ini. Hal ini disebabkan oleh 

kreativitas dianggap sebagai solusi untuk pemecahan masalah, dapat 

memberikan kepuasan dan dapat meningkatkan kualitas hidup. 

                                                           
9
 Utami Munandar, Kreativitas dan Keterbakatan Strategi Mewujudkan Potensi 

Kreatif dan Bakat, (Gramedia: Pustaka Utama, 1999), 19-20. 
10

 Bagus Priambodo, “Pengaruh dari Problem Posing Method Terhadap Kreativitas 

Verbal Siswa Smp Kelas VII,” 109-110. 
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       Kegiatan extrakurikuler dan intrakurikuler sangatlah penting bagi 

pengembangan kreativitas peserta didik. Kegiatan extrakurikuler adalah 

kegiatan yang wajib diikuti bagi semua peserta didik yang ada di lembaga 

sekolah, sedangkan kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan yang diikuti 

oleh sebagian dari peserta didik yang dirasa mempunyai potensi dalam 

kegiatan intrakurikuler tersebut. Di dalam sekolah kegiatan intrakurikuler 

dinamakan program pengembangan diri. 

       Dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 disebutkan bahwa muatan 

kurikulum mencakup tiga hal yaitu mata pelajaran, muatan lokal, dan 

pengembangan diri. Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran 

yang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan 

mengekpresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap peserta 

didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri 

difasilitasi dan atau dibimbing oleh guru atau tenaga kependidikan.
11

 

       Sejak diberlakukan kurikulum yang mendasar pada standart isi dan 

Standart Kompetensi Lulusan ini maka pada setiap satuan pendidikan 

(sekolah) diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk melaksanakan 

kurikulum pendidikan sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. 

Hal ini berdampak kepada struktur kurikulum yang dijalankan. Sehingga 

                                                           
11

 http://repository.uksdw.edu/bitstream di akses pada tanggal 12 Januari 2018 pukul 

11.00 WIB. 

http://repository.uksdw.edu/bitstream
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tidak dipungkiri lagi bahwa pelaksanaan program pengembangan diri akan 

sangat bervariasi tergantung kepada pemahaman diri untuk siswa pada 

satuan pendidikannya.
12

 

       Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan diluar mata 

pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah. Kegiatan 

pengembangan diri merupakan upaya pembentukan watak kepribadian 

peserta didik yang dilakukan  melalui kegiatan pelayanan konseling 

berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar, 

dan pengembangan karir, serta kegiatan extrakurikuler.
13

 

       Namun pada kenyataanya pendididikan belum mampu memerankan 

tugas dan fungsinya secara optimal. Hal ini terlihat bahwa masih banyak 

peserta didik yang belum mampu mengaktualisasikan segenap potensi 

yang dimiliki. Potensi-potensi yang ada pada diri mereka tidak dapat 

berkembang secara optimal, mereka yang berbakat tidak dapat 

mengembangkan bakat mereka, yang berkecerdasan tinggi kurang 

mendapat rangsangan dan fasilitas pendidikan sehingga bakat dan 

kecerdasan yang dimiliki terbuang sia-sia dan tidak dapat tersalurkan 

dengan baik. 

                                                           
12

 Restisa Indah Septini, “Pelaksanaan Program Pengembangan Diri Sebagai Upaya 

Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme di SMA Negeri 1 Lawang”, (Universitas Negeri Malang) 2. 
13

 Eka Prihatin, Manajemen Peserta Didik, (Bandung: Alfabeta, 2014), 169. 
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         Melihat kondisi pendidikan atau sistem sekolah umumnya di 

Indonesia, guru-guru memang terbelenggu oleh ketentuan administratif 

yang harus dipatuhi seperti target pencapaian kurikulum, ketuntasan 

belajar, silabus, RPP, dan sebagainya. Sesuai dengan ketentuan yang ada 

bahwa wujud pelaksanaan pendidikan di sekolah tertuang dalam bentuk 

kegiatan intrakurikuler dan extrakurikuler. Dalam kegiatan intrakurikuler 

sangat jarang guru dalam interaksinya dengan murid -murid mampu 

mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki mereka. Padahal tujuan 

pendidikan yaitu pengembangan secara menyeluruh dari seluruh potensi 

anak didik melalui kreativitas dan berfikir kreatif.
14

 

        Di sekolah guru hendaknya menjadi fasilitator yang mana membantu 

siswa-siswanya dalam proses menemukan dan pengembangan dirinya. 

Dalam menemukan dan mengembangkan kreativitas para siswa, 

hendaknya seorang guru perlu memahami beberapa hal apa saja yang dapat 

digunakan secara efektif sehingga kemampuan kreativitas  para siswa 

dapat berkembang, dan lain sebagainya. Guru juga perlu memahami  

bahwa masing-masing siswa memiliki potensi kreativitas yang berbeda-

beda berdasarkan proses-proses psikologis yang melatarbelakanginya. 

Oleh karena itu guru dapat menjadi faktor pendukung dan penghambat 

                                                           
14

 Damasisto Pramono, “Peran Guru Sebagai Inpirator Dalam Memberikan 

Inspirasi”, damas tugas kuliah.blogspot.com, diakses pada tanggal 15 Januari 2017  pukul 

12.20 WIB. 
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dalam pengembangan kreativitas siswa.
15

 Mengenali potensi yang ada pada 

peserta didik adalah hal yang sangat penting karena dapat menyalurkan 

bakat minat dan kreativitasnya untuk mencapai tujuan pendidikan secara 

optimal. 

       Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Aminah, sesuai dengan 

informasi yang penulis dapatkan pada peserta didik mengikuti program 

pengembangan diri ada sebagian siswa yang belum bisa mengembangkan 

kreativitas mereka secara optimal, dikarenakan siswa masih membutuhkan 

bimbingan dari guru dalam mengembangkan dan mengeksplorasi 

kreativitas mereka. Siswa ada yang salah mengikuti program 

pengembangan diri dikarenakan salah dalam mengenali bakat kreatifnya. 

Siswa juga kurang percaya diri dalam menuangkan ide-ide kreatifnya di 

dalam program pengembangan diri. Disamping itu masih ada sebagian 

siswa yang belum mengetahui potensi, minat, dan bakatnya sehingga 

kreativitasnya belum berkembang secara optimal.  Karena itu peran guru 

sangat penting dalam mengembangkan kreativitas siswa di MIN 1 

Ponorogo.
16

  

                                                           
15

 Murhima A. Kau, “Peran Guru Dalam Mengembangkan Kreativitas Anak Sekolah 

Dasar”, (Gorontalo. UNG, 2017), 159. 
16

 Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Aminah pada tanggal 14 September 2017. Pukul 

11.00 WIB. 
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      Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka judul 

penelitian ini adalah,  “PERAN GURU DALAM MENGEMBANGKAN 

KREATIVITAS SISWA MELALU PROGRAM PENGEMBANGAN 

DIRI DI MIN 1 PONOROGO” 

B.   Fokus Penelitian  

        Yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah peran guru sebagai 

pembimbing, pelatih dan pendorong dalam mengembangkan kreativitas 

siswa melalui program pengembangan diri. 

C.   Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran guru sebagai pembimbing dalam  mengembangkan 

kreativitas siswa melalui program pengembangan diri di MIN 1 

Ponorogo ? 

2. Bagaimana peran guru sebagai pelatih dalam mengembangkan 

kreativitas siswa melalui program pengembangan diri di MIN 1 

Ponorogo ? 

3. Bagaimana peran guru sebagai pendorong dalam mengembangkan 

kreativitas siswa melalui program pengembangan diri di MIN 1 

Ponorogo ? 
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D.   Tujuan Penelitian  

       Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1.   Untuk mengetahui bagaimana peran guru sebagai pembimbing dalam 

mengembangkan kretivitas siswa melalui program pengembangan diri 

di MIN 1 Ponorogo. 

2.  Untuk mengetahui bagaimana peran guru sebagai pelatih dalam 

mengembangkan kretivitas siswa melalui program pengembangan diri 

di MIN 1 Ponorogo.  

3.  Untuk mengetahui bagaimana peran guru sebagai pendorong dalam 

mengembangkan kreativitas siswa melalui program pengembangan 

diri di MIN 1 Ponorogo. 

E.   Manfaat Penelitian 

1. Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan khazanah keilmuan terkait dengan peran guru dalam 

mengembangkan kreativitas siswa melalui program pengembangan diri di 

sekolah. 

2.  Secara Praktis 

Penelitian ini memberikan manfaat: 
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1) Bagi Peneliti 

Sebagai latihan penelitian dalam menerapkan teori – teori yang didapatkan 

di bangku kuliah untuk diaplikasikan dalam menjawab permasalahan yang 

aktual. 

2) Bagi Sekolah 

Sebagai referensi kepustakaan, khususnya untuk jenis penelitian yang 

membahas tentang peran guru dalam mengembangkan kreativitas siswa 

melalui program pengembangan diri. 

3) Bagi Guru 

Dapat dijadikan bahan informasi tentang pengembangan kreativitas siswa 

melalui program pengembangan diri sehingga diharapkan mereka dapat 

memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa dan siswinya. 

F.   Sistematika Pembahasan 

       Sebagai gambaran pola pemikiran peneliti yang tertuang dalam karya 

ilmiah ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan menjadi lima 

bab, masing- masing terdiri dari sub-sub yang berkaitan erat merupakan 

kesatuan yang utuh, yaitu:  

       Bab I Pendahuluan, pada bab ini pertama diuraikan tentang latar 

belakang masalah yang menjelaskan secara sistematis alasan dari 

penelitian. Kedua adalah rumusan masalah yang membuat pertanyaan-
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pertanyaan yang hendak dicari jawabanya dalam penelitian. Keempat 

adalah manfaat penelitian yang menjabarkan pentingnya penelitian baik 

secara teoretis maupun praktis. Terakhir adalah sistematika pembahasan 

yang mengungkapkan apa saja bahasan dalam penulisan laporan penelitian. 

Bab II Kajian Teori, pada bab ini pertama yang diuraikan adalah 

landasan teori yang mengemukakan tentang pemikiran para ahli tentang 

pengembangan kreativitas siswa melalui program pengembangan diri. 

Kedua adalah telaah pustaka, yaitu hasil penelitian terdahulu yang ada 

kaitanya dengan penelitian. 

Bab III membahas tentang Metode Penelitian pada bab ini yang 

diuraikan adalah pendekatan dan jenis peneltian, kehadiran peneliti, lokasi 

penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisi 

data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap peneliti. 

       Bab IV, merupakan Temuan Penelitian. Bab ini mendeskripsikan 

tentang data umum yaitu profil dan sejarah, visi dan misi, jumlah guru, 

struktur organisasi, dan jumlah siswa di MIN 1 Ponorogo. Data khusus 

yang mendeskripsikan tentang peran guru sebagai pembimbing, pelatih dan 

pendorong dalam mengembangkan kreativitas siswa melalui program 

pengembangan diri di MIN 1 Ponorogo. 
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       Bab V, merupakan Analisis Data yang berisi tentang analisis data 

peran guru sebagai pembimbing, pelatih dan pendorong dalam 

mengembangkan kreativitas siswa melalui program pengembangan diri di 

MIN 1 Ponorogo. 

       Bab VI, merupakan Penutup. Bab ini berfungsi mempermudah para 

pembaca dalam mengambil inti skripsi yaitu berisi simpulan dan saran 

tentang peran guru sebagai pembimbing, pelatih dan pendorong dalam 

mengembangkan kreativitas siswa melalui program pengembangan diri.
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A.   Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dari beberapa literatur yang peneliti akses, ada beberapa penelitian 

terdahulu yag relevan dengan penelitian ini: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Asyifa‟ul Mukaromah dengan judul “ 

Pelaksanaan Extrakuikuler Dalam Meningkatkan Kreativitas Anak Di 

SDIT Qurota A‟yun Ponorogo”, dengan hasil penelitian dalam 

pelaksanaan extrakurikuler melukis dalam mempersiapkan kreativitas 

anak di SDIT Qurota A‟yun Ponorogo dengan mempersiapkan dari 

pihak sekolah mendatangkan guru khusus yang kreatif dan mampu 

dalam bidang melukis, serta yang mampu memberikan stimulasi  yang 

tepat pada anak, mempersiapkan alat-alat dan bahan melukis serta 

pembuatan silabus. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Faiqotul Hikmah 2015 dengan judul 

“Upaya Guru PAI Dalam Mengembangkan Kreativitas Siswa Pada 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIII SMP Nusantara 

Plus Ciputat” dengan hasil penelitian dalam mengembangkan 

kreativitas melalui 1. Perencanaan, sebelum extrakurikuler di 

laksanakan proses pembelajaran guru membuat RPP supaya target 
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pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 2. Pelaksanaan, di dalam 

proses pembelajaran guru sudah menggunakan strategi, media dan 

bahan pembelajaran yang bervariatif. Dalam uraian diatas, dapat 

disimpulkan bahwa guru PAI dalam proses pembelajaranya sudah 

terpusat pada siswa dan ada upaya guru untuk mengembangkan 

kreativitas siswa dengan tidak membatasi siswa dalam mengexplorasi 

kreativitasnya. 

3. Penelitian yang dilakukan Ima Roudhatul Fatma, dengan judul “ Peran 

Guru Dalam Meningkatkan Kreativitas Siswa Melalui Program 

Pembelajaran Seni Budaya Dan Keterampilan Kelas III Di SD 2 

Brotonegaran Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014”, dengan hasil 

penelitan adalah pembelajaran seni budaya dan keterampilan seni 

merupakan pembelajaran yang ditnjukkan untuk membantu para siswa 

mengexpresikan diri dan mengembangkan bakat yang mereka miliki, 

salah satunya melalui kegiatan keterampilan. Materi pelajaran seni 

budaya dan keterampilan ini diupayakan sebagai wahana untuk 

kreativitas siswa. Karena anak punya kemampuan yang berbeda-beda, 

meskipun anak yang tidak pandai dalam pelajaran tetapi anak tersebut 

mempunyai skill atau bakat yang tersembunyi bisa dikembangkan 

melalui seni budaya dan keterampilan. 

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian adalah 

sama-sama membahas tentang pengembangan kreativitas siswa. 
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Sedangkan perbedaanya penelitian terdahulu fokus pada 

pengembangan atau peningkatan kreativitas di sekolah, sedangkan 

penelitian fokus masalah adalah “Peran Guru Dalam Mengembangkan 

Kreativitas Siswa Melalui Program Pengembangan Diri”. 

B.   Kajian Teori 

1.    Peran Guru 

a.   Pengertian Guru 

       Secara etimologis, guru sering disebut pendidik. Secara 

terminologis, guru sering diartikan sebagai orang yang bertanggung 

jawab terhadap perkembangan siswa dengan mengupayakan 

perkembangan seluruh potensi (fitrah siswa, baik potensi kognitif, 

potensi afektif, maupun potensi psikomotoriknya.
17

 

       Secara normatif, guru adalah mereka yang bekerja di sekolah atau 

madrasah, mengajar, membimbing, melatih, para siswa agar mereka 

memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi, juga dapat menjalani kehidupanya 

dengan baik.
18

 

                                                           
17

 Chaerul Rahman dan Heri Gunawan, Pengembangan Kompetensi Guru: Menjadi 

Guru yang Dicintai dan Diteladani oleh Siswa, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2011), 23 – 24. 
18
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       Secara umum dan dalam makna yang luas, guru adalah orang 

yang mengajari orang lain atau kelompok orang, baik di lembaga 

pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non formal, bahkan di 

lingkungan keluarga sekalipun.
19

 

       Guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang tidak 

terpisahkan, antara kemampuan mendidik, membimbing, mengajar 

dan melatih. Keempat kemampuan tersebut merupakan kemampuan 

integratif, antara yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. 

Seorang yang dapat mendidik, tetapi tidak memiliki kemampuan 

membimbing, mengajar dan melatih, ia tidaklah dapat disebut sebagai 

guru yang paripurna. Selanjutnya, orang yang memiliki kemampuan 

mengajar, tetapi tidak memiliki kemampuan mendidik, membimbing 

dan melatih juga tidak dapat disebut sebagai guru sebenarnya.
20

 

         b.  Peran Guru  

       Peran guru menurut UU no. 14 tahun 2005 “adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, 

dan pendidikan menengah.” Berdasarkan undang-undang tersebut 

                                                           
19

 Ibid., 25. 
20

 Suparlan, Menjadi Guru Efektif, (Yogyakarta: Hikayat Publising, 2005), 25. 
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guru memiliki peran dan tugas utama sebagai pendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi 

peserta didiknya.
21

 

       Dalam keseluruhan proses pendidikan, khususnya pendidikan di 

sekolah, guru memegang peranan paling sentral. Perilaku guru dalam 

proses pendidikan akan memberikan pengaruh yang kuat bagi 

pembinaan perilaku dan kepribadian siswa. Peran (role) guru 

merupakan keseluruhan perilaku yang harus dilakukan guru dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai guru.
22

 

       Dari sisi lain guru sering dicitrakan memiliki peran ganda yang 

dikenal sebagai EMASLIMDEF (educator, manager, administrator, 

supervisor, leader, innovator, motivator, dinaminisator, evaluator, 

dan facilitator) adalah sebagai berikut:
23

 

       Peran guru sebagai educator merupakan peran yang utama dan 

terutama, khususnya untuk peserta didik pada jenjang pendidikan 

dasar (SD dan SMP). Peran ini lebih tampak sebagai teladan bagi 

peserta didik, sebagai role model, memberikan contoh dalam hal sikap 

dan perilaku dan membentuk kepribadian peserta didik. 

                                                           
21

 I Made Satya Wintara, "Pentingnya Peran Guru Dalam Pengembangan Minat Bakat 

Dan Kreativitas Melalui Extrakulikuler” (Jakarta: Ganesha, 2107), 2. 
22

 Mohamad Surya, Psikologi Guru. Konsep dan Aplikasi, ( Bandung: Alfabeta,2014 ), 

192. 
23

 Suparlan, Menjadi Guru Efektif, (Yogyakarta: Hikayat Publising, 2005) 
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       Peran guru sebagai manager, pendidik memiliki peran untuk 

menegakkan ketentuan dan tata tertib yang telah disepakati bersama di 

sekolah, memberikan arahan atau rambu-rambu ketentuan agar tata 

tertib di sekolah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh 

seluruh keluarga sekolah. 

       Peran guru sebagai administrator, guru memiliki peran untuk 

melaksanakan administrasi sekolah seperti mengisi buku prestasi 

siswa, buku daftar nilai, buku rapor, administrasi kurikulum, 

administrasi penilaian dan sebagainya. Bahkan secara administratif 

para guru sebaiknya juga memiliki rencana mengajar, program 

semester dan program tahunan, dan yang paling penting adalah 

menyampaikan rapor atau laporan pendidikan kepada orang tua siswa 

dan masyarakat. 

       Peran guru sebagai leader bagi guru lebih tepat dibandingkan 

dengan peran sebagai manajer. Karena manajer bersifat kaku terhadap 

ketentuan yang ada. Sementara sebagai leader lebih memberikan 

kebebasan secara bertanggung jawab kepada peserta didik. Dengan 

demikian, disiplin yang ditegakkan oleh guru dari peran sebagai 

leader ini adalah disiplin hidup. 

       Dalam melaksanakan peran sebagai inovator, seorang guru harus 

memiliki kemauan belajar yang cukup tinggi untuk menambah 
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pengetahuan dan keterampilannya sebagai guru. Tanpa adanya 

semangat belajar yang tinggi, mustahil guru dapat menghasilkan 

inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran di sekolah. 

       Adapun peran guru sebagai motivator terkait dengan peran 

sebagai educator dan supervisor. Untuk meningkatkan semangat dan 

gairah belajar yang tinggi, siswa perlu memiliki motivasi yang tinggi, 

baik motivasi dari dalam dirinya sendiri (instrintik), maupun dari luar 

(ekstrinsik) yang utamanya berasal dari gurunya 

        Keseluruhan peran tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Peran Guru „EMASLIMDEF‟ 

Akronim Peran Fungsi 

E Educator  Mengembangkan kepribadian 

 Membimbing 

 Membina budi pekerti 

 Memberikan pengarahan 

M Manager  Mengawal pelaksanaan tugas 

dan fungsi berdasarkan 

ketentuan dan perundang-

undangan yang berlaku. 

A Administrasi  Membuat daftar presensi 

 Membuat daftar penilaian 

 Melaksanakan teknis 

administrasi sekolah 

S Leader  Mengawal pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi tanpa hars 

mengikuti secara kaku  
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Lanjutan Tabel 2.1 

Akronim Peran Fungsi 

  Ketentuan dan perundang 

undangan yang berlaku 

I Innovator  Melakukan kegiatan kreatif 

Menemukan strategi, metode, 

cara- cara, atau konsep – 

onsep yang baru dalam 

pengajaran 

M Motivator  Memberikan dorongan kepada 

sisa untuk dapat giat belajar 

lebih giat 

Memberikan tugas kepada 

siswa sesuai dengan 

kemampuan atau perbedaan 

individual peserta didik. 

D Dinamisator  Memberikan dorongan 

kepada siswa  dengan cara 

menciptakan suasana 

lingkungan pembelajaran 

yang kondusif. 

E Evaluator  Memberikan dorongan 

kepada siswa  dengan cara 

menciptakan suasana 

lingkungan pembelajaran 

yang kondusif. 

F Fasilitator  Memberikan bantuan teknis, 

arahan, atau petunjuk kepada 

peserta didik 

         

       Dalam buku bertajuk Dinamika Sekolah dan Bilik Darjah, 

Kamarudin Haji Husin, memaparkan peran guru dalam berbagai 

aspek, yaitu sebagai (1) pendidik, (2) Pengajar, (3) fasilitator, (4) 

pembimbing, (5) pelayan, (6) perancang, (7) pengelola, (8) inovator, 
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dan (9) penilai. Peran dan tugas pokok guru tersebut dapat dijelaskan 

dalam tabel berikut.
24

 

Tabel 2.2 

Peran dan Tugas Guru 

No. Peranan Tugas Pokok 

1.  Pendidik  Mengembangkan kepribadian  

 Membina budi pekerti 

2.  Pengajar  Menyampaikan ilmu pengetahuan 

 Melatih keter ampilan, 

memberikan panduan atau 

petunjuk 

 Melaksanakan pembelajaran 

 Menilai aktivitas pembelajaran 

3. Fasilitator  Memahami siswa 

 Membantu siswa 

 Membimbing siswa dalam proses 

pembelajaran di dalam dan di luar 

kelas 

 Menggunakan strategi dan metode 

pembelajaran yang sesuai 

 Menggunakan pertanyaaan uang 

merangsang siswa untuk belajar 

 Menyedikan bahan pengajaran 

 Mendorong siswa untuk mencari 

bahan ajar 

 Menggunakan ganjaran dan 

hukuman sebagai alat pendidikan  

Mewujudkan disiplin 

4. Pembimbing  Memberikan petunjuk atau 

bimbingan konseling tentang gaya 

pembelajaran siswa 

 Mencari kekuatan dan kelemahan 

siswa 
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Lanjutan Tabel 2.2 

No. Peranan Tugas Pokok 

   Memberi latihan 

 Memberikan penghargaan kepada 

siswa 

 Mengenal permasalahan yang 

dihadapi siswa dan menemukan 

pemecahanya 

 Membantu siswa untuk menemkan 

bakat dan minta siswa (karir di 

masa depan) 

 Mengenali perbedaan individual 

siswa. 

4. Pembimbing   Memberikan petunjuk atau 

bimbingan konseling tentang gaya 

pembelajaran siswa 

 Mencari kekuatan dan kelemahan 

siswa 

 Memberi latihan 

 Memberikan penghargaan kepada 

siswa 

 Mengenal permasalahan yang 

dihadapi siswa dan menemukan 

pemecahanya 

 Membantu siswa untuk menemkan 

bakat dan minta siswa (karir di 

masa depan) 

 Mengenali perbedaan individual 

siswa. 

5.  Pelayan   Memberikan layanan pembelajaran 

yang nyaman dan aman sesuai 

dengan perbedaan individual siswa 

 Menyediakan fasilitas pembelajaran 

dari sekolah, seperti ruang belajar, 

meja kursi, papan tulis, almari, alat 

peraga, dan papan pengumuman 

 Memberikan layanan sumber 

belajar. 
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Lanjutan Tabel 2.2 

No. Peranan Tugas Pokok 

6.  Perancang   Menyusun progam pengajaran dan 

pembelajaran berdasarkan 

berdasarkan kurikulum yang 

berlaku 

 Menyusun rencana mengajar 

 Menentukan strategi dan metode 

pembelajaran sesuai dengan 

konsep PAKEM (Pembelajaran 

Aktif, Kreatif, Efektif, Dan 

Menyenangkan) 

7.  Innovator   Menemukan strategi dan metode 

mengajar yang efektif 

 Meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan dalam penggunaan 

strategi dan metode mengajar 

 Mau mencoba dan menerapkan 

strategi dan metode pembelajaran 

yang baru 

8.  Penilai   Menyusun tes dan instrumen 

peniaian lain 

 Melaksanakan penilaian terhadap 

siswa secara objektif 

 Mengadakan pengayaan dalam 

pembelajaran. 

 

       Dari banyak peranan yang diperlukan dari guru sebagai pendidik. 

Disini peneliti akan membahas tentang peranan guru sebagai 

pembimbing, pelatih, dan pendorong kreativitas  yang memiliki 

relevansi langsung dengan peran guru dalam mengembangkan 

kreativitas siswa. 
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1.    Guru Sebagai Pembimbing 

         Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan 

(journey), guru yang berdasarkan pengetahuan dan 

pengalamannya bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan 

itu. Dalam hal ini, istilah perjalanan tidak hanya menyangkut 

fisik tetapi juga perjalanan mental, emosional, kreativitas, moral, 

dan spiritual yang lebih dalam dan kompleks. Sebagai 

pembimbing, guru juga harus merumuskan tujuan secara jelas, 

menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang harus 

ditempuh, menggunakan petunjuk perjalanan serta melihat 

kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta 

didik. 

        Istilah perjalanan merupakan suatu proses belajar, baik di 

dalam kelas maupun di luar kelas yang mencakup seluruh 

kehidupan. Berdasarkan ilustrasi di atas, dapat disimpulkan 

bahwa sebagai pembimbing perjalanan, guru memerlukan 

kompetensi yang tinggi untuk melaksanakan empat hal berikut: 

         Pertama, guru harus merencanakan tujuan dan 

mengidentifikasi kompetensi yang hendak dicapai. Tugas guru 

adalah menetapkan apa yang telah dimiliki oleh peserta didik 

sehubungan dengan latar belakang dan kemampuanya, serta 
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kompetensi apa yang mereka perlukan untuk dipelajari dalam 

mencapai tujuan. Untuk merumuskan tujuan, guru perlu melihat 

dan memahami  seluruh aspek perjalanan.  

        Kedua, guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam 

pembelajaran, dan yang paling penting bahwa peserta didik 

melaksanakan kegiatan belajar itu tidak hanya secara jasmaniah 

tetapi mereka juga harus terlibat secara psikologis. Dengan kata 

lain peserta didik harus dibimbing unruk mendapatkan 

pengalaman dan membentuk kompetensi yang akan 

mengantarkan mereka mencapai tujuan. Dalam setiap hal peserta 

didik harus belajar, untuk itu mereka harus memiliki pengalaman 

dan kompetensi yang dapat menimbulkan kegiatan belajar. 

        Ketiga, guru harus memaknai kegiatan belajar. Hal ini 

mungkin merupakan tugas yang paling sukar tetapi penting, 

karena guru harus memberikan kehidupan dan arti terhadap 

kegiatan belajar. Bisa jadi pembelajaran direncanakan dengan 

baik, dilaksanakan dengan baik, dilaksnakan secara tuntas dan 

rinci, tetapi kurang relevan, kurang hidup, kurang bermakna, 

kurang menantang tasa ingin tahu, dan kurang imaginatif. 

        Keempat, guru harus melaksanakan penelitian. Dalam hal ini 

diharapkan guru dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 
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bagaimana keadaan peserta didik dalam pembelajaran? 

Bagaimana peserta didik membentuk kompetensi? Bagaimana 

peserta didik mencapai tujuan? Jika berhasil, mengapa, dan jika 

tidak berhasil mengapa? Apa yang bisa dilakukan di masa 

mendatang agar pembelajaran menjadi sebuah perjalanan yang 

lebih baik? Apakah peserta didik dilibatkan dalam menilai 

kemajuan dan keberhasilan, sehingga mereka dapat 

mengarahkan dirinya (selft directing) seluruh aspek pertanyaan 

tersebut merupakan kegiatan pembelajaran, yang hasilnya sangat 

bermanfaat terutama untuk memperbaiki kualitas 

pembelajaran.
25

 

2.    Guru Sebagai Pelatih  

          Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan 

keterampilan, baik intelektual maupun motorik, sehingga 

menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih. Hal ini lebih 

ditekankan lagi karena tanpa latihan seorang peserta didik tidak 

akan mampu menunjukkan penguasaan kompetensi dasar, dan 

tidak akan mahir dalam berbagai keterampilan yang 

dikembangkan sesuai dengan materi standar. Oleh karena itu, 

guru harus berperan sebagai pelatih yang bertugas melatih 
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peserta didik dalam pembentukan kompetensi dasar, sesuai 

dengan potensi masing-masing. 

          Pelatihan yang dilakukan, disamping harus memperhatikan 

kompetensi dasar dan materi standar, juga harus mampu 

memperhatikan perbedaan individual peserta didik dan 

lingkungannya. Untuk itu, guru harus banyak tahu, meskipun 

tidak mencakup semua hal, dan tidak setiap hal secara sempurna, 

karena hal itu tidaklah mungkin. Benar bahwa guru tidak dapat 

mengetahui sebanyak yang harus diketahui, tetapi dibanding 

orang yang belajar bersamanya dalam bidang tertentu yang 

menjadi tanggung jawabnya, ia harus lebih banyak tahu. 

Meskipun demikian, tidak mustahil kalau suatu ketika 

menghadapi kenyataan bahwa guru tidak tahu tentang sesuatu 

yang seharusnya tahu. Dalam keadaan demikian guru harus 

berani berkata jujur, dan berkata, “saya tidak tahu” maka 

bukanlah guru profesional. Untuk itu guru harus selalu belajar , 

belajar sepanjang hayat, dan belajar adalah sesuatu yang tidak 

dapat diwakilkan kepada orang lain. 

Pelaksanaan fungsi ini tidak harus mengalahkan fungsi lain, 

ia tetap sadar bahwa walaupun tahu, tidak harus 

memberitahukan semua yang diketahuinya. Secara didaktis, guru 
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menciptakan situasi agar peserta didik berusaha menemukan 

sendiri apa yang seharusnya diketahui. Guru  harus bisa 

menahan emosinya untuk menjawab semua pertanyaan yag 

ditujukan kepadanya, sehingga kewenangan yang dimiliki tidak 

membunuh kretivitas peserta didik.
26

 

  3.  Guru Sebagai Pendorong Kreativitas 

Kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam 

pembelajaran, dan guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan 

menunjukkan proses kreativitas tersebut. Kreativitas merupakan 

sesuatu yang bersifat universal dan merupakan ciri aspek dunia 

kehidupan disekitar kita. Kreativitas ditandai oleh adanya 

kegiatan menciptakan sesuatu yang sebeumnya tidak ada dan 

tidak dilakukan oleh seseorang atau adanya kecenderungan 

untuk menciptakan sesuatu. 

Sebagai orang kreatif, guru menyadari bahwa kreativitas 

merupakan yang universal dan oleh karenanya semua 

kegiatanya ditopang, dibimbing, dan dibangkitkan oleh 

kesadaran itu.  Ia sendiri adalah seorang kreator dan motivator, 

yang berada di pusat proses pendidikan. Guru senantiasa 

berusaha untuk menemukan cara yang lebih baik dalam 
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melayani peserta didik, sehingga peserta didik akan menilainya 

bahwa ia memang kreatif menunjukkan bahwa apa yang akan 

dikerjakan oleh guru sekarang lebih baik dari yang telah 

dikerjakan sebelumnya dan apa yang dikerjakan di masa 

mendatang lebih baik dari sekarang.
27

 

Memahami uraian di atas, betapa besar jasa guru dalam 

membantu pertumbuhan dan perkembangan para peserta didik. 

Mereka memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk 

kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan 

sumber daya manusia (SDM), serta mensejahterakan 

masyarakat, kemajuan negara dan bangsa.
28

 

2.   Kreativitas Siswa 

a.   Pengertian Kreativitas 

       Kreativitas merupakan salah satu istilah yang sering digunakan 

meskipun merupakan istilah yang taksa (ambiguous) dalam penelitian 

psikologi masa kini. Ia bahkan lebih taksa lagi dan sering digunakan 

dengan bebas di kalangan orang awam. 

       Banyak definisi kreativitas yang mungkin dapat diterima para 

psikolog demikian singkatnya sehingga tidak mencakup seluruh unsur 
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penting yang dibutuhkan dalam definisi yang dapat dipakai. Oleh 

karena itu definisi Drevdahl dipilih sebagai definisi yang baik dan 

dapat dipakai. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk 

menghasilkan komposisi, produk, atau gagasan apa saja yang pada 

dasarnya baru, dan sebelumnya tidak dikenal pembuatnya. Kreativitas 

dapat berupa kegiatan imajinatif atau sintesis pemikiran yang hasilnya 

bukan hanya perangkuman.
29

 Selanjutnya, kreativitas diasumsikan 

sebagai sesuatu yang dimiliki atau tidak dimiliki dan tidak banyak yang 

dapat dilakukan melalui pendidikan untuk mempengaruhinya.
30

 

       Kreativitas juga diartikan sebagai kemampuan untuk memecahkan 

persoalan yang memungkinkan orang tersebut memecahkan ide yang 

asli atau menghasilkan suatu adaptis (fungsi kegunaan) yang secara 

penuh berkembang.
31

 

        Kita dapat melihat bahwa pemaknaan terhadap kreativitas itu 

sangat beragam. Tetapi, bila sederhanakan, dan ini pun sesungguhnya 

tidak tepat untuk dilakukan, kita dapat melihat kreativitas itu ke dalam 

empat aspek.
32
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       Pertama, kreativitas dimaknai sebagai sebuah kekuatan atau energi 

(power) yang ada di dalam diri individu 

       Kedua, kreativitas dimaknai sebagai sebuah proses. Kreativitas 

adalah proses mengelola informasi, melakukan sesuatu atau membuat 

sesuatu 

       Ketiga, kreativitas adalah produk. Maksud dari produk ini, bisa 

dalam pengertian produk pemikiran (ide), karya tulis, atau produk 

dalam pengertian barang. 

       Keempat, kreativitas dimaknai sebagai person. Kreatif ini tidak 

dialamatkan pada produknya, pada prosesnya, atau pada energinya. 

Kreativitas dimaknakan pada individunya. 

       Berdasarkan berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

kreativitas adalah kecerdasan yang berkembang dalam diri individu, 

dalam bentuk sikap, kebiasaan, dan tindakan dalam melahirkan sesuatu 

yang baru orisinal untuk memecahkan masalah.
33

 

b.   Teori Kreativitas 

1. Teori Psikoanalisa 

       Psikoanalisa memandang kreativitas sebagai hasil egatasi suatu 

masalah, yang biasanya dimulai sejak di masa anak-anak. Pribadi 

kreatif dipandang sebagai seseorang yang pernah mempunyai 

pengalaman traumatis, yang dihadapi dengan memungkinkan 
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gagasan-gagasan yang disadaridan yang tidak disadari bercampur 

menjadi pemecahan inovatif dari trauma. Adapun tokoh-tokohnya 

adalah:
34

 

       Sigmund Freud. Ia menjelaskan proses kreatif dari mekanisme 

pertahanan, yang merupakan upaya tak sadar untuk menghindari 

kesadaran mengenai ide-ide yang tidak menyenangkan atau yang 

tidak dapat diterima. Sehingga biasanya mekanisme pertahanan 

merintangi produktivitas kreatif. Meskipun kebanyakan mekanisme 

pertahanan menghambat tindakan kreatif, namun justru mekanisme 

sublimasi justru merupakan penyebab utama dari kreativitas. 

       Ernest Kris. Ia menekankan bahwa mekanisme pertahanan 

regresi (beralih ke perilaku sebelumnya yang akan memberi 

kepuasaan, jika perilaku sekarang tidak berhasil atau tidak memberi 

kepuasaan) juga sering muncul dalam tindakan kreatif. 

       Carl Jung. Ia juga percaya bahwa ketidaksadaran memainkan 

peranan yang amat penting dalam kreativitas tingkat tinggi. Alam 

pikiran yang tidak disadari dibentuk oleh masa lalu pribadi. Dengan 

adanya ketidaksadaran kolektif, akan timbul penemuan, teori, seni, 
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dan karya-karya baru lainnya. Proses inilah yang menyebabkan 

kelanjutan dari eksistensi manusia. 

2.  Teori Humanistik 

       Humanistik lebih menekankan kreativitas sebagai hasil dari 

kesehatan psikologis tingkat tinggi. Dan kreativitas dapat 

berkembang selama hidup dan tidak terbatas pada usia lima tahun 

pertama. 

       Abraham Maslow. Ia menekankan bahwa manusia mempunyai 

naluri-naluri dasar yang menjadi nyata sebagai kebutuhan. 

Kebutuhan-kebutuhan itu, diwujudkan Maslow sebagai hirarki 

kebutuhan manusia, dari yang terendah hingga yang tertinggi. 

       Carl Rogers. Ia menjelaskan ada 3 kondisi dari pribadi yang 

kreatif, adalah keterbukaan terhadap pengalaman, kemampuan 

untuk menilai situasi sesuai dengan Patokan pribadi seseorang, 

kemampuan untuk bereksperiman atau untuk „bermain‟ dengan 

konsep-konsep.
35

 

3. Teori Cziksentmihalyi 

       Ciri pertama yang memudahkan tumbuhnya kreativitas adalah 

Predisposisi genetis (genetic predispotition). Contoh seorang yang 
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system sensorisnya peka terhadap warna lebih mudah menjadi 

pelukis, peka terhadap nada lebih mudah menjadi pemusik: 

a. Minat pada usia dini pada ranah tertentu 

       Minat menyebabkan seseorang terlibat secara mendalam 

terhadap ranah tertentu, sehingga mencapai kemahiran dan 

keunggulan kreativitas.  

b.  Akses terhadap suatu bidang 

       Adanya sarana dan prasarana serta adanya pembina/mentor 

dalam bidang yang diminati   sangat membantu pengembangan 

bakat. 

c.  Access to a field 

       Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman 

sejawat tokoh-tokoh penting dalam bidang yang digeluti, 

memperoleh informasi yang terakhir, mendapatkan kesempatan 

bekerja sama dengan pakar-pakar dalam b idang yang diminati 

sangat penting untuk mendapatkan pengakuan penghargaan dari 

orang-orang penting.     

       Orang-orang kreatif ditandai adanya kemampuan mereka 

yang luar biasa untuk menyesuaikan diri terhadap hampir setiap 
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situasi dan untuk melakukan apa yang perlu untuk mencapau 

tujuannya.
36

 

c.   Teori Konsep Diri 

       Berfikir mengenai dirinya sendiri adalah aktivitas manusia yang 

tidak dapat dihindari. Pada umumnya, secara harfiah orang akan 

berpusat pada dirinya sendiri. Sehingga diri (self) adalah pusat dari  

dunia sosisal setiap orang. Sementara, sperti yag telah kita ketahui, 

factor genetic memainkan sebuah peran terhadap identitas diri atau 

konsep diri. Yang sebagaian besar didasari pada interaksi dengan orang 

lain yang dipelajari dimulai dengan anggota keluarga terdekat 

kemudian masuk ke interaksi dengan mereka di  luar keluarga. 

       Menurut Rogers adalah gestalt konseptual yang teroganiasi dan 

konsisten yang terdiri dari persepsi-persepsi tentang sifat-sisfat dari diri 

subjek atau diri objek dan persepsi-persepsi tentang hubungan-

hubungan antara diri subjek atau diri objek dengan orang-orang lain 

dan dengan berbagai aspek kehidupan beserta nilai-nilai yang melekat 

pada persepsi-persepsi ini. 

       Menurut Agoes Dariyo, konsep diri bersifat multi aspek yaitu 

meliputi:
37
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1. Aspek fisiologis 

       Aspek fisiologis dalam diri berkaitan dengan unsur-unsur seperti 

warna kulit, bentuk, berat atau tinggi badan, raut muka , memiliki 

kondisi badan yang sehat, normal/cacat dan lain sebagainya. 

Karakteristik mempengaruhi bagaimana seseorang menilai diri sendiri, 

demikian pula tak dipungkiri orang lain pun menilai seseorang diawali 

dengan penilaian dengan hal-hal yang bersifat fisiologis. Walaupun 

belum tentu benar masyarakat sering kali melakukan penilaian awal 

terhadap penilaian fisik untuk dijadikan sebagaian besar respon 

perilaku seseorang terhadap orang lain. 

2. Aspek Psikologis 

       Aspek-aspek psikologis meliputi tiga hal, yaitu: 

a. Kognitif, (kecerdasan, minat, dan bakat, kreativitas, dan 

kemampuan konsentrasi) 

       Kecerdasan adalah kemampuan untuk berfikir secara 

abstrak. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkunganya. Adapula yang mendefinisikan intelegensi 

sebagai intelek plus pengetahuan. Beberapa ciri tingkah laku 

yang intelegensi ialah sebagai beirkut: 
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1. Purposeful behavior, artinya tingkah laku yang intelegen 

selalu terarah pada tujuan atau mempunyai tujuan yang 

jelas. 

2. Organized behavior, artinya tingkah laku yang 

terkoordinasi, semua tenaga dan alat alat yang diperlukan 

dalam suau pemecahan masalah berada dalam suatu 

koordinasi. 

3. Physical well toned behavior, artinya memiliki sikap 

jasmaniah yang baik, penuh tenaga dan tangkas atau lincah. 

4. Adaptable behavior, artinya tingkah laku yang luas 

fleksibel, tidak statis dan kaku, tetapi selalu siap untuk 

mengadakan penyesuaian/perubahan terhadap situasi yang 

baru. 

5. Success oriented behavior, artinya tingkah laku yang 

didasari perasaan aman, tenang, gairah, dan penuh 

kepercayaan akan sukses/optimis. 

       Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan 

berfiki yang mencakup kemampuan inteektual yang lebih 

sederhana, yaitu mengingat, sampai pada kemampuan 

memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk 

menghubungkan beberapa ide, gagasan, metode, atau prosedur 

yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. 
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       Bakat (aptitude) biasanya diartikan sebagai kemampuan 

bawaan yang merupakan potensi (potential ability) yang masih 

perlu dikembangkan atau dilatih agar dapat terwujud.         

Kemampuan (ability) adalah daya untuk melakukan suatu 

tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. 

Kemampuan menunjukkan bahwa suatu tindakan dapat 

dilaksanakan sekarang, sedangkan “bakat” memerlukan latihan 

dan pendidikan agar suatu tindakan dapat dilakukan di masa 

akan datang. Jadi bakat adalah kemampuan alamiah untuk 

memperoleh pengetahuan atau keterampilan, yang relayif bisa 

bersifat umum (misalnya, bakat intelektual dan umum) atau 

khusus (bakat akademis khusus). Bakat khusus disebut talent. 

b. Afeksi, (ketahanan, ketekunan, keuletan kerja, motivasi, 

berprestasi, toleransi stress). 

       Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap 

dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti 

perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar 

mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan 

perubahanya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif 

tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada 

peserta didik dalam berbagai tingkah laku. 
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      Ranah afektif menjadi lebih rinci lagi ke dalam lima 

jenjang, yaitu: 

1. Receiving atau attending (menerima atau 

memperhatikan) 

2. Responding (menanggapi) mengandung arti “adanya 

partisipasi aktif” 

3. Valuing (menilai atau menghargai) 

4. Organization (mengatur atau mengorganisasikan) 

5. Characterization by evalue or calue complex 

(karakterisasi nilai atau keseluruhan) 

c. Konasi, (kecepatan dan ketelitian kerja, coping stress, resilensi). 

       Konasi disebut juga dengan kemauan yang merupakan salah 

satu fungsi hisup kejiwaan manusia, dapat diartikan sebagai 

aktivitas psikis yang mengandung usaha aktif dan berhubungan 

dengan pelaksanaan suatu tujuan. Tujuan adalah titik akhir dari 

gerakan yang menuju pada satu arah. Adapun tujuan kemauan 

adalahh pelaksanaan suatu tujuan yang mana harus diartikan 

dalam suatu hubungan. Mislanya seseorang yang mempunyai 

tujuan untuk menjadi sarjana dengan dasar kemauan, ia belajar 

dengan tekun walaupun mungkin sambil bekerja. 

 



42 
 

 

d.   Pengertian Siswa  

       Undang-undang Republik Indonesia  nomor 20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional menjelaskan bahwa siswa adalah 

anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri 

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang, dan 

jenis pendidikan tertentu.
38

 

      Siswa atau peserta didik merupakan mereka yang secara khusus 

diserahkan oleh kedua orang tuanya untuk mengikuti pembelajaran 

yang diselenggarakan di sekolah, dengan tujuan untuk menjadi 

manusia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berpengalaman, 

berkpribdaian, berakhlak mulia dan mandiri.
39

 

       Berdasarkan pengertian di atas, bisa dikatakan bahwa peserta 

didik adalah orang/individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan 

sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuanya agar tumbuh dan 

berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima 

pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. 

e.   Pengertian Kreativitas Siswa 

       Kreativitas adalah kecerdasan yang berkembang dalam diri 

individu, dalam bentuk sikap, kebiasaan, dan tindakan dalam 
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melahirkan sesuatu yang baru orisinal untuk memecahkan masalah.
40

    

Sedangkan siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang 

tersedia pada jalur jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
41

 Jadi, 

Kreativitas siswa adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan 

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

relatif berbeda dengan apayang ada sebelumnya.
42

 

f.   Konsep Kreativitas dengan Pendekatan Empat P 

Mengingat kompleksitas dari konsep kreativitas, hal ini tidak 

mungkin dan juga tidak perlu karena kreativitas dapat ditinjau dari 

berbagai aspek yang saling berkaitan tetapi penekanannya berbeda -

beda. Rhodes menyebut keempat jenis definisi tentang kreativitas ini 

sebagai “For of Creativity: Person, Proses, Press, Product”. Berikut 

ditinjau beberapa definisi tentang kreativitas berdasarkan empat P 

menurut para pakar:
43
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1. Definisi Pribadi 

Tindakan kreatif muncul dari keunikan keseluruhan kepribadian 

dalam interaksi dengan lingkungannya. Kreativitas merupakan titik 

pertemuan yang kas antara tiga atribut psikologi: intelegensi, gaya 

kognisi, dan kepribadian/motivasi. Secara bersamaan ketiga segi 

dalam alam pikiran ini membantu memahami apa yang ada melatar 

belakangi individu yang kreatif. 

2. Definisi Proses 

       Definisi ini meliputi seluruh proses kreatif dan ilmiah mulai 

dari menemukan masalah sampai dengan menyampaikan hasil 

ataupun langkah-langkah proses kreatif yang sampai sekarang 

masih banyak diterapkan dalam pengembangan kreativitas meliputi 

tahap persiapan, inkubasi, dan verivikasi. 

3. Definisi Produk 

Definisi yang berfokus pada produk kreatif menekankan unsur 

orisinilitas, kebaruan, dan kebermaknaan, seperti definisi dari 

Barron yang menyatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan 

untuk menghasilkan/menciptakan sesuatu yang baru”. 

Rogers mengemukakan kriteria untuk produk kreatif adalah: 

a.  Produk itu harus nyata 

b.  Produk itu harus baru 
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c. Produk itu adalah hasil dari kualitas unik individu dalam 

interaksi dengan lingkungannya. 

    4. Definisi Pendorong 

       Kategori keempat dari definisi dan pendekatan terhadap 

kreativitas menekankan faktor pendorong (press) atau dorongan, 

baik dorongan internal (diri sendiri) maupun dorongan ekternal 

dari lingkungan sosial dan psikologis.  

       Kreativitas tidak berkembang dalam kebudayaan yang terlalu 

menekan konformitas dan tradisi dan kurang terbuka teradap 

perubahan atau perkembangan baru. Selanjutnya kreativitas tidak 

bergantung pada keterampilan dalam bidang dan dalam berfikir 

kreatif, tetapi juga pada motivasi intrinstik (pendorong internal) 

dan lingkungan sosial yang kondusif (pendorong ekternal). 

f.   Ciri-ciri Kepribadian Kreatif 

       Anak yang kreatif selalu ingin tahu, memiliki minat yang luas, dan 

menyukai kegemaran dan aktivitas yang kreatif. Anak yang kreatif 

biasanya cukup mandiri dan memiliki rasa percaya diri. Mereka lebih 

berani mengambil resiko (tetapi dengan perhitungan) daripada anak-

anak pada umumnya. Pribadi yang kreatif biasanya lebih terorganisasi 

dalam tindakan. Rencana inovatif serta produk orisinal mereka telah 
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dipikirkan terlebih dahulu, dengan mempertimbangkan masalah yang 

mungkin timbul dan implikasinya.
44

 

       Siswa berbakat kreatif biasanya mempunyai rasa humor yang 

tinggi, dapat melihat masalah dari berbagai sudut tinjau, dan memiliki 

kemampuan untuk bermain dengan ide, konsep, atau kemungkinan -

kemungkinan yang dikhayalkan.
45

 

g. Kebutuhan akan Kreativitas 

       Ditinjau dari aspek manapun kebutuhan kreativitas sangatlah 

terasa, misalnya saja pada jaman teknologi saat ini. Kita menghadapi 

macam-macam tantangan baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, 

politik, dan sosial. Kemajuan teknologi dan ledakan penduduk yang 

disertai dengan berkurangnya persediaan sumber-sumber alami di lain 

pihak, lebih-lebih lagi menuntut setiap orang untuk dapat beradaptasi 

dengan memiliki pemikiran dan kemampuan yang kreatif serta 

pemecahan yang imajinatif. Kesadaran akan pentingya kreativitas oleh 

sebagaian besar orang. Bahkan banyak perusahaan dan bahkan 

departemen pemerintahan membutuhkan orang-orang yang memiliki 

potensi kreatif, akan tetapi kebutuhan ini belum cukup dapat dilayani.
46
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h. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kreativitas 

       Clark mengkategorikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kreativitas ke dalam dua kelompok, yaitu faktor pendukung dan yang 

menghambat. Faktor-faktor yang mendukung perkembangan 

kreativitas adalah:
47

 

1. Situasi yang menghadirkan ketidaklengkapan serta keterbukaan, 

2. Situasi  yang memungkinkan dan mendorong timbulnya banyak 

pertanyaan, 

3. Situasi yang dapat mendorong dalam rangka menghasilkan 

sesuatu, 

4. Situasi yang mendorong tanggung jwab dan kemandirian, 

5. Situasi yang menekankan inisiatif diri untuk menggali, 

mengamati, bertanya, merasa, mengklarifikasi, mencatat, 

menerjemahkan, memperkirakan, menguji hasil perkiraan, dan 

mengkomunikasikan , 

6. Kedwibahasaan yang memungkinkan untuk mengembangkan 

potensi kreativitas secara lebih luas karena akan memberkan 

pandangan dunia secara lebih bervariasi, lebih fleksibel dalam 

menghadapi masalah dan mampu mengexpresikan dirinya dengan 
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cara yang berbeda dari umumnya yang dapat muncul dari 

pengalaman yang dimilikinya, 

7. Posisi kelahiran (berdasarkan tes kreativitas, anak sulung laki-laki 

lebih kreatif dari pada anak yang dilahirkan kemudian), 

8. Perhatian dari orang tua terhadap minat anaknya, stimulasi, dari 

lingkungan sekolah dan motivasi diri. 

       Sedangkan faktor-faktor yang menghambat berkembangnya 

kreativitas adalah sebagai berikut:
48

 

1. Adanya kebutuhan akan keberhasilan, ketidakberanian dalam 

menanggung resiko, atau upaya mengejar sesuatu yang belum 

diketahui, 

2. Konformitas (pengaruh sosial) terhadap teman-teman 

sekelompoknya, 

3. Kurang berani dalam melakukan eksplorasi, menggunakan 

imajinasi dan penyelidikan, 

4. Steroip seks atau jenis kelamin, 

5. Diferensiasi (pembeda) antara bekerja dan bermain, 

6. Otoritarianisme kekuasaan, 

7. Tidak menghargai terhadap fantasi dan khayalan, 

8. Malas berfikir, bertindak, dan berfikir sesuatu. 

                                                           
48

 Ibid…, 18 



49 
 

 

i.  Tahap-Tahap Kreativitas 

        Ada empat langkah yang dilalui dalam berfikir kreatif seperti 

yang dikemukakan oleh Walles dan Patrick, yaitu:
49

 

1. Preparasi (persiapan) 

Terdiri atas perbuatan menelaah, mempertanyakan, mengalami, 

dan menyerap informasi yang akan mengisi kekosongan-

kekosongan yan diamati oleh individu. 

2. Inkubasi 

Individu yang kreatif itu bebas dari tekanan pengumpulan fakta 

dan pengolahan informasi. Ia menunggu idenya menjadi matang. 

3. Iluminasi  

Tahap ini dimana waktu dipusatkan untuk penelitian , studi, dan 

inkubasi sehingga terjadi konsepsi yang jelas untuk memcahkan 

masalah. 

4. Verifikasi atau Revisi 

Verifikasi ialah pemikiran kembali untuk memperbaiki pemecahan 

yang telah dilakukan. 
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i.  Strategi Pengembangan Kreativitas Siswa 

     Anak memiliki peluang besar untuk dapat mengembangkan potensi 

kreativitas yang dimiliki sejak dini. Strategi pengembangan kreativitas 

anak dibagi menjadi 5, yaitu:
50

 

1. Brainstorming dan memunculkan sebanyak mungkin ide. 

       Brainstorming adalah suatu teknik di mana anak diajak 

terlihat untuk memunculkan ide-ide kreatif dalam sebuah 

kelompok, menyoroti ide-ide orang lain dan mengatakan secara 

praktis apapun yang muncul dalam pikiran. 

       Anak-anak lazimnya diminta untuk mengkritik ide-ide orang 

lain setidaknya sampai sesi branstorming selesai. Dalam 

kelompok ataupun perseorangan, strategi kreativitas yang baik 

adalah memunculkan sebanyak mungin ide baru. Semakin banyak 

ide-ide baru yang dimunculkan oleh anak, semakin baik 

kesempatan mereka dalam menciptakan yang unik. 

2. Lingkungan yang menstimulasi kreativitas anak 

       Orang-orang dewasa mendorong kreativitas anak dengan 

membawa mereka pada lokasi di mana kreativitas dinilai. Ilmu 

pengetahuan, penemuan, dan museum anak menawarkan 

kesempatan yang banyak untuk menstimulasi kreativitas anak. 
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3. Jangan mengontrol secara berlebihan  

       Memberitahu anak bagaimana melakukan sesuatu secara 

tepat dan persis akan membuat anak merasa bahwa keaslian 

adalah kesalahan dan eksplorasi berarti membuang-buang waktu. 

Orang dewasa dapat mengurangi tindakan merusak keingintahuan 

alami anak jika mereka membiarkan anak memilih minat-minat 

mereka sendiri dan mendukung minat tersebut.  

4. Doronglah motivasi internal  

       Motivasi yang menggerakkan anak kreatif berupa kepuasan 

yang muncul dari hasil kerja itu sendiri. Kompetisi merebutkan 

hadiah dan evaluasi formal seringkali melumpuhkan motivasi 

instrintik dan kreativitas. 

                5.   Kenalkan anak dengan orang-orang yang kreatif  

            Guru dapat mengundang tokoh kreatif ke kelas dan meminta 

mereka mendeksripsikan apa yang membantu mereka menjadi 

kreatif atau mendemonstrasikan keahlian kreatif mereka. Tokoh 

yang diundang ke kelas dapat memberikan dukungan dan 

membawa hasil karya mereka ke dalam  kelas dan mengubah 

kelas menjadi arena menstimulasi kreativitas anak. 
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6.  Program Pengembangan Diri 

a. Pengertian  

       Program diartikan sebagai rancangan serta usaha yang 

akan dijalankan. Pengembangan suatu wujud kegiatan yang 

mengiginkan adanya perubahan dari kondisi yang lebih baik 

dan perubahan tersebut dapat ditinjau dari sikap maupun 

keahliannya dalam bidang tertentu, hal ini merupakan 

perpaduan antara perubahan intelektual, emosional, spiritual, 

maupun fisik. Selain itu pengembangan mengandung arti suatu 

kegiatan untuk menghasilkan bahasa pustaka yang baru. 

Pengertian Diri seperti yang dinyatakan Andre Gide, “Saya 

merasa, maka saya ada”? artinya suatu perbuatan atau tindakan 

atau kebiasaan kita. Diri dapat juga diartikan sebagai totalitas 

dari pemikiran, keinginan, dan gerakan kita dalam ruang dan 

waktu.
51

 

       Terminologi pengembangan diri menurut Hery Wibowo, 

bagaimana individu mampu mendidik dirinya sendiri, 

pengembangan diri adalah aktifitas mengajari diri dengan hal-
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hal yang baik, yang berpotensi mendorong diri kita untuk 

beraktualisasi sepenuh-penuhnya.
52

  

       Pengembangan diri yang dimaksud adalah pengembangan 

segala potensi yang ada pada diri sendiri, dalam usaha 

meningkatkan potensi berfikir dan berpraaksara serta 

meningkatkan kapasitas intelektual yang diperoleh dengan 

jalan melakukan berbagai aktivitas.
53

 

       Pengembangan diri adalah suatu proses meningkatkan 

kemampuan potensi, kepribadian, serta sosido-emosional 

seseorang agar terus tumbuh dan berkembang.
54

 

       Secara konseptual, dalam peraturan menteri pendidikan 

nasional nomor 22 tahun 2006 kita mendapati rumusan tentang 

pengembangan diri, sebagai berikut: “Pengembangan diri 

bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru, 

pengembangan diri merupakan kegiatan di luar mata pelajaran 

sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah/madrasah.
55
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       Dari dua terminologi di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa program pengembangan diri adalah suatu usaha untuk 

mengembangkan minat dan bakat kreativitas. Tanpa 

pengembangan diri maka boleh jadi minat atau bakat 

kreativitas seseorang akan hilang atau tidak berkembang, oleh 

karena itu diperlukan program khusus yang di atur sedemikian 

rupa agar minat dan bakat kreativitas yang ada di dalam diri 

seseorang dapat berkembang dengan baik.
56

 

b. Dasar Pengembangan Diri 

Landasan dari model pengembangan diri yang digunakan 

antara lain :
57

 

1. Undang-undang no. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional, yaitu: 

a. Pasal  1 butir 6 yang berbunyi: “Pendidik adalah tenaga 

kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, 

konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, 

fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan 

kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 

menyelenggarakan pendidikan.”   
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b. Pasal 3 yang menjelaskan bahwa: “Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.”  

c. Pasal 4 ayat (4) bahwa: “Pendidikan diselenggarakan 

dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan 

mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses 

pembelajaran.”   

2. Peraturan Pemerintah no. 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, pasal 5 s/d 18 tentang standar isi 

pendidikan dasar dan menengah.  

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 22 tahun 2006 

tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan 

menengah, yang memuat pengembangan diri peserta didik 

dalam struktur kurikulum setiap satuan pendidikan. 

4. Dasar standarisasi profesi konseling yang dikeluarkan oleh 

direktorat Jenderal pendidikan tinggi tahun 2004 yang 

memberi arah pengembangan profesi konseling di sekolah 

dan di luar sekolah. 
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c. Tujuan Pengembangan Diri 

       Di dalam pengembangan diri terdapat tujuan umum dan 

tujuan khusus agar mencapai suatu pendidikan yang sesuai dengan 

tujuan pendidikan nasional, adalah sebagai berikut.58 

1. Tujuan Umum 

            Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk mengembangkan dan 

mengexpresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, 

minat, kondisi dan perkembangan peserta didik dengan 

memperhatikan kondisi sekolah/madrasah.  

2. Tujuan Khusus  

           Kegiatan pengembangan diri juga mempunyai beberapa 

tujuan khusus yaitu dalam menunjang pendidikan peserta didik 

dalam megembangkan bakat, minat, kreativitas, kompetensi dan 

pembiasaan dalam hidup beragama, kemampuan sosisal, belajar 

dan wawasan perencanaan karir, kemampuan pemecahan 

masalah dan kemandirian.
59
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d. Ruang Lingkup Pengembangan Diri
60

 

1. Ruang Lingkup Kegiatan 

 a.  Bimbingan karir meliputi: 

1. Kehidupan pribadi  

2. Kemampuan sosisal 

3. Wawasan dan perancanaan karir 

b. Bimbingan konseling meliputi pengembangan 

1. kehidupan pribadi 

2. kehidupan social 

3. kemampuan belajar 

c. Extrakurikuler diantaranya meliputi 

1. Kepramukaan, latihan kepemimpinan 

2. Ilmiah remaja, palang merah remaja 

4. Seni (tari, lukis, menggambar & mewarnai), olahraga, cinta 

alam, jurnalistik. 

5. Keagamaan (hafidz, hadroh, qira‟ah) 

2. Ruang Lingkup Materi 

 a. Konseling 

1. Kesulitan belajar 

2. Minat dan bakat peserta didik 
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3. Hubungan sosisal 

4. Masalah pribadi 

    b. Pengembangan kreativitas 

1. Inisiatif 

2. Kepemimpinan 

3. Kerja sama 

4. Disiplin 

5. Sportivitas 

E. Bentuk pelaksanaan pengembangan diri. 

Pengembangan diri meliputi kegiatan terprogram dan tidak 

terprogram. Kegiatan terprogram direncanakan secara khusus dan 

diikuti oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

pribadinya. Kegiatan tidak terprogram dilaksanakan secara 

langsung oleh pendidik dan tenaga kependidikan di 

sekolah/madrasah yang diikuti oleh semua peserta didik. 

       Kegiatan terprogram terdiri dari dua komponen: 

1. Pelayanan konseling, meliputi pengembangan: 

a. Kehidupan pribadi, 

b. Kemampuan sosial, 

c. Kemampuan belajar, 

d. Wawasan dan perencanaan karir. 
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2. Ekstrakurikuler, antara lain meliputi kegiatan: 

a. Kepramukaan, Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa 

(LDKS), Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA), 

b. Kelompok ilmiah mata pelajaran (Matematika, Sains, 

Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris), 

c. Seni, olah raga, teater, keagamaan.61 

     F. Kegiatan tidak terprogram dapat dilaksanakan sebagai berikut:
62

 

1. Rutin, yaitu kegiatan yang dilakukan terjadwal, seperti: 

upacara bendera, senam, ibadah khusus keagamaan bersama, 

keberaturan, pemeliharaan kebersihan dan kesehatan diri. 

2. Spontan, adalah kegiatan tidak terjadwal dalam kejadian 

khusus seperti: pembentukan perilaku memmberi salam, 

membuang sampah pada tempatnya, antri, mengatasi silang 

pendapatan (pertengkaran) 

3. Keteladanan, adalah kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-

hari seperti: berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin 

membaca, memuji kebaian dan atau keberhasilan orang lain, 

dating tepat waktu. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.   Pendekatan dan Jenis Penelitian 

        Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif, karakter 

khusus penelitian berupaya mengungkap keunikan individu, kelompok, 

masyarakat atau organisasi tertentu dalam kehidupan sehari-hari secara 

komprehensif dan rinci. Pendekatan ini merupakan suatu metode penelitian 

yang diharapkan dapat menghasikan suatu deskripsi tentang ucapan, 

tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, 

masyarakat atau organisasi tertentu dalam suatu setting tertentu pula. 

Kesemuanya itu dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan 

holistik.
63

 

       Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan peneliti lapangan adalah 

studi kasus yaitu uraian penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek 

seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program atau 

suatu situasi sosial. Peneliti studi kasus berupaya menelaah sebanyak 

mungkin data mengenai subjek yang diteliti.
64
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Alasan peneliti memilih jenis peneltian studi kasus karena peneliti ingin 

mengetahui secara rinci dan menyeluruh terhadap suatu kasus (kejadian), 

peneliti berminat untuk menyelidiki bagaimana peran guru sebagai 

pembimbing, pelatih dan pendorong dalam mengembangkan kreativitas 

siswa melalui progam pengembangan diri di MIN 1 Ponorogo. 

B.   Kehadiran Peneliti 

       Ciri penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dengan pengamatan. 

Namun peranan peneliti yang menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk 

itu di dalam penelitian ini, penelitian bertindak sebagai instrumen, 

partisipan penuh, sekaligus mengumpulkan data. 

C.   Lokasi Penelitian 

      Penelitian ini dilakukan di MIN 1 Ponorogo Kecamatan Sampung, 

Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti memilih MIN 1 Ponorogo untuk 

dijadikan tempat penelitian dikarenakan MIN 1 Ponorogo mempunyai 

berbagai progam kegiatan-kegiatan yang  bermacam-macam untuk 

mendukung dan mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas siswa. 

D.   Data dan Sumber Data 

Data merupakan salah satu unsur atau komponen utama dalam 

melaksanakan riset (penelitian), artinya “ tanpa data tidak akan ada riset“ 

dan data yang dipergunakan dalam suatu riset merupakan data yang harus 
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benar, kalau diperoleh dengan cara yang tidak benar, maka akan 

menghasilkan informasi yang salah pula. Adapun cara memperoleh data 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Sumber Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.
65

 Data primer 

digali melalui para participant maupun dokumen-dokumen yang 

berhubungan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data 

penelitian primer ini berasal dari beberapa narasumber yaitu : Kepala 

Sekolah, Guru, Peserta Didik, Guru Pengampu Program Pengembangan 

Diri di MIN 1 Ponorogo. 

2. Sumber Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti.
66

 Sumber data sekunder merupakan 

sumber data pendukung atau penunjang dalam penelitian ini. Adapun 

sebagai data penunjang dalam penelitian ini adalah Sejarah Singkat, 

Visi, Misi dan Tujuan, Struktur Organisasi, Data Guru dan Karyawan, 

Data Peserta Didik, dan Sarana Prasarana MIN 1 Ponorogo. 
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E.   Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam 

penelitian karena metode ini merupakan strategi untuk mendapatkan data 

yang diperlukan. Keberhasilan peneliti sebagian besar tergantung teknik-

teknik pengumpulan data dalam penelitian ini memperoleh bahan-bahan, 

keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang didapatkan, 

pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku. 

Dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara 

langsung. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara 

langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh secara langsung 

keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih 

luas tentang permasalahan yang diteliti.
67

 

Dari pengertian di atas dapat dipahamai bahwa metode ini 

menekankan pada pengumpulan data dengan cara melihat secara visual 

apa yang telah diamati oleh peneliti, sehingga validitas data sangat 
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tergantung pada kemamuan observer dalam mengamati hal-hal yang 

terjadi di lapangan.  

Teknik observasi ini digunakan peneliti untuk memperoleh data 

tentang: Peran guru sebagai pembimbing, pelatih, dan pendorong dalam 

mengembangkan kreativitas siswa melalui program pengembangan diri 

di MIN 1 Ponorogo. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh kedua 

pihak, yaitu pewawancara (interview) sebagai pengaju/pemberi 

pertanyaan dan yang diwawancarai (narasumber) sebagai pemberi 

jawaban atas pertanyaan itu. Maksud diadakannya wawancara seperti 

ditegaskan oleh Lincoln dan Guba antara lain: mengontruksi perihal 

orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan 

kepedulian, merekontruksi kebulatan-kebulatan harapan pada masa yang 

akan mendatang; memverikasi, mengubah dan memperluas informasi 

dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan 

memverikasi mengubah, dan memperluas kontruksi yang dikembangkan 

oleh peneliti sebagai penegecekan anggota.
68
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 Teknik wawancara baik terstruktur maupun tidak ini untuk 

memperoleh data tentang: Peran guru sebagai pembimbing, pelatih dan 

pendorong dalam mengembangkan kreativitas siswa melalui program 

pengembangan diri di MIN 1 Ponorogo. 

3. Dokumentasi 

 Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah 

dan bukan berdasarkan perkiraan. 

 Metode ini digunakan untuk mengumpukan data yang sudah 

tersedia dalam catatan dokumen. Dalam penelitian sosial, fungsi data 

yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data 

pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui 

obervasi dan wawancara mendalam.
69

 

 Dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk 

menggali data mengenai, peran guru sebagai pembimbing, pelatih dan 

pendorong dalam mengembangkan kreativitas siswa melalui program 

pengembangan diri di MIN 1 Ponorogo, sejarah, visi misi dan tujuan 

MIN 1 Ponorogo. 

                                                           
69

 Ibid,…158 



66 
 

 

F.   Teknik Analisis Data  

 Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisa data yang digunakan sudah 

jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji 

hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal pengecekan. Dalam 

penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam – macam, dan 

dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.
70

 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik deskriptif kualitatif dengan alur analisis model Miles dan Huberman 

Huberman. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman. 
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a. Reduksi Data ( Data Reduction ) 

          Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan, 

perhatian dan penyerderhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 

“kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama 

pengumpulan data berjalan, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya 

membuat ringkasan, mengode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, 

membuat partisi, dan menulis memo). Reduksi data ini bahkan hingga 

setelah penelitian di lapangan berakhir dan laporan.  

b. Penyajian Data ( Data Display ) 

        Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah 

mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa 

dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sebagainya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan: yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data 

dapat juga berupa grafik, matriks, network (jejaring kerja). 

 c. Kesimpulan ( Conclusion ) 

        Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 
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tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang 

telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). 

        Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, 

karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih 

bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di 

lapangan. 

        Kesimpulan dalam penellitian kulitatif yang diharapkan adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih 

belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 

G.   Pengecekan Keabsahan Temuan 

       Keabsahan temuan disebut juga dengan validitas data berarti bahwa 

data yang telah terkumpul dapat menggambarkan realitas yang ingin 

diungkapkan oleh peneliti.
71

 Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.
72

 Dalam 

penelitian kualitatif bukan sedikit banyaknya informan yang menentukan 
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validitas data, melainkan ketepatan atau kesesuaian sumber data dengan 

data yang diperlukan. Salah satu teknik untuk memperoleh  data yang valid 

adalah dengan menggunakan  teknik triangulasi. 

       Pengecekan data dilakukan dengan cara pengulangan atau 

pemeriksaan ulang. Triangulasi dibagi menjadi tiga yaitu:  

1. Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan 

dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

2. Triangulasi teknik untuk menguji data dari berbagai sumber dengan 

teknik yang berbeda seperti data yang diperoleh dari wawancara, lalu 

dicek dengan observasi, dokumentasi.73 Misalnya setelah melakukan 

wawancara terhadap guru terkait dengan pelaksanaan kegiatan 

pengembangan diri untuk mengembangkan kreativitas siswa , 

kemudian peneliti menguji data tersebut dengan dokumentasi yaitu 

dengan melihat pelaksanaan kegiatan pengembangan diri untuk 

mengembangkan kreativitas siswa. 

3. Triangulasi waktu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan 

dengan mengecek data melalui waktu yang berbeda.74 Misalnya, lebih 

baik data hasil wawancara di pagi hari yang narasumbernya masih 

segar dan akan memberikan data yang lebih valid, daripada untuk 

pengujian kredibilitas datanya dilakukan di siang hari. 
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       Dalam penelitian ini peneliti melakukan keabsahan temuan dengan 

keabsahan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

H. Tahap-tahap Penelitian 

Tahap-tahap yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Tahapan Pra Lapangan 

   Ada enam kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam 

tahapan ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, 

yaitu etika penelitian lapangan. Kegiatan dan pertimbangan tersebut 

adalah sebagai berikut : a. menyusun rancangan, b. memilih lapangan 

penelitian, c. mengurus perizinan, d. menjajaki dan menilai  keadaan 

lapangan, e. memilih dan memanfaatkan informan, f. menyiapkan  

perlengkapan penelitian, g. persoalan etika penelitian. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

   Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian 

yaitu; a. memahami latar penelitian, b. memasuki lapangan, c. berperan 

serta sambil mengumpulkan data.
75
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3. Tahap Pasca Lapangan 

            Pada bagian ini akan dibahas beberapa prinsip pokok, tetapi tidak 

akan rinci bagaimana cara analisis data itu dilakukan. Peneliti juga 

membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan data di dalam 

penelitian.
76
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A.  Deskripsi Data Umum 

1. Profil dan Sejarah Singkat Madrasah 

 a. Profil MIN 1 Ponorogo 

Nama madrasah: MIN 1 Ponorogo yang beralamat di desa 

Bogem, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Kode Pos 

63463 berdiri pada tahun 1949 berstatus regular. Nomor Tlp/Fax. 

(0352) 7113261. 

b. Sejarah singkat MIN 1 Ponorogo 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo dengan nomor stastistik 

111135020004 berstatus Negeri merupakan peralihan fungsi dari 

Madrasah Ibtidaiyah Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) Bogem 

Sampung Ponorogo. Pada awalnya Madrasah ini bernama Madrasah 

Ibtidaiyah Pesantren Sabilil Muttaqien (MIN PSM) Bogem yang 

berpusat di Takeran Kabupaten Magetan. Madrasah ini berdiri pada 

tanggal 2 September 1949. 

Tercatat sebagai Madrasah tertua di Kabupaten Ponorogo, pada 

awalnya menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di serambi Masjid 
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dan di teras rumah pemrakarsa berdirinya madrasah yakni Bp. KH. 

Imam Subardini. Sebagai seorang tokoh ulama di Dukuh Bogem 

Desa Sampung ini, dengan ikhlas memberikan pendidikan dan 

pengajaran kepada para santri dari berbagai daerah yang berniat 

menimba ilmu agama dari beliau. 

Seiring perjalanan waktu dan semakin banyaknya jumlah santri, 

Madrasah melakukan pembenahan dan pemenuhan sarana prasarana 

kegiatan pembelajaran, mulai dari pembangunan gedung secara 

gotong royong di atas tanah wakaf, pemenuhan tenaga pengajar, serta 

fokus pembelajaran dengan menerapkan kurikulum kolaborasi antara 

konsep pesantren dan Departemen Agama. 

Pada awal tahun 1967 Pendidikan  Agama di daerah Jawa Timur 

berkembang pesat, maka pemerintah saat itu merasakan perlunya 

menegerikan beberapa madrasah, sehingga dapat membantu 

memberikan pelajaran pada sekolah-sekolah negeri sebagaimana 

dimaksud dalam Keputusan MPRS No. XXVII/MPRS/1996. Melihat 

hal itu Majelis Pimpinan Pusat Pesantren Sabilil Muttaqien 

mengajukan permohonan Penegerian Madrasah Ibtidaiyah, 

Tsanawiyah dan Aliyah Lingkungan PSM kepada Pemerintah 

berdasarkan surat Nomor 31/D.III/67 tanggal 1 Juli 1967.
77
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Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 86 Tahun 1967 

tanggal 29 Juli 1967 Madrasah Ibtidaiyah PSM Bogem resmi menjadi 

Madrasah Negeri. Berikut ini adalah Nama Kepala Madrasah yang 

pernah menjabat di MIN 1 Ponorogo 

1. Bp. KH. Imam Subardini ( Tahun 1967 s/d 1987 ) 

2. Bu Hj. Lily Zuaecha  ( Tahun 1988 s/d  1991 ) 

3. Bp. Suroto   ( Tahun 1992 s/d 1995 ) 

4. Drs. Moh. Basri, S.Ag  ( Tahun 1996 s/d 2009 ) 

5. Widodo, M.Pd   ( Tahun2009 s/d Sekarang ) 

c.  Letak Geografis MIN 1 Ponorogo 

MIN 1 Ponorogo merupakan salah satu lembaga pendidikan 

yang berada di Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Sampung, Desa 

Bogem. Daerah sekitar sekolah merupakan perdesaan dan dekat 

dengan persawahan. Penelitian ini berlokasi di MIN 1 Ponorogo 

tepatnya di Jl. KH. Abdurrohman No. 06 Bogem, Sampung, 

Ponorogo.
78

 

2. Visi, Misi, dan Tujuan MIN 1 Ponorogo 

a. Visi 

       Visi MIN 1 Ponorogo adalah sebagai berikut: “Berakhlaqul 

Karimah, Berprestasi di Bidang IPTEK Dengan Berbasis IMTAQ 
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Serta Peduli dan Berbudaya Lingkungan” dengan indikasi sebagai 

berikut : 

a. Berperilaku islami dalm kehidupan sehari-hari; 

b. Memiliki disiplin dan percaya diri serta berdaya saing tinggi 

untuk mamasuki MTs/SMP favorit; 

c. Mampu berprestasi dalam bidang akademis maupun non 

akademis; 

d. Unggul dalam pengembangan diri, keterampilan dan 

kewirausahaan, peduli pada lingkungan serta memiliki 

kemandirian dalam kehidupan masyarakat. 

b.  Misi 

Misi adalah tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan atau 

merealisasikan visi tersebut, karena visi harus mengakomodasi 

semua kelompok yang terkait dengan madrasah. Dengan kata lain 

Misi adalah suatu strategi atau cara untuk mencapai visi yang sudah 

ditetapkan secara tepat dan benar. Tanpa adanya strategi yang benar 

tidak mungkin suatu visi akan tercapai. 

Di bawah ini merupakan Misi MIN 1 Ponorogo, diantaranya : 

1. Melaksanakan pembelajaran dengan mengedepankan 

kemampuan peserta didik melalui pengenalan ilmu agama, 

pengetahuan teknologi yang berwawasan lingkungan. 
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2. Menciptakan lingkungan madrasah yang kondusif dalam proses 

pembelajaran. 

3. Menanamkan karakter yang baik berbudi pekerti luhur, 

berbudaya, trampil dan mandiri serta cinta lingkungan sekitar. 

4. Melaksanakan pengamalan ajaran islam berlandaskan iman dan 

taqwa terhadap Allah Swt, mencintai lingkungan sekitar dalam 

kehidupan sehari-hari. 

5. Meningkatkan penggalian dan pengembangan materi dan 

persoalan lingkungan hidup yang ada di masyarakat sekitar. 

6. Meningkatkan pelaksanaan budaya hidup bersih dalam rangka 

mencegah pencemaran lingkungan. 

7. Meningkatkan penanaman hidup hemat dalam upaya pelestarian 

lingkungan. 

8. Meningkatkan pembiasaan perilaku santun dalam upaya 

mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. 

b. Tujuan MIN 1 Ponorogo 

       Tujuan madrasah adalah tahapan atau langkah untuk 

mewujudkan visi dalam jangka waktu tertentu, dengan kata lain 

tujuan merupakan “APA” yang akan dicapai/dihasilkan oleh 

madrasah yang bersangkutan dan “KAPAN” tujuan itu akan 

tercapai. Tujuan dikaitkan dengan jangka waktu 3-5 tahun, jika visi 
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merupakan gambaran madrasah secara utuh atau ideal, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam jangka waktu 3 tahun mungkin belum 

seideal visi atau belum selengkap visi. Dengan kata lain tujuan itu 

dapat terwujud dari sebagian visi. 

       Adapun tahapan atau langkah yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut dalam waktu 5 tahun kedepan dalam mewujudkan 

visi dan misi adalah :  

1) Terciptanya lingkungan madrasah yang bersih, nyaman, 

religius, dan kondusif sehingga dapat merangsang siswa belajar 

mandiri dan kreatif sekaligus berprestasi 

2) Mengembangkan bakat dan ketrampilan siswa melalui multi 

kecerdasan 

3) Tersedianya sarana dan prasarana sebagai penunjang 

keberhasilan pendidikan 

4)   Mengoptimalkan pelayanan terhadap anak didik dan wali murid 

5)   Menjalin kemitraan yang erat dengan stake holder madrasah. 

6) Menjadikan Lulusan yang beriman, bertaqwa dan berakhlakul 

karimah serta mampu mengembangkan potensi dirinya dalam 

menghadapi tantangan masa depan serta berwawasan 

lingkungan. 
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7) Mengembangkan model pembelajaran tentang lingkungan 

hidup yang terintegrasi pada semua mata pelajaran.
79

 

3.   Jumlah Guru dan Karyawan  

       Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan atau madrasah atau lebih 

kecil lagi keberhasilan murid pada semua mata pelajaran yang 

diberikan sangat diperlukan adanya penanganan dari seorang guru yang 

baik dalam proses belajar mengajar.  

       Apalagi guru yang bersangkutan memegang pelajaran sesuai 

dengan keilmuan yang dimilikinya. Jumlah guru MIN 1 Ponorogo 

tahun pelajaran 2017/2018 berjumlah 16 orang yang terdiri 13 orang 

berstatus PNS dan 3 orang berstatus GTT.  

       Adapun guru yang berpendidikan S1 terdapat 13 orang dan S2 3 

orang. Sedangkan jumlah karyawan di MIN 1 Ponorogo berjumlah 4 

orang yang terdiri 2 laki-laki dan 2 perempuan.  

4.   Struktur Organisasi  

Secara organisasi di MIN 1 Ponorogo dipimpin oleh seorang 

kepala Madrasah dan dibantu oleh para guru yang dibagi dalam 

beberapa bidang yang dinilai miliki kemampuan di bidang masing-

masing, dan disesuaikan dengan kebutuhan. Kepala madrasah 
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diangkat oleh Kementrian Agama Ponorogo dengan masa jabatan 

sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal PKM (Pembantu Kepala 

Madrasah) meskipun secara struktur di tingkat MIN tidak ada, namun 

di MIN 1 Ponorogo tetap diadakan. Hal ini mengingat beratnya tugas 

kepala madrasah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Di MIN 1 

Ponorogo ada 5 PKM yaitu: keagamaan, kesiswaan, humas, dan 

sarana prasarana yang menjalankan tugas sesuai dengan (job 

discription) tugas masing-masing.
80

 

5. Jumlah Siswa 

       Jumlah siswa di MIN 1 Ponorogo berjumlah 319 siswa, terdiri 

dari kelas 1 dibagi menjadi dua kelas berjumlah 56 siswa, kelas 2 

dibagi menjadi 3 kelas berjumlah 65 siswa, kelas 3 dibagi menjadi 3 

kelas berjumlah 81 siswa, kelas 4 dibagi menjadi dua kelas berjumlah 

41 siswa, kelas 5 dibagi menjadi dua kelas berjumlah 47 siswa, dan 

kelas 6 dibagi menjadi dua kelas berjumlah 31 siswa. 

 

 

 

 

                                                           
80

 Lihat Transkip Dokumentasi, nomor: 04/D/16-IV/2018. 



80 
 

 

B.   Deskripsi Data Khusus 

1. Peran guru sebagai pembimbing dalam mengembangkan kreativitas 

siswa melalui program pengembangan diri di MIN 1 Ponorogo. 

        Peran guru di dalam maupun di luar kelas sangatlah berperan untuk 

mewujudkan tujuan di dalam pembelajaran, untuk menjadi guru 

profesional bukanlah seseorang yang hanya sekedar mentransfer ilmu 

saja di dalam kelas tetapi guru harus membimbing siswanya sesuai 

dengan potensi yang dimiliki siswa. Seperti yang disampaikan Bapak 

Widodo selaku Kepala Sekolah MIN 1 Ponorogo. 

Guru profesional adalah guru yang menjalankan peran-peranya 

dengan baik dan benar tentunya dengan rasa ikhlas dan tanggung 

jawab mendidik dan membimbing peserta didik sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan tujuan pendidikan 

nasional. Guru profesional juga harus mampu mengembangkan 

kreativitas siswa dan siswi secara optimal agar mereka 

mempunyai skill untuk bekal memasuki sekolah ke jenjang yang 

lebih tinggi. Sekolah memberikan strategi untuk siswa dan siswi 

dapat mengembangkan kreativitasnya secara optimal yaitu 

dengan mengadakan berbagai macam kegiatan program 

pengembangan diri seperti seni tari, hadroh, olah raga, kaligrafi, 

hafidz, pidato 3 bahasa, melukis, menggambar dan mewarnai
81

 

 

       Pengembangan diri adalah suatu usaha untuk mengembangkan 

minat dan bakat kreativitas. Tanpa pengembangan diri maka boleh jadi 

minat atau bakat kreativitas seseorang akan hilang atau tidak 

berkembang, oleh karena itu diperlukan program khusus yang diatur 

sedemikian rupa agar minat dan bakat kreativitas yang ada didalam diri 
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seseorang dapat berkembang dengan baik.
82

 Seperti yang disampaikan 

Ibu Winarsari selaku WAKA Kurikulum. 

Latar belakang diadakannya program pengembangan diri di MIN 

1 Ponorogo adalah yang pertama untuk mengembangkan minat, 

bakat, dan kreativitas siswa agar tersalurkan secara optimal, dan 

yang kedua di dalam sekolah juga ada ekstrakulikuler pramuka 

apabila program pengembangan diri dijadwalkan pada sore hari 

maka tidak akan maksimal maka dari itu jam program 

pengembangan diri dilaksanakan pada saat jam pagi setelah 

istirahat.
83

 

       Guru berusaha membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai 

potensi yang dimilikinya, membimbing siswa agar dapat mencapai dan 

melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga 

ketercapaian itu dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang 

mandiri dan produktif. Siswa adalah individu yang unik. Artinya, tidak 

ada dua individu yang sama. Walaupun baik dalam bakat dan minat, 

kemampuan dan sebagainya. Di samping itu setiap individu juga adalah 

makhluk yang sedang berkembang. Irama perkembangan mereka tentu 

tidaklah sama juga. Perbedaan itulah yang menuntut guru harus 

berperan sebagai pembimbing. Seperti yang disampaikan oleh Ibu 

Nining selaku guru dan pelatih dalam program pengembangan diri 

pidato Bahasa Indonesia di MIN 1 Ponorogo. 
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Guru selalu membimbing siswa dengan cara mengarahkan,  

mengingatkan dan menasehati siswa sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya agar siswa tersebut bisa mengembangkan minat dan 

bakat dengan baik sehingga kreativitas siswa juga dapat 

berkembang dengan optimal melalui program pengembangan 

diri tersebut.
84

 

 

       Dalam konteks organisasi layanan bimbingan dan konseling di 

sekolah, peran dan kontribusi guru sangat diharapkan guna kepentingan 

efektivitas dan efisiensi pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. 

Jika melihat realita bahwa di Indonesia jumlah tenaga konselor 

profesional memang masih relatif terbatas, maka peran guru sebagai 

pembimbing tampaknya sangat penting. Ada atau tidak ada konselor 

profesional di sekolah, tentu upaya pembimbingan terhadap siswa 

mutlak diperlukan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti Aminah 

selaku penanggung jawab program pengembangan diri di MIN 1 

Ponorogo. 

Peran guru sebagai pembimbing biasanya kita aktif 

mengarahkan anak-anak siapa yang minat di bidang 

pengembangan diri, misalnya bidang olah raga 5 anak, tahfidz 2 

anak dan lain-lainnya, jadi dibagi-bagi dan tidak terfokus satu 

pengembangan diri, satu kelas bisa mengambil 4 atau 5 

pengembangan diri agar merata. Wali kelas sangat aktif 

mengigatkan anak–anak pada hari Sabtu saat apel pagi 

bahwasanya hari ini waktunya pengembangan diri.
85
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2. Peran guru sebagai pelatih dalam mengembangkan kreativitas siswa 

melalui program pengembangan diri di MIN 1 Ponorogo. 

       Para guru yang mendapat julukan sebagai pahlawan tanpa tanda 

jasa, harus mampu menggali bakat-bakat yang terpendam di dalam diri 

anak didiknya. Seorang  guru harus mampu memberikan pembelajaran 

yang berkualitas dengan menciptakan kondisi dan lingkungan belajar 

yang dapat menumbuhkembangkan minat, bakat, dan kreativitas para 

anak didiknya.  

       Berbagai potensi peserta didik harus ditumbuhkembangkan dengan 

cara diasah, dipoles serta dilatih. Kemudian menyadarkan mereka akan 

bakat serta potensi yang mereka miliki, sehingga mereka terdorong 

melalui latihan yang diberikan oleh guru untuk menjadi pribadi yang 

unggul sesuai bakat dan potensi dirinya. Hal tersebut seperti yang 

disampaikan Ibu Siti Aminah sebagai guru dan penanggung jawab 

program pengembangan diri di MIN 1 Ponorogo. 

Guru juga mempunyai tanggung jawab untuk melatih siswa 

dalam program pengembangan diri, tetapi tidak semua guru 

menjadi pelatih dalam program pengembangan diri, jika ada 

guru yang menjadi pelatih dalam program pengembangan diri 

guru tersebut harus berkompeten yang sesuai dengan bidangnya. 

Untuk kegiatan program pengembangan diri di MIN 1 Ponorogo 

seperti tartil, hadroh al banjari, seni tari, kaligrafi dan seni lukis 

kami mendatangkan pelatih dari luar yang berkompeten sesuai 

dengan bidangnya.
86
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       Dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 disebutkan bahwa 

muatan kurikulum mencakup tiga hal yaitu mata pelajaran, muatan 

lokal, dan pengembangan diri. Pengembangan diri bukan merupakan 

mata pelajaran yang tidak harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri 

bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengembangkan dan mengekpresikan diri sesuai dengan kebutuhan, 

bakat, minat, setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. 

Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh guru 

atau tenaga kependidikan. Seperti yang disampaikan Ibu Winarsari 

selaku WAKA kurikulum di MIN 1 Ponorogo. 

Di dalam program pengembangan diri juga ada kurikulumnya, 

karena dengan adanya kurikulum program-program yang 

dilaksanakan di dalam program pengembangan diri lebih 

tesusun dan terjadwal. Untuk kurikulumnya menggunakan 

kurikulum K13.
87

 

 

       Di dalam  melatih siswa hendaknya sekolah harus mempunyai 

sarana dan prasarana yang sangat memadai agar tujuan pendidikan 

sekolah tercapai, seperti halnya dalam mengembangkan kreativitas 

siswa. Seperti yang disampaikan Ibu Nining selaku guru di MIN 1 

Ponorogo. 

Prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan 

dalam pendidikan, misalnya: lokasi, bangunan sekolah, lapangan 

olahraga dan lain-lain. Sarana berarti alat langsung untuk 

mencapai tujuan pendidikan, misalnya: buku, ruang kelas, 
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perpustakaan, laboratoriun dan lain-lain. Untuk sarana dan 

prasarana di MIN 1 Ponorogo sebenarnya sudah mendukung 

tetapi butuh penyempurnaan atau pembenahan secara 

berkelanjutan.
88

 

 

       Di dalam pelatihan selalu membutuhkan evaluasi agar dapat 

mengetahui apakah kegiatan program pengembangan diri dapat 

mengembangkan kreativitas siswa secara optimal. Seperti yang 

disampaikan Ibu Siti Aminah selaku penanggung jawab program 

pengembangan diri. 

Untuk mengevaluasi program pengembangan diri kita 

laksanakan setiap akhir tahun ditampilkan di acara-acara sekolah 

seperti perpisahan dan akhirusannah agar wali murid juga 

langsung mengetahui ini hasil dari putra-putrinya dalam 

mengikuti program pengembangan diri. Selain itu anak-anak 

juga aktif dalam mengikuti lomba-lomba antar sekolah tingkat 

kecamatan ataupun kabupaten, dan alhamdulilah hasilnyapun 

sangat memuaskan.
89

 

3. Peran Guru Sebagai Pendorong Dalam Mengembangkan Kreativitas 

Siswa Melalui Program Pengembangan Diri. 

       Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan 

komposisi, produk, atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru, dan 

sebeumnya tidak dikenal pembuatnya. Kreativitas dapat berupa kegiatan 
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imajinatif atau sintesis pemikiran yang hasilnya bukan hanya 

perangkuman.
90

 

       Kreativitas adalah hal yang sangat penting dalam proses belajar. 

Disini guru dituntut untuk mendemostrasikan serta menunjukkan proses 

kreativitas. Sebuah kreativitas dapat dilihat dari adanya kegiatan untuk 

menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada dan tidak dilakukan 

oleh orang lain atau kecenderungan untuk menciptakan sesuatu yang 

baru. Maka disinilah tugas dan peran guru dilaksanakan agar siswa 

senantiasa mengembangkan kreativitasnya secara optimal.  

      Di dalam pembahasan guru sebagai pendorong adalah guru yang 

dapat mendorong atau memotivasi siswa agar dapat menumbuhkan 

suatu kegiatan, usaha, atau produksi. Seperti yang disampaikan Bapak 

Baihaqi selaku guru di MIN 1 Ponorogo. 

Tugas dan peran guru memang tidak saja mentransfer ilmu saja, 

guru juga harus mampu memotivasi siswa dalam segala hal 

termasuk hal untuk mengembangkan bakat, minat, dan 

kreativitas siswa. Jika ada siswa yang malas mengikuti program 

pengembangan diri kita mencoba menggali dan mencari tau apa 

penyebabnya setelah mengetahui guru juga memberikan solusi 

serta memberikan dorongan atau motivasi agar siswalebih giat 

lagi mengikuti program pengembangan diri sebagai wadah 

untuk mengembangkan kreativitasnya secara optimal.
91
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       Kegiatan pengembangan diri juga mempunyai beberapa tujuan 

khusus yaitu dalam menunjang pendidikan peserta didik dalam 

megembangkan bakat, minat, kreativitas, kompetensi dan pembiasaan 

dalam hidup beragama, kemampuan sosial, belajar dan wawasan 

perencanaan karir, kemampuan pemecahan masalah dan kemandirian.
92

 

Menurut bapak Widodo selaku kepala sekolah MIN 1 Ponorogo.  

Kegiatan pengembangan diri di MIN 1 Ponorogo memang 

sangat diutamakan dalam mengembangkan bakat, minat dan 

kreativitas peserta didik, keberhasilan dalam mengembangkan 

kreativitas siswa dalam program pengembangan diri tidak 

terlepas dari peran guru maupun guru pelatih di dalam program 

pengembangan diri. Menurut saya dilihat dari hasil karya-karya 

siswa dan siswi di MIN 1 Ponrogo serta piagam-piagam dan 

penghargaan yang diperoleh, pelaksanaan program 

pengembangan diri sudah dapat mengembangkan kreativitas 

siswa secara optimal.
93

 

Dari observasi yang dilakukan peneliti, terlihat nahwa peran 

guru sangat berperan secara aktif untuk mengembangkan kreativitas 

siswa melalui program pengembangan diri. Selain itu guru juga 

mempunyai cara agar siswa semangat dan tidak mudah putus asa. Hal 

ini ditunjukkan bahwa saat proses pengembangan diri berlangsung guru 

memberi motivasi kepada siswa dan dengan sabar mendampingi siswa 

dalam mengembangkan kreativitas siswa melalui kegiatan 

pengembangan diri. 
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BAB V 

  ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Data Tentang Peran Guru Sebagai Pembimbing Dalam 

Mengembangkan Kreativitas Siswa Melalui Program Pengembangan 

Diri Di MIN 1 Ponorogo. 

Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan (guide), yang 

berdasarkan pengetahuan dan pengalamanya bertanggung jawab atas 

kelancaran perjalanan itu. Dalam hal ini, istilah perjalanan tidak hanya 

menyangkut fisik tetapi juga perjalanan mental, emosional, kreativitas, 

moral, dan spiritual yang lebih dalam dan kompleks. Sebagai pembimbing, 

guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu perjalanan, 

menetapkan jalan yang harus ditempuh, menggunakan petunjuk perjalanan, 

serta menilai kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

peserta didik. Semua itu dilakukan berdasarkan kerjasama yang baik 

dengan peserta didik, tetapi guru memberikan pengaruh utama dalam 

setiap aspek perjalanan. Sebagai pembimbing, guru memiliki berbagai hal 

dan tanggug jawab dalam setiap perjalanan yang direncanakan dan 

dilaksanakannya.
94
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       Berdasarkan data di lapangan menunjukkan bahwa peran guru sebagai 

pembimbing dalam mengembangkan kreativitas siswa melalui progam 

pengembangan di MIN 1 Ponorogo yaitu: 

1. Guru mengarahkan siswa  

       Guru selalu berperan aktif mengarahkan siswa-siswinya untuk 

mengembangkan kreativitas melalui program  pengembangan diri. 

Sebelum guru mengarahkan siswa terlebih dahulu guru kelas 

mengidentifikasi potensi, minat dan bakat yang dimiliki siswa. 

Sehingga guru lebih mudah mengarahkan siswa untuk mengikuti 

program pengembangan diri yang sesuai dengan potensi, minat dan 

bakat yang dimilikinya sehingga kreativitas siswa dapat berkembang 

secara optimal. Seperti kegiatan program pengembangan diri seni tari, 

hadroh, kaligrafi, olah raga, pidato 3 bahasa, melukis, hafidz, 

menggambar dan mewarnai. 

2. Guru senantiasa mengingatkan siswa 

      Semua guru kelas yang ada di MIN 1 Ponorogo tidak pernah bosan 

dan selalu mengingatkan siswa dan siswinya untuk aktif dalam 

mengikuti progam pengembangan diri dengan cara mengingatkan pada 

saat apel pagi. Guru juga mengingatkan kepada siswa dan siswinya 

untuk membawa alat-alat yang dibutuhkan dalam program 

pengembangan diri berlangsung. 
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3. Guru menasehati siswa 

       Selain mengarahkan dan menasehati peran yang dilakukan guru 

dalam mengembangkan kreativitas siswa melalui program diri 

berlangsung yaitu dengan menasehati siswa, karena ada sebagaian dari 

siswa yang malas dalam mengikuti program  pengembangan diri, 

disinilah tugas guru untuk senantiasa menasehati siswa agar selalu 

semangat dalam mengikuti program pengembangan diri dalam 

mengembangkan kreativitasnya, mengingat kreativitas sangat 

dibutuhkan untuk pembentukan SDM yang berkualitas. 

Berdasarkan uraian   di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagai 

pembimbing perjalanan, guru memerlukan kompetensi untuk 

melaksanakan empat hal berikut:
95

 

        Pertama, guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi 

kompetensi yang hendak dicapai. Tugas guru adalah menetapkan apa 

yang telah dimiliki oleh peserta didik yang berhubungan dengan latar 

belakang dan kemampuannya, serta kompetensi apa yang mereka 

perlukan untuk dipelajari dalam mencapai tujuan. 

       Kedua, guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam 

pembelajaran, dan yang paling penting bahwa peserta didik 

melaksanakan kegiatan belajar itu tidak hanya secara jasmaniah, tetapi 

mereka harus terlibat secara psikologis. Dengan kata lain, peserta didik 
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harus dibimbing untuk mendapatkan pengalaman, dan membentuk 

kompetensi yang akan mengantar mereka mencapai tujuan. Dalam 

setiap hal peserta didik harus belajar, untuk itu mereka harus memiliki 

pengalaman dan komptensi yang dapat menimbulkan kegiatan belajar. 

       Ketiga, guru harus memaknai kegiatan belajar. Hal ini mungkin 

merupakan tugas yang paling sukar tetapi penting, karena guru harus 

menerbitkan kehidupan dan arti terhadap kegiatan belajar. Bisa jadi 

pembelajaran direncanakan dengan baik, dilaksanakan secara tuntas. 

       Keempat, guru harus melaksanakan penilaian. Dalam hal ini 

diharapkan guru dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 

bagaimana peserta didik membentuk kompetensi? Bagaimana peserta 

didik mencapai tujuan? Jika berhasil, mengapa, dan jika tidak berhasil 

mengapa? Apa yang bisa dilakukan di masa mendatang agar 

pembelajaran menjadi sebuah perjalanan yang lebih baik? 

       Di dalam proses pembelajaran peran guru tidak hanya mentransfer 

ilmu saja tetapi juga menggali potensi, bakat dan minat yang dimiliki 

peserta didik, setelah guru mengetahui potensi bakat dan minat peserta 

didik guru juga mempunyai kewajiban untuk mengembangkan 

kreativitas peserta didik mengingat kebutuhan kreativitas sangatlah 

terasa, misalnya saja pada jaman teknologi saat ini. Kita menghadapi 

macam-macam tantangan baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, 

politik, dan sosial. Kemajuan teknologi dan ledakan penduduk yang 
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disertai dengan berkurangnya persediaan sumber-sumber alami di lain 

pihak, lebih-lebih lagi menuntut setiap orang untuk dapat beradaptasi 

dengan memiliki pemikiran dan kemampuan yang kreatif serta 

pemecahan yang imajinatif. Kesadaran akan pentingnya kreativitas oleh 

sebagian besar orang. Bahkan banyak perusahaan dan bahkan 

departemen pemerintahan membutuhkan orang-orang yang memiliki 

potensi kreatif, akan tetapi kebutuhan ini belum cukup dapat dilayani.
96

 

Untuk mengimplementasikanya dapat dilakukan melalui program 

pengembangan diri. Program pengembangan diri adalah suatu usaha 

untuk mengembangkan minat dan bakat kreativitas. Tanpa 

pengembangan diri maka boleh jadi minat atau bakat kreativitas 

seseorang akan hilang atau tidak berkembang, oleh karena itu 

diperlukan program khusus yang di atur sedemikian rupa agar minat dan 

bakat kreativitas yang ada di dalam diri seseorang dapat berkembang 

dengan baik.
97

 

Di MIN 1 Ponorogo, sekolah berupaya megembangkan kreativitas 

siswa melalui program pengembangan diri. Program pengembangan diri 

diharapkan dapat mengembangkan kreativitas siswa secara optimal. 

Kegiatan pengembangan diri tidak lepas dari peran-peran guru yang ada 

di sekolah. 
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       Berdasarkan data yang di peroleh dari lapangan peran guru sebagai 

pembimbing di MIN 1 Ponorogo yaitu dengan cara menggali dan 

mengetahui terlebih dahulu potensi, bakat dan minat peserta didiknya, 

sehingga guru lebih mudah mengarahkan peserta didik untuk mengikuti 

kegiatan pengembangan diri sesuai dengan bakat dan minat yang 

dimiliki, setelah peserta didik mengikuti program pengembangan diri 

tugas dan tanggung jawab guru yaitu mengembangkan kreativitasnya 

secara optimal. 

       Berdasarkan data di lapangan, peneliti dapat menganalisis bahwa 

peran guru sebagai pembimbing dalam mengembangkan kreativitas 

siswa melalui program pengembangan diri yaitu guru selalu 

mengingatkan siswa bahwasanya hari Sabtu waktunya program 

pengembangan diri dilaksanakan. Apabila ada salah satu siswa yang 

tidak mengikuti program pengembangan diri guru mencoba menasehati 

memberikan masukan dan mengetahui apa penyebab siswa tersebut 

tidak mau mengikuti program pengembangan diri (bimbingan 

konseling). 

       Dari berbagai uraian di atas dan berdasarkan teori yang ada dapat 

diambil kesimpulan bahwasanya peran guru sebagai pembimbing dalam 

mengembangkan kreativitas siswa di MIN  1 Ponorogo sudah berjalan 

dengan cukup baik. Di dalam menumbuhkan kreativitas anak guru juga 

memberikan bimbingan kepada peserta didiknya. Misalnya ada salah 
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satu siswa yang belum tahu bakat dan minatnya akan tetapi guru kelas 

selalu sabar membimbing dan memberi arahan kepeda anak didinya 

untuk mengikuti program pengembangan diri yang sesuai dengan bakat 

dan minatnya agar kreativitasnya dapat berkembang secara optimal. 

B. Analisis Data Tentang Peran Guru Sebagai Pelatih Dalam 

Mengembangkan Kreativitas Siswa Melalui Program Pengembangan 

Diri Di MIN 1 Ponorogo. 

       Proses pedidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan, 

baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak 

sebagai pelatih. Hal ini lebih  ditekankan lagi karena tanpa latihan 

seseorang peserta didik tidak akan mampu menunjukkan penguasaan 

kompetensi dasar, dan tidak akan mahir dalam berbagai keterampilan yang 

dikembangkan sesuai dengan materi standar. Oleh karena itu, guru harus 

berperan sebagai pelatih, yang bertugas melatih peserta didik dalam 

pembentukan kompetensi dasar, sesuai dengan potensi masing-masing.
98

 

       Pelatihan yang dilakukan, disamping harus memperhatikan 

kompetensi dasar dan materi standar, juga harus mampu memperhatkan 

perbedaan individual peserta didik, dan lingkungannya. 
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       Berdasarakan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa peran guru 

sebagai pelatih dalam mengembangkan kreativitas siswa melalui progam 

pengembangan di MIN 1 Ponorogo yaitu dengan cara: 

1.  Mendatangkan guru prosesional yang sesuai dengan bidangnya. 

       Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, tugas guru bukanlah hanya 

mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi harus memperhatikan 

perkembangan fisik, motorik dan emosional siswa. Pada haikatnya 

program pengembangan diri bukan mata pelajaran yang harus di ampu 

oleh guru, tetapi guru boleh saja mendatangkan guru profesioanl yang 

berkompeten sesuai dengan bidangnya. Di MIN 1 Ponorogo ada 

sebagian guru yang mengampu dan melatih kegiatan pengembangan diri 

karena guru yang bersangkutan dirasa mempunyai skill yang sesuai 

dengan program pengembangan diri tersebut. 

2. Mengevaluasi ketercapaian program pengembangan diri dalam 

mengembangkan kreativitas siswa. 

       Di dalam pelatihan tentu saja harus ada evaluasi, hal ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah kreativitas siswa melalui program 

pengembangan diri sudah berkembang secara optimal atau belum. 

       Cara guru di MIN 1 Ponorogo untuk mengevaluasi siswa dan 

siswinya dengan cara mengikuti lomba-lomba, ikut serta berpartisipasi 

dalam kegiatan akhirusannah, guru juga memberikan kebebasan kepada 

siswa dan siswinya untuk menghias kelas dan mengisi majalah dinding 
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agar siswa dan siswi dapat menungkan dan mengeksplore kreativitasnya 

secara optimal. 

       Teknik-teknik untuk membantu siswa memecahkan masalah dan untuk 

melatih siswa dalam metode penyelidikan dalam penelitian, yang 

membantu siswa membuka detil-detil dan perspektif-perspektif yang 

beragam serta memacu mereka untuk membuat penilaian kritis mereka 

sendiri. Teknik-teknik yang dibahas ini memfasilitasi proses pembelajaran, 

memberikan motivasi secara konstan, dan membantu siswa untuk fokus 

pada apa yang diperoleh dengan mengungkap bahan pelajaran. Pertanyaan-

pertanyaan yang spesifik dan berdasarkan bahan pelajaran mendukung 

studi mendalam yang intensif dan menawarkan pemikiran yang berada 

pada tingkatan yang lebih tinggi sambil menantang asumsi-asumsi dasar 

dan pemahaman-pemahaman yang sudah ketinggalan zaman. Kepelatihan 

yang dikombinasikan dengan keterampilan mendengarkan secara 

konstektual mendorong cara berpikir yang kreatif, keterampilan 

memecahkan masalah, dan pertikaran ide-ide yang aktif. Metode bertanya 

yang digunakan dalam pelatihan juga membantu mengungkapkan hal-hal 

yang menghambat perkembangan siswa menuju tingkat yang lebih tinggi. 

       Bagi pendidik, tujuan pertama dan yang utama adalah menciptakan 

situasi yang realistis dimana para siswa dapat hadir di hadapan teman-

teman mereka dan menilai diri mereka sendiri maupun orang lain. Dalam 
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konteks seperti ini, tujuan yang kedua adalah mendorong kemampuan 

membaca dan menulis melampaui wilayah bahan ajar dan materi pelajaran 

yang perlu disampaikan. Para pendidik harus memberikan sarana dan dana 

kepada para siswa untuk membuat bahan pelajaran menjadi hidup. Tujuan 

ketiga adalah menggunakan strategi-strategi untuk mendapatkan 

pengalaman, melakukan diskusi, debat, ataupun simulasi. 

       Metode kepelatihan dirancang untuk menciptakan lingkungan yang 

bersifat partisipatif bagi para siswa. Siswa ditantang untuk menggali bahan 

pelajaran lebih dalam karena mereka diminta untuk menggunakan 

informasi tersebut secara publik dan mempresentasikan hasil kerja mereka 

kepada rekan-rekannya dibanding sekedar menghafal informasi untuk 

menghadapi ujian. Pelajaran yang berpusat pada pengalaman membantu 

siswa mengembangkan potensi mereka dengan cara menekankan bahan 

pelajaran, proses, dan produksinya dan dengan mendorong siswa untuk 

menggunakan cara-cara belajar dan penilaian sebanyak yang diperlukan 

untuk meningkatkan bakat mereka. Pelatih sebagai motivator 

mengembangkan relasi saling percaya, berdasarkan pada rasa aman dalam 

suatu lingkungan yang bebas dari risiko, dan guru perlu menawarkan 

tugas-tugas yang menantang secara intelektual, tetapi tidak sampai terlalu 

sulit. Tujuan utama pelatih ialah memotivasi para siswa melalui tuntunan 

dan aktivitas, kemudian memunculkan motivasi inhern dalam rasa ingin 

tahu yang alamiah yang dimiliki para siswa. Ketika para guru berfungsi 
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sebagai pelatih, para siswa beralih dari menulis laporan hanya untuk 

pandangan mata guru menuju proses mempersiapkan proyek, esai berisi 

opini, atau perspektif untuk digunakan dalam simulasi kehidupan nyata, 

diskusi-diskusi, atau bahkan debat.
99

 

Berdasarkan data yang di peroleh dari lapangan menunjukkan bahwa 

peran guru sebagai pelatih dalam mengembangkan kreativitas siswa 

melalui program pengembangkan diri di MIN 1 Ponorogo yaitu dengan 

mendatangkan guru profesional yang sesuai dengan bidangnya yang ada di 

dalam kegiatan  program pengembangan diri. Tetapi, meskipun sekolah 

mendatangkan guru dari luar untuk mengampu program pengembangan 

diri, ada sebagian dari guru yang ikut serta menjadi pelatih dalam program 

pengembangan diri dikarenakan guru tersebut mempunyai skill dan 

keterampilan yang sesuai dengan bidangnya. Seperti ibu Lailatul Nurdian 

pelatih program pengembangan diri bahasa inggris, ibu Nining pelatih 

program pengembangan diri pidato bahasa Indonesia, ibu Ulfy pelatih 

pengembangan diri tahfidz, bapak Tubari pelatih program pengembangan 

diri seni tari. Sesuai dengan tujuannya yaitu mengembangkan kreativitas 

siswa, untuk itu sekolah memfasilitasi sarana dan prasarana seperti buku-

buku ajar yang sesuai dengan program pengembangan diri, lapangan yang 

luas, ruang kelas yang nyaman serta mendatangkan guru yang profesional 

                                                           
99

 http://www.pendidikanutama.xyz/2017/11/kedudukan-dan-peran-guru-sebagai-

pelatih.html. Di akses pada tanggal 17 Mei 2018 pukul 08.05. 

http://www.pendidikanutama.xyz/2017/11/kedudukan-dan-peran-guru-sebagai-pelatih.html
http://www.pendidikanutama.xyz/2017/11/kedudukan-dan-peran-guru-sebagai-pelatih.html


99 
 

 

dibidangnya agar kreativitas siswa dapat berkembang secara optimal 

melalui pengembangan diri. 

Berdasarkan data yang di peroleh di lapangan menunjukkan bahwa 

peran guru dalam mengembangkan kreativitas siswa melalui program 

pengembangan diri di MIN 1 Ponorogo sudah berjalan dengan baik. Guru 

juga melakukan evaluasi di setiap akhir tahun untuk mengetahui 

perkembangan kreativitas siswa dengan cara: 1. acara 

akhirusannah/purnawiyata di sekolah, 2. perlombaan tingkat kelas, 

sekolah, kabupaten dan se-eks karasidenan Madiun, 3. mengisi majalah 

dinding di sekolah.  

       Dari beberapa uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran 

guru dalam mengembangkan kreativitas siswa melalui program 

pengembangan diri di MIN 1 Ponorogo sudah berjalan dengan baik.  

Melihat banyak sekali hiasan-hiasan kaligrafi, lukisan, dan hasta karya 

yang dibuat oleh siswa dan siswi di MIN 1 Ponorogo, selain itu banyak 

sekali piagam-piagam penghargaan dan piala berbagai lomba yang diraih 

MIN 1 Ponorogo. Hal ini menunjukkan pengembangan kreativitas siswa  

sudah berjalan dengan optimal. 
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C. Analisis Data Tentang Peran Guru Sebagai Pendorong Dalam 

Mengembangkan Kreativitas Siswa Melalui Program Pengembangan 

Diri Di MIN 1 Ponorogo. 

 Kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran, 

dan guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses 

kreativitas tersebut. Kreativitas merupakan sesuatu yang bersifat universal 

dan merupakan ciri aspek dunia kehidupan di sekitar kita. Kreativitas 

ditandai oleh adanya kegiatan menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak 

ada dan tidak dilakukan oleh seseorang atau adanya kecenderungan untuk 

menciptakan sesuatu. 

Sebagai orang kreatif, guru menyadari bahwa kreativitas merupakan 

yang universal dan oleh karenanya semua kegiatannya ditopang, 

dibimbing, dan dibangkitkan oleh kesadaran itu.  Ia sendiri adalah seorang 

kreator dan motivator, yang berada di pusat proses pendidikan. Guru 

senantiasa berusaha untuk menemukan cara yang lebih baik dalam 

melayani peserta didik, sehingga peserta didik akan menilainya bahwa ia 

memang kreatif menunjukkan bahwa apa yang akan dikerjakan oleh guru 

sekarang lebih baik dari yang telah dikerjakan sebelumnya dan apa yang 

dikerjakan di masa mendatang lebih baik dari sekarang.100 

                                                           
100

 E Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2008), 51-52. 
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Berdasarkan data di lapangan menunjukkan bahwa peran guru sebagai 

pendorong dalam mengembangkan kreativitas siswa melalui program 

pengembangkan diri di MIN 1 Ponorogo yaitu dengan cara:  

1. Memberikan motivasi kepada siswa  

       Guru senantiasa memberikan motivasi kepada siswa untuk selalu 

bersemangat dalam mengikuti program pengembangan diri agar 

kreativitasnya dapat berkembang secara optimal. Hal yang dilakukan 

guru dalam memberi motivator atau pendorong bagi siswa yaitu dengan 

cara bersikap terbuka dalam arti guru harus melakukan tindakan yang 

mampu mendorong kemauan murid untuk mengungkapkan 

pendapatnya, menerima siswa dengan segala kekurangan dan 

kelebihanya, mengapresiasi semua karya yang dihasilkan oleh siswa, 

menumbuhkan rasa percaya diri siswa untuk mngeksplore kreativitasnya 

secara optimal, dan menunjukkan sikap ramah dan pengertian terhadap 

siswa. 

2. Memfasilitasi sarana dan prasarana  

       Setelah guru memberikan motivasi kepada siswa, sekolah juga 

memberikan sarana dan prasarana yang dapat memfasilitasi siswa untuk 

mengembangkan kreativitasnya melalui program pengembangan diri. 

Jika sekolah menyedikan sarana dan prasarana yang lengkap siswa aan 

terdorong untuk lebih giat lagi mengikuti program pengembanan diri 

sehingga kreativitasnya berkembang secara optimal. 
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       Berdasarkan data yang di peroleh di lapangan menunjukkan bahwa 

peran guru sebagai pendorong dalam mengembangkan kreativitas siswa 

melalui program pengembangan diri di MIN 1 Ponorogo sudah berjalan 

dengan baik. Hal ini bisa dibuktikan bahwasanya pada saat program 

pengembangan diri berlangsung semua siswa bersemangat untuk 

mengikuti program pengembangan diri. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A.   Simpulan  

Berdasarkan pada tiga rumusan masalah dari penelitian ini yang 

berjudul “peran guru dalam mengembangkan kreativitas siswa melalui 

program pengembangan diri di MIN 1 Ponorogo” yakni: pertama, 

bagaimana peran guru sebagai pembimbing dalam  mengembangkan 

kreativitas siswa melalui program pengembangan diri di MIN 1 Ponorogo: 

kedua, bagaimana peran guru sebagai pelatih dalam  mengembangkan 

kreativitas siswa melalui program pengembangan diri di MIN 1 Ponorogo 

dan ketiga, bagaimana peran guru sebagai pendorong dalam  

mengembangkan kreativitas siswa melalui program pengembangan diri di 

MIN 1 Ponorogo, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1.  Peran guru sebagai pembimbing dalam mengembangkan kreativitas 

siswa melalui program pengembangan diri yaiu dengan cara: 

a. Guru mengarahkan siswa sesuai dengan potensi, minat dan bakat 

yang dimiliki siswa agar kreativitasnya berkembang dengan optimal. 

Seperti dalam kegiatan program pengembangan diri seni tari, olah 

raga, pidato 3 bahasa, hafidz, melukis, kaligrafi, menggambar dan 

mewarnai 



104 
 

 

b. Guru senantiasa mengingatkan siswa pada apel pagi di hari Sabtu 

bahwa hari Sabtu waktunya program pengembangan diri 

dilaksanakan. 

c. Guru senantiasa menasehati siswa apabila ada salah satu dari siswa 

dan siswinya tidak giat dalam mengikuti program pengembangan 

diri. 

2. Peran guru sebagai pelatih dalam mengembangkan kreativitas siswa 

melalui program pengembangan diri yaiu dengan cara: 

a. Guru mendatangkan guru profesional yang berkompeten sesuai 

dengan bidangnya, tetapi guru juga berperan sebagai pelatih jika 

guru mempunyai skill yang sesuai dengan program pengembangan 

diri.  

b. Guru mengevaluasi ketercapaian program pengembangan diri dalam 

mengembangkan kreativitas siswa dengan cara guru mengadakan 

evaluasi disetiap akhir tahun, guru juga megikutsertakan siswa-

siswinya dalam berbagai perlombaan, selain itu guru juga meberikan 

kesempatan kepada siswa dan siswinya untuk mengisi majalah 

dinding dan menghias ruang kelas masing-masing. Selain itu 

sekolah juga menyediakan sarana dan prasarana bagi siswa. 

3. Peran guru sebagai pendorong dalam mengembangkan kreativitas siswa 

melalui program pengembangan diri yaiu dengan cara guru: 
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a. Guru selalu memberikan motivasi kepada siswa, yaitu dengan cara 

bersikap terbuka dalam arti guru harus melakukan tindakan yang 

mampu mendorong kemauan murid untuk mengungkapkan 

pendapatnya, menerima siswa dengan segala kekurangan dan 

kelebihanya, mengapresiasi semua karya yang dihasilkan oleh siswa, 

menumbuhkan rasa percaya diri siswa untuk mngeksplore 

kreativitasnya secara optimal, dan menunjukkan sikap ramah dan 

pengertian terhadap siswa.  

b. Memfasilitasi sarana prasarana yang lengkap agar siswa lebih 

nyaman belajar di dalamnya serta mendorong siswa untuk lebih 

bersemangat dalam mengembangkan kreativitas melalui progam 

pengembangan diri di MIN 1 Ponorogo. 

B.   Saran 

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah diuraikan di atas, 

maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut: 

1. Bagi kepala sekolah 

Kepala sekolah sebagai pimpinan penyelenggaraan pendidikan, 

harus berperan aktif dalam membina dan mengevaluasi seluruh 

komponen dalam penyelengaraan pendidikan. 

2.  Bagi penanggung jawab program pengembangan diri 

Sebagai orang yang dipercayai kepala sekolah dan yang diberi 

tanggung jawab untuk mempimpin jalannya penyelenggaraan program 
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pengembangan diri, harus berupaya semaksimal untuk melaksanakan 

intruksi dari kepala sekolah perihal segala sesuatu yang dibutuhkan 

dalam mensukseskan program pengembangan diri. 

3. Bagi para guru 

Guru harus mampu menampilkan sosok dirinya yang kreatif, 

dalam upaya mendidik tersebut guru harus mencurahkan pikiran dan 

tenaga secara maksimal untuk menstransfer pengetahuan dan nilai. 

4. Bagi peserta didik 

Program ppengembangan diri sudah dirancang agar dapat 

mengembangkan kreativitas siswa. Hal tersebut bertujuan untuk 

membentuk SDM yang berkualitas yang mempunyai daya pikir kreatif. 

Peserta didik ketika menyadari hal tersebut harus berusaha dan 

bersemangat dalam mematuhi aturan sekolah. 

5. Bagi peneliti yang akan datang 

       Kepada peneliti berikutnya disarankan untuk meneliti peran guru 

selain sebagai pembimbing, pelatih, dan pendorong kreativitas dalam 

mengembangkan kreativitas siswa, seperti: peran guru sebagai 

evaluator, administrator, leader, inovator dsb. 
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