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ABSTRAK 
 

Wahyu, Widya. 2019.. Upaya Meningkatkan Level 
Kreativitas Siswa Kelas Atas di MIN 1 Bogem 
Sampung Ponorogo Skripsi. Jurusan Pendidikan 
Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan 
Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 
Ponorogo. Pembimbing 
Dr. Wirawan Fadly, M.Pd  

Kata kunci: Klasifikasi level, kreativitas siswa kelas atas. 

Pendidikan pada usia Sekolah Dasar disampaikan 
melalui bimbingan, arahan, pelatihan, dorongan, motivasi 
dari seorang pendidik yang berkompeten untuk menciptakan 
siswa yang aktif, kreatif, dan berprestasi. Siswa yang 
berprestasi didukung dengan potensi serta kemampuan 
kreativitas. Setiap siswa memiliki kemampuan kreativitas 
yang berbeda-beda. Untuk itu perlu diketahui level 
kreativitas siswa, melalui siswa-siswa yang berprestasi 
dibidang akademik dan non akademik, peneliti memilih 
sample kelas atas, karena pada jenjang ini siswa sudah 
mampu berfikir kritis. Penelitian dilakukan di MIN 1 
Bogem Sampung Ponorogo. 

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk (1) 
mengetahui bagaimana perkembangan kreativitas siswa 
kelas atas di MIN 1 Bogem Sampung Ponorogo, (2) 
mengetahui level kreativitas siswa kelas atas di MIN 1 
Bogem Sampung Ponorogo.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian study 
kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara mereduksi 



 
 

 
 

data, menyajikan data, menarik kesimpulan dan verifikasi, 
keabsahan data menggunakan trianggulasi. 
Berdasarkan metode dan proses pengumpulan data yang 
dilakukan peneliti, hasilnya adalah (1) kreativitas siswa 
kelas atas pada setiap siswa memiliki kemampuan yang unik 
dan berbeda-beda, di MIN 1 Bogem guru menggunakan 
strategi untuk mengembangkan kreativitas siswa, dengan 
memahami pribadi kreatif siswa. Dengan kegiatan-kegiatan 
yang disediakan sekolah siswa juga dapat mengembangkan 
kreativitas yang dimiliki sehingga siswa menjadi 
berprestasi. (2) Siswa di kelas atas dalam setiap jenjang 
(kelas) memiliki level dan kemampuan yang berbeda, siswa 
kelas IV cenderung berfikir imajinatif dalam memecahkan 
suatu masalah, kemampuan berfikir kreatif siswa kelas IV 
lebih suka berhayal untuk menemukan jalan menyelesaikan 
masalah. Siswa kelas V cenderung berfikir kreatif fleksible 
(keluesan) berfikir terbuka dalam menyelesaikan masalah, 
berfikir sebelum bertindak, dan kemampuan berfikir kreatif 
intrinsic, memiliki semangat tinggi pada dirinya untuk 
memecahkan masalah. Sedangkan siswa kelas VI 
berkemampuan berfikir lancar, orisinil, intrinsic. Siswa 
menghubungkan beberapa ide yang satu dengan yang lain 
untuk menyelesaikan masalah, serta pandangannya terhadap 
lingkungan mampu memunculkan gagasan-gagasan baru, 
dan memahami manfaat dan tujuan setiap gagasan. 
  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

                                                

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan dikatakan sebuah proses 

pendewasaan peserta didik agar mampu untuk 
mengembangkan bakat, potensi, dan ketrampilan, 
kreativitas  yang dimiliki dalam menjalani kehidupan 
dizaman yang penuh kemajuan, maka dari itu sudah 
sepantasnya pendidikan digambarkan untuk  
memberikan, menyalurkan, pemahaman serta 
meningkatkan prestasi dan potensi belajar peserta didik. 
Serta mengarahkan potensi-potensi yang berasal dari diri 
peserta didik untuk dikembangkan sesuai dengan 
kemampuannya.1 

Pendidikan merupakan  suatu  keadaan hidup 
yang memberi pengaruh pertumbuhan serta 
perkembangan individu sebagai pengalaman belajar 
yang terjadi dalam segala lingkungan dan sepanjang 
hidup. Menurut John Dewey, pendidikan adalah proses 
menciptakan kemampuan dasar yang paling pokok atau 
yang paling utama, baik menyangkut daya pikir, daya 
intelektual maupun daya emosional yang diarahkan pada 
hubungan manusia dan sesamannya. Kemampuan dasar 
tersebut perlu dikembangkan guna untuk melatih, serta 

 
1 Daryanto, Media Pembelajaran, (Yogyakarta : Penerbit Gava Media, 2010), 1 



 
 

 
 

                                                

meningkatkan daya pikir, intelektual, emosional secara 
terarah.2 

Pendidikan dapat disampaikan melalui 
bimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Ketiga kegiatan 
tersebut adalah bentuk-bentuk yang paling utama dalam 
proses pendidikan., karena mampu mengembangkan 
seluruh segi pribadi peserta didik secara utuh dan 
terintegrasi, tetapi untuk mempermudah pengkajian dan 
pembahasan biasa dilakukan pemilahan dalam kawasan 
atau arah-arah tertentu, meliputi pengembangan arah 
kognitif, efektif, dan psikomotorik.3 

Kegiatan pendidikan atau pengajaran terjalin 
interaksi antara peserta didik dengan pendidik. interaksi 
ini sesungguhnya merupakan interaksi anatara dua 
kepribadian, yaitu kepribadian guru sebagai seorang 
yang patut digugu dan ditiru atau sebagai orang dewasa 
dan kepribadian siswa sebagai anak yang belum dewasa 
yang sedang berkembang mencari bentuk kedewasaan 
melalui kegiatan pendidikan tersebut. Seorang pendidik 
sebagai penuntun, pendorong, mengembangkan 
kedewasaan peserta didik. 4 

Dalam kegiatan pendidikan guru dituntut 
memiliki ketrampilan atau kreativitas yang baik dalam 
mengajar yang tepat, dan kemampuan melaksanankan 
evaluasi belajar yang baik, agar tujuan yang diharapkan 
tercapai secara baik, optimal, dan motivasi siswa untuk 

 
2 Anas Salahudin, Pendidikan Karakter (Bandung : CV Pustaka Setia,  2013), 

78-79 
3 Nana Syaodih, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung : PT 

Remaja Rosdakarya), 4. 
4 Ibid,  251 



 
 

 
 

                                                

belajar semakin meningkat. Kreativitas guru dalam 
kegiatan pembelajaran sangat mempengaruhi 
pemahaman siswa, karena semakin guru kreatif maka 
semakin memudahkan siswa memahami pelajaran, dan 
menjadikan siswa lebih kreativ dalam belajar.5 

Kreativitas ditandai dengan kemampuan 
seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru. 
Biasanya seorang individu yang kreatif memiliki sifat 
yang mandiri. Dirinya tidak merasa terikat pada nilai-
nilai dan aturan-aturan umum yang berlaku dalam 
bidang keahliannya. Ia memiliki sistem nilai dan sistem 
apresiasi hidup sendiri yang mungkin tidak sama dengan 
yang dianut oleh masyarakat ramai. Dengan kata lain, 
kreativitas merupakan pribadi seorang individu (dan 
bukan merupakan sifat sosial) yang dihayati oleh 
masyarakat yang tercermin dari kemampuannya untuk 
menciptakan sesuatu yang baru.6 

Guilford dengan pidatonya yang terkenal 
memberi perhatian terhadap masalah kreativitas dalam 
pendidikan, menyatakan bahwa pengembangan 
kreativitas peserta didik dibiarkan dalam pendidikan 
formal, padahal sangatlah penting dan bermakna bagi 
pengembangan potensi peserta didik secara utuh dan 
bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan seni budaya. 
Kemudian dengan adanya model susunan intelektual, 
tampak perhatian terhadap kreativitas, termasuk 

 
5 Mimik supartini, Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Kreativitas 

Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa. Jurnal Penelitian dan Pendidikan IPS (JPPT) 
6  Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini, (Jakarta: Kencana, 2012), 

113. 



 
 

 
 

                                                

hubungan antara kreativitas dan inteligensi sangatlah 
meningkat, khususnya hingga sejauh mana inteligensi 
tersebut mampu memengaruhi kemampuan kreativitas 
seseorang.7 

Menurut Csikzentmihalyi, kreativitas merupakan 
sebuah kemampuan seorang individu dalam 
memecahkan suatu mesalah menggunakan produk 
pemikiran yang berasal dari ide-ide, gagasan yang ada 
pada dirinya. Mampu menghasilkan produk baru 
daripada pengumpulan ketrampilan atau berlatih dan 
mempelajari buku.8 

Peneliitian Torance, mengemukakan bahwa anak 
yang memiliki tingkat kreativitas tinggi memiliki taraf 
intelegensi (IQ) di bawah rata-rata IQ kelompok teman 
sebayanya. Dalam konteks perbakatan menyatakan 
bahwa IQ tidak mampu di jadikan kriteria tunggal untuk 
mengetahui anak berbakat. Jika hanya IQ yang 
digunakan untuk dijadikan kriteria, maka sekitar 70% 
orang-orang yang memiliki kreativitas tinggi akan 
tereliminasi dari seleksi.9 

Hasil dari wawancara saya bersama bapak 
Widodo, M.Pd selaku kepala Madrasah  MIN 1 Bogem 
Sampung Ponorogo pada hari jum’at,  4 Januari 2019 
pukul 09.00 bertempat di MIN 1 Bogem Sampung 
Ponorogo. Hasil wawancara kami pagi itu adalah:  

 

 
7  Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat, 8. 
8 Yeni Rachmawati, Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak,(Jakarta : 

Kencana, 2010), 14 
9 Endyah Murniati, Pendidikan & Bimbingan Anak Kreatif, (Yogyakarta : PT 

Pustaka Insan Madani, 2012), 35 



 
 

 
 

Kepala Madrasah:  
      “jika mengenai kreativitas…. Pasti setiap 
siswa itu memiliki kreativitas apalagi untuk 
siswa berprestasi di bidang akademik maupun 
non akademik. Biasanya siswa berprestasi di 
bidang akademik dari pihak sekolah sering kita 
kirimkan untuk mengikti lomba-lomba, seperti 
cerdas cermat dan lain-lain yang berhubungan 
dengan bidang akademik, tetapi kalau untuk 
siswa berprestasi di bidang non akademik, 
mereka pasti juga memiliki prestasi yang 
baik….. karena disetiap hari sabtu dari pihak 
sekolah sudah menyiapkan atau memfasilitasi 
siswa-siswi yang memiliki potensi-potensi atau 
bakat yang sekirannya perlu 
dikembangkan…..biasanya anak yang suka 
klotekan (bahasa jawa) kita arahkan untuk 
mengikuti hadroh atau musik, siswa yang suka 
menulis kita bimbing untuk menulis puisi, 
membuat puisi, untuk siswa yang suka 
menggambar kita arahkan pada bidang lukis….. 
karena kreativitas-kreativitas siswa seperti itu 
perlu sekali untuk dikembangkan…...” 

Demikian garis besar hasil wawancara saya 
dengan bapak kepala sekolah MIN 1 Bogem 
Sampung Ponorogo. 

Dari beberapa uraian sebelumnya dapat 
diidentifikasikan analisis yang dialami oleh banyak 
pihak yaitu tentang kreativitas siswa. Hal tersebut 



 
 

 
 

dikuatkan oleh Penelitian yang dilakukan oleh 
Muhammad Nafid Mudhofar di Institute Agama Islam 
Negeri (IAIN) Ponorogo Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan yang berjudul “Upaya Guru Dalam 
Mengembangkan Kreativitas Belajar Siswa-Siswi SDN 
II Brotonegaran Tahun Ajaran 2017/2018” yang 
menghasilkan kesimpulan bahwa upaya guru dalam 
mengembangkan kreativitas belajar siswa-siswi yaitu 
memberi kebebasan untuk berkarya dan mengajarkan 
hal-hal yang baru. Faktor pendukung yang dihadapi oleh 
guru dalam mengembangkan kreativitas belajar siswa-
siswi yaitu faktor pendukungnya tentang adanya 
perangkat pembelajaran yang memadai, suasana kelas 
yang nyaman, pola fikir anak yang aktif dan kreatif, dan 
juga selalu ingin tahu. Sedangkan faktor penghambat 
adanya sekelompok siswa yang lambat dalam berfikir 
dan juga malas.  

Selain itu masih ada penguat lain yaitu penelitian 
yang dilakukan oleh Ima Sari Sulistian di Institute 
Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang berjudul “Korelasi 
Pola Asuh Orang Tua Dengan Kreativitas Siswa Kelas 
IV Dalam Menggambar di SDN 1 Sambit Ponorogo 
Tahun Pelajaran 2016/2017”, yang menghasilkan 
kesimpulan bahwa pola asuh orang tua siswa kelas  
mayoritas demokratis.  Hal ini dapat diketahui dari hasil 
penelitian yang menunjukkan presentase 62,5% untuk 
pola asuh demokratis. Kreativitas siswa kelas yaitu 
tinggi dan rendah. Hal ini data diketahui dari hasil 
penelitian yang menunjukkan presentasi 37,5% untuk 



 
 

 
 

kreativitas tinggi dan 37,5% untuk kreativitas rendah. 
Terdapat korelasi orang tua dengan kreativitas siswa 
dengan I’hitung > I’tabel yaitu 0,499 > 0,349. Dengan 
kategori cukup. 

Dari beberapa uraian tersebut menghasilkan 
kesimpulan bahwa, upaya guru dalam mengembangkan 
kreativitas belajar siswa-siswi  adalah dengan memberi 
kebebasan untuk berkarya dan mengajarkan hal-hal yang 
baru. Faktor pendukungnya tentang adanya perangkat 
pembelajaran yang memadai, suasana kelas yang 
nyaman, pola fikir anak yang aktif dan kreatif, dan juga 
selalu ingin tahu. Pola asuh orang tua juga memengaruhi 
tinggi rendah kreativitas yang dimiliki siswa. Tingkat 
kreativitas yang dimiliki siswa dalam setiap kedudukan 
(tingkat kelas) pasti berbeda-beda, beraneka ragam, 
karakteristik kreativitas yang dimiliki siswa.  Untuk itu 
perlu dilakukan penelitian mengenai level kreativitas 
yang dimiliki siswa melalui siswa-siswa yang berpotensi 
dan berprestasi dibidang akademik dan non akademik. 
Untuk mengetahui seberapa tingkat kreativitas siswa 
kelas atas, mencapai kemampuan manakah siswa-siswa 
di kelas atas memiliki kreativitas dan juga sebagai tolak 
ukur guru dalam mengembangkan kreativitas siswanya 
sesuai dengan tingkat kemampuannya dalam belajar. 

Sehingga dari hal tersebut menarik peneliti untuk 
melakukan penelitian  guna untuk mengetahui 
perkembangan kreativitas siswa serta mengkasifikasikan 
level kreativitas yang dimiliki siswa kelas atas, dengan 
ini peneliti menarik Judul :  “Upaya Meningkatkan 



 
 

 
 

Level Kreativitas Siswa Kelas Atas di MIN I Bogem 
Sampung Ponorogo” 

 

B. Fokus Penelitian 
Penelitian ini difokuskan pada hal untuk mengklasifikasi 
atau level kreativitas yang dimiliki siswa kelas atas, 
yaitu siswa kelas IV, V, VI di MIN 1 Bogem Sampung 
Ponorogo. 
 

C. Rumusan Masalah 
a. Bagaimana perkembangan kreativitas siswa kelas 

atas di MIN Bogem Sampung Ponorogo ? 
b. Bagaimana level kreativitas siswa kelas atas di MIN 

1 Bogem Sampung Ponorogo? 
 

D. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui perkembangan kreativitas kelas 

atas di MIN 1Bogem Sampung Ponorogo. 
b. Untuk mengetahui level kreativitas siswa kelas atas 

di MIN Bogem Sampung Ponorogo. 
 

E. Manfaat Penelitian 
Dengan memperhatikan tujuan penelitian, maka hasil 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:  
a. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber 
referensi dalam menambah pengetahuan dan bahan 
acuan bagi peneliti jenis lainnya di masa yang akan 
mendatang. Khususnya mengenai meningkatkan  



 
 

 
 

level kreativitas yang dimiliki siswa kelas atas (IV, 
V, VI) di MIN 1 Bogem Sampung Ponorogo. 

b. Secara Praktis 
1. Bagi peneliti  

Penelitian ini merupakan sarana bagi peneliti 
dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama 
kuliah, serta menambah pengetahuan, wawasan 
dan pengalaman terkait meningkatkan  level 
kreativitas yang dimiliki siswa kelas atas (IV, V, 
VI) di MIN 1 Bogem Sampung Ponorogo. 

2. Bagi guru. 
Penelitian diharapkan bisa dijadikan bahan 
referensi, kajian, umpan balik untuk lebih 
memahami tingkat/level  kreativitas yang 
dimiliki oleh siswa-siswi dikelas atas. Juga 
sebagai tolak ukur guru dalam mengembangkan 
kreativitas siswanya sesuai dengan tingkat 
kemampuannya dalam belajar. 

3. Bagi IAIN Ponorogo 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah 
koleksi pustaka dan menjadi bahan bacaan 
mahasiswa, juga dapat dijadikan dasar 
pengembangan oleh peneliti lain yang 
mempunyai minat pada kajian yang sama dan 
sekaligus sebagai penyelesaian tugas akhir pada 
mahasiswa, khususnya Fakultas Tarbiyah dan 
ilmu Keguruan jurusan Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah. 
 
 



 
 

 
 

F. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan ini dimaksud untuk 

memudahkan pembaca dalam menelaah isi kandungan 
yang ada di dalamnya. Adapun sistematikanya sebagai 
berikut: 
BAB I : Pendahuluan. Bab ini berfungsi untuk 

memaparkan pola dasar dari 
keseluruhan isi yang terdiri dri: latar 
belakang masalah, fokus penelitian, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, dan sistematika 
pembahasan. 

:BAB II Telaah hasil penelitian terdahulu dari 
kajian teori. Bab ini berfungsi untuk 
mengetengahkan acuan teori yang 
digunakan sebagai landasan melakukan 
penelitian yang terdiri dari persepsi 
siswa terhadap Pancasila sebagai filsafat 
bangsa. 

:BAB III Metode penelitian. Bab ini adalah 
metode penelitian yang berisi 
pendekatandan jenis penelitian, 
kehadiran peneliti, lokasi penelitian, 
data dan sumber data, prosedur 
pengumpulan data, tekhnik analisis 
data, pengecekan keabsahan temuan, 
dan tahapan-tahapan penelitian. 

 



 
 

 
 

BAB IV : Deskripsi data. Bab ini meliputi hal-hal 
yang didapat dari observasi/penelitian. 
Deskripsi data secara umum tentang 
MIN 1 Bogem Ponorogo dan deskripsi 
khusus pembahasan yaitu tentang 
Klasifikasi Level Kreativitas Siswa 
Kelas atas (IV, V, VI) 

BAB V : Analisis data. Menganalisis data yang 
telah diperoleh dalam penelitian.  

BAB VI : Penutup. Bab ini menjelaskan 
kesimpulan yang diambil dari rumusan 
masalah, serta berfungsi mempermudah 
para pembaca dalam mengambil inti 
dari isi. 

 



 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 
DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 
Disamping memanfaatkan berbagai teori yang 

relevan dengan bahasan penelitian ini, peneliti juga 
melakukan telaah terhadap penelitian terdahulu yang ada 
relevensinya dengan penelitian ini. Adapun hasil 
penelitian terdahulu yang kemukakan oleh Muhammad 
Nafid Mudhofar tahun (2018) di Institute Agama Islam 
Negeri (IAIN) Ponorogo Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan yang berjudul “UPAYA GURU DALAM 
MENGEMBANGKAN KREATIVITAS BELAJAR 
SISWA-SISWI SDN 2 BROTONEGARAN 
PONOROGO TAHUN AJARAN 2017/2018”. 

Adapun hasil penelitian ini yaitu : 
1. Upaya guru dalam mengembangkan kreativitas 

belajar siswa-siswi kelas II SDN 2 Brotonegaran 
yaitu memberi kebebasan untuk berkarya dan 
mengajarkan hal-hal baru.  

2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi 
oleh guru dalam mengembangkan kreativitas belajar 
siswa-siswi kelas II SDN 2 Brotonegaran yaitu 
faktor pendukungnya tentang adanya perangkat 
pembelajaran yang memadai, suasana kelas yang 
nyaman, pola fikir anak yang aktif dan kreatif, dan 
juga selalu ingin tahu. Sedangkan faktor penghambat 



 
 

 
 

adanya sekelompok siswa yang lambat dalam 
berfikir dan juga malas. 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 
penelitian ini adalah penelitian terdahulu meneliti 
mengenai bagaimana upaya guru atau apa yang 
dilakukan guru untuk mengembangkan kreativitas 
siswa-siswa, dan pada penelitian ini adalah untuk 
meningkatkan bagaimana level kreativitas siswa kelas 
atas (IV, V, VI). Sedangkan persamaan dalam penelitian 
terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama 
meneliti tentang kreativitas siswa. 

Penelitian kedua adalah penelitian yang 
dilakukan oleh Ima Sari Sulistian dengan judul 
“KORELASI POLA ASUH ORANGTUA DENGAN 
KREATIVITAS SISWA KELAS IV DALAM 
MENGGAMBAR DI SDN 1 SAMBIT PONOROGO 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017”. 

Hasil penelitian ini adalah : 
1.  pola asuh orang tua siswa kelas 1V di SDN 1 

Sambit Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017 
mayoritas demokratis.  Hal ini dapat diketahui dari 
hasil penelitian yang menunjukkan presentase 62,5% 
untuk pola asuh demokratis.  

2. Kreativitas siswa kelas IV dalam menggambar di 
SDN 1 Sambit Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017 
yaitu tinggi dan rendah. Hal ini data diketahui dari 
hasil penelitian yang menunjukkan presentasi 37,5% 
untuk kreativitas tinggi dan 37,5% untuk kreativitas 
rendah.  



 
 

 
 

3. Terdapat korelasi orang tua dengan kreativitas siswa 
kelas IV dalam menggambar di SDN 1 Sambit 
Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan I’hitung 

> I’tabel yaitu 0,499 > 0,349. Dengan kategori cukup. 
Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini adalah penelitian terdahulu meneliti 
mengenai bagaimana pola asuh orang tua dengan 
kreativitas siswa. dan pada penelitian ini adalah untuk 
meningkatkan bagaimana level kreativitas  siswa kelas 
atas (IV, V, VI). Sedangkan persamaan dalam penelitian 
terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama 
meneliti tentang kreativitas siswa. 

 

B. Kajian Teori 
1. Deskripsi Teori 

a. Level. 
Level adalah tingkatan atau derajat yang 

diduduki oleh sesuatu objek sesuai dengan 
kriteria atau kaidah tertentu. Level memiliki arti 
dalam kelas nomina atau kata benda sehingga 
level dapat menyatakan nama dari seseorang, 
tempat, atau semua benda dan segala yang 
dibendakan. Level termasuk dalam ragam 
bahasa cakapan. 

Klasifikasi Level merupakan pengelom-
pokan atau penggolongan benda atau objek yang 
memenuhi kriteria dan kaidah yang sesuai 
dengan kelas atau tingkatan. Tingkatan tersebut 

https://www.apaarti.com/nomina.html
https://www.apaarti.com/cakapan.html


 
 

 
 

                                                

dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu, 
tinggi, sedang, dan rendah. 10 

Level tinggi dikatakan apabila realita 
yang terjadi akibat pengukuran yang 
menunjukkan suatu objek telah mencapai 
kemampuan maksimal sesuai dengan kriteria 
atau kaidah yang ditentukan. Level dikatakan 
sedang apabila realita yang terjadi akibat 
pengukuran yang menunjukkan suatu objek telah 
mencapai kemampuan di bawah kemampan 
maksimal dan di atas kemampuan minimal atau 
kemampuan yang dimiliki tidak tinggi ataupun 
rendah melainkan sedang sesuai dengan kriteria 
atau kaidah yang ditentukan. Sedangkan level 
bawah menyatakan bahwa realita yang terjadi 
akibat pengukuran yang menunjukkan suatu 
objek telah mencapai kemampuan yang paling 
minimal atau serendah-rendahnya kemampuan 
yang dicapai. 

b. Kreativitas Siswa Kelas Atas 
1) Pengertian Kreativitas 

Kreativitas sebagai sebuah bentuk 
pembelajaran ini merupakan bagian yang 
sangat pang sangat penting dari pemungsian 
kognitif. Ia dapat membantu menjelaskan, 
dan menginterprestasikan konsep-konsep 
yang tidak berpacuan terhadap realita dengan 
melibatkan kemampuan-kemampuan seperti 

 
10 Partanto, Kamus Ilmiah Populer, (Arkola Surabaya), 345, 415. 



 
 

 
 

                                                

halnya dengan  keingintahuan, kemampuan 
menemukan sesuatu yang baru, eksplorasi 
atau kemampuan untuk menyelidiki sesuatu, 
pencarian kepastian dan antusiasme, yang 
semuannya merupakan kualitas-kualitas yang 
sangat besar yang terdapat pada anak.11 

Dengan adanya kreativitas, akan lebih 
mudah memecahkan masalah yang dihadapi 
melalui kemampuan dari salah satu yang 
mengacu kepada proses mental yang 
membawa kepada solusi-solusi, ide-ide, 
konsep-konsep, bentuk-bentuk aristik, teori-
teori atau produk-produk yang unik dan hal 
yang baru, maka jika semakin tinggi 
kreativitasnya akan semakin mudah 
memecahkan suatu masalah.12 

Pengertian Kreativitas, adanya 
perbedaan dalam pengertian kreativitas 
disebabkan beberapa alasan yaitu: 
1. Sebagai “penyusun hipotesis”, kreativitas 

sebagai ranah psikologis yang cukup 
kompleks dan multidimensi; 

2. Definisi kreativitas memberikan tekanan 
yang berbeda-beda, bergantung pada teori 
yang menjadi acuan pembuatan definisi 
tersebut.13 

 
11 Florence Beetlestone, Creative Learning, (Bandung: Nusa Media, 2012) 2-3 
12 Utami Munandar, Kreativitas dan Keberbakatan, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 1999), 24. 
13 Ibid, 297 



 
 

 
 

                                                

Berikut ini akan dikemukakan 
beberapa definisi kreativitas, sebagai berikut : 

James J. Gallagher mengatakan 
bahwa “Creativity is a mental process by 
which an individual creates new ideas or 
products, or recombines exiting ideas and 
product, in fasion that is novel to him or 
her”(kreativitas merupakan suatu proses 
mental yang dilakukan individu berupa 
gagasan ataupun produk baru, atau 
mengombinasikan antara keduanya yang 
pada akhirnyaakan melekat pada dirinya). 
Kreativitas merupakan suatu proses mental 
individu yang melahirkan gagasan, proses, 
metode ataupun produk baru yang efektif 
yang bersifat imajinatif, estetis, fleksibel, 
integrsi, suksesi, diskontinuitas, dan 
diferensasi yang berdaya guna dalam 
berbagai bidang untuk pemecahan suatu 
masalah.14 

Menurut Robert Fraken, menyebutkan 
tiga dorongan yang dapat menyebabkan 
orang bisa kreatif, yaitu (1) seseorang 
memiliki harapan untuk menciptakan sesuatu 
yang baru, bervariasi, berbeda dengan yang 
lain, dan lebih baik, (2) harapan dan 
dorongan untuk mempresentasikan nilai dan 
ide, (3) berkeinginan tinggi untuk dapat 

 
14 Yeni Rachmawati, Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak,(Jakarta : 

Kencana, 2010), 12 



 
 

 
 

                                                

menyelesaikan suatu masalah. Dorongan-
dorongan tersebut menyebabkan seseorang 
bisa berfikir kreatif. Dapat disimpulkan 
bahwa seseorang yang memiliki kreativitas 
atau seseorang mampu menciptakan 
kreativitas karena mendapatkan sebuah 
energi dan dorongan yang ada dalam diri 
sehingga seseorang bertindak melakukan 
sesuatu yang dapat menghasilkan suatu 
karya.15 

2) Indikator Kreativitas 
Parnes memaparkan adapun proses 

kreativ hanya akan terjadi jika didorong dan 
dibangkitkan melalui masalah yang memacu 
pada lima macam perilaku kreativ, 
sebagaiman dijelaskan sebagai berikut : 
a. Fluency (kelancaran), yaitu kemampuan 

mengemukakan, menjelaskan gagasan 
secara lengkap, dan menciptakan ide-ide 
yang serupa untuk memecahkan berbagi 
masalah. 

b. Flexibility(keluesan), yaitu kemampuan 
untuk menghasilkan berbagai macam ide 
guna memecahkan masalah diluar 
kategori yang biasa atau bervariasi. 

c. Originality (keaslian), yaitu kemampuan 
memberikan respons yang unik atau luar 
biasa yang berasal dari dirinya sendiri. 

 
15 Momon Sudarman, Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kreatif, (Jakarta 

: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 18 



 
 

 
 

                                                

d. Elaboration (keterperincian), yaitu 
kemampuan menyatakan pengarahan ide  
secara terperinci untuk mewujudkan ide 
menjadi kenyataan. 

e. Sensitivity (kepekaan), yaitu kepekaan 
menangkap dan menghasilakn masalah 
sebagai tanggapan terhadap suatu 
situasi.16 

Indikator dan Kriteria : 

1. Berfikir Lancar (fluent thinking) 
Menjelaskan gagasan secara lengkap, 
mendaftar, bercerita, dan menyusun 
dengan mudah. 

2. Berfikir Fleksibel (flexible thinking) 
Menyelesaikan permasalahan secara 
beragam atau bervariasi. Peka terhadap 
ide-ide yang bermanfaat untuk 
lingkungan sekitar. 

3. Berpikir Oisinil (original thinking) 
Membuat, mencipta, membangun, 
mengganti, menggabung, merancang 
karya. Memberikan jawaban yang lain 
dari yang sudah biasa. 

4. Berpikir elaborative (elaborative 
Thinking) 

 
16 Yeni Rachmawati, Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak,(Jakarta : 

Kencana, 2010),13-14 



 
 

 
 

Mengembangkan, memeperluas, 
menukar, mengganti, memodifikasi ide-
ide, memberikan solusi alternative. 

5. Motivasi Intrinsik (intrinsically 
motivated) 
Melakukan pekerjaan dengan baik sesuai 
dengan kepentingan. Melakukan 
kesempatan yang diberikan untuk 
kemajuan dan menikmati pembelajaran. 

6. Rasa Ingin Tahu (curious) 
Mencoba untuk menemukan diluar 
kebiasaan terhadap suatu topic yang 
menarik. Berani melakukan tindakan 
dengan mencoba-coba, mengajukan 
banyak pertanyaan. 

7. Berani Mengambil Resiko (risk taker) 
Berani mengemukakan masalah yang 
tidak ditemukan oleh orang lain dan juga 
mempertahankannya, tidak takut 
mencoba sesuatu, berani menerima tugas 
yang sulit. 

8. Berpikir Imajinatif (Imajinative thinking) 
Melihat suatu hubungan, mebuat 
lompatan dari satu id eke ide yang lain 
dan dari mengetahui ke tidak mengetahui. 

9. Menikmati Tantangan (enjoy challenge) 



 
 

 
 

                                                

Merasa tertantang terhadap hal-hal yang 
tidak rutin, tidak mudah menyerah, 
berusaha sekuat tenaga.17 

3) Ciri-Ciri Kepribadian Kreativ. 
Menurut Guilford, cirri-ciri 

kepribadian (personality) orang-orang kreativ 
adalah sebagai berikut. 

1. Kreatif 
Kognitif 

2. Kreatif 
nonkognitif 

a. Orisinalitas a. Motivasi 
b. Fleksibilitas b. Sikap dan 

kepribadian 
kuat 

c. Kelancaran 
d. Elaborasi c.
  d. Ambisius 

e. Mandiri 
f. Otonom 
g. Percaya diri 

Efisien berfikir 
dan 
pesrpektif18

Melengkapi cirri kepribadian orang 
kreativ dengan menambahkan beberapa 
karakteristik, sebagai berikut ; 
1. Bersemangat (antusias tinggi) 
2. Banyak akal. 

 
17  Ibid , 318  
18 Anas Sahaludin, Pendidikan Karakter, ( Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), 

308-309 



 
 

 
 

                                                

3. Berpikir terbuka terhadap pengalaman 
yang baru. 

4. Bersikap spontan (bertindak tanpa 
direncanakan) 

5. Cakap 
6. Dinamsi (bergerak untuk maju) 
7. Giat, rajin, tekun 
8. Idealis  
9. Rasa ingin tahu yang besar 
10. Jenaka  
11. Kritis terhadap pendapat orang lain 
12. Mampu menyesuaikan diri  
13. Memecah belah  
14. Menjauhkan diri, selalu sibuk 
15. Orisional atau unik dan penuh daya 

cipta19 
16. Penuh pengertian 
17. Sensitif, sinis, pemurung, dan sulit 

ditebak  
18. Tekun, mandiri, dan memiliki naaluri 

petualang 
19. Mudah bergerak serta pribadi yang 

pemberontak, dank eras kepala. 
20. Bersifat menurut hati.20 

4) Proses-proses Kreativitas 
Proses terjadinya kreativitas ada lima 

yaitu analisis, manipulasi, impasse, eureka, 
verifikasi. 

 
19 Ibid, 16-17 
20 Ibid, 16-17 



 
 

 
 

                                                

Wallas mengatakan bahwa proses 
kreativitas mengalami empat tahap, yaitu : 
a. Persiapan 

Yaitu ketika individu mengumpulkan 
informasi data untuk memecahkan 
masalah.  

b. Inklubasi 
Yaitu proses pemecahan masalah 
“dierami” dahulu dalam alam prasadar. 

c. Iluminasi 
Yaitu gagasan mulai muncul untuk 
memecahkan masalah. 

d. Verifikasi 
Yaitu gagasan yang muncul dievaluasi 
secara kritis jika dihadapkan pada 
realitas. Yang perlu dikembangkan bagi 
anak kreativ adalah kesehatan mental, 
pengembangan diri, prestasi akademik, 
karier masa depan.21 

5) Strategi Pengembangan Kreativitas 
dengan pendekatan 4P 

Setiap individu sebenarnya memiliki 
bakat kreativitas atau kemampuan kreativitas, 
meskipun masing-masing individu memiliki 
level atau tingkatan kreativitas yang berbeda-
beda. Mengembangkan kreativitas seorang 
siswa dalam dunia pendidikan ditinjau 
melalu empat aspek dari kreativitas, yaitu : 

 
21 Ibid 311 



 
 

 
 

                                                

a. Pribadi 
Kreativitas dapat berupa sebuah 
ungkapan atau ekspresi dari sebuah 
keunikan individu dalam interaksi dengan 
lingkungannya. 

b. Pendorong 
Pemikiran kreativ yang dimiliki siswa 
bisa terwujud dikarenakan adanya 
dorongan dan dukungan dari 
lingkungannya, atau dorongan yang 
berasal dari dirinya sendiri sehingga 
dirinya mampu menghasilkan sesuatu. 22 

c. Produk 
Kreativitas adalah sebuah produk. 
Penilaian masyarakat terhadap sesuatu 
baru yang diciptakan oleh seseorang, 
akan dikaitkan dengan produknya. 

d. Proses 
Kreativitas merupakan proses mengelola 
sebuah informasi yang didapatkan, 
sehingga mampu menghasilkan sesuatu 
yang baru. Hal ini tercermin dalam 
kelancaran, kelenturan, dab originalitas 
ketika individu tersebut berfikir.23 

6) Kriteria Siswa Kelas Atas 
Masa kelas-kelas atas Sekolah Dasar, 

yang berlangsung antara usia9/10 tahun–

 
22 Ibid, 45 
23 Momon Sudarman, Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kreatif, (Jakarta : 

PT Raja Grafindo Persada, 2013), 18,-19  



 
 

 
 

                                                

12/13 tahun, biasanya mereka duduk di kelas 
4, 5 dan 6. Individu di usia ini biasanya 
sudah.  

Ciri Khas Anak Masa Kelas Tinggi 
a. Perhatiannya tertuju kepada kehidupan 

praktis sehari-hari yang sering terjadi. 
b. Ingin tahunya tinggi, dan ingin belajar 

secara realistis 
c. Timbul minat kepada pelajaran-pelajaran 

khusus. 
d. Anak memandang nilai sebagai ukuran 

yang tepat mengenai prestasi belajarnya 
di sekolah.  

e. Anak-anak suka membentuk kelompok 
sebaya untuk bermain bersama, mereka 
membuat peraturan sendiri dalam 
kelompoknya.24 

Beberapa sifat khas anak-anak pada 
usia ini adalah adanya minat terhadap 
kehidupan praktis sehari-hari yang kongkret, 
hal ini menimbulkan kecenderungan untuk 
membandingkan pekerjaanpekerjaan yang 
praktis, Amat realistik, ingin mengetahui, 
ingin belajar, menjelang akhir masa ini telah 
ada minat kepada hal-hal dan mata pelajaran 
khusus, yang oleh para ahli yang mengikuti 
teori faktor ditafsirkan sebagai nilai 
menonjolkan faktor-faktor (bakat khusus). 

 
24  Bisri Mustofa, Psikologi Pendidikan, ( Yogyakarta : Parama Ilmu, 2015), 

61-62   



 
 

 
 

                                                

Ketika memasuki usia sekolah dasar anak 
mulai menyesuaikan diri dengan relitas 
konkret, disertai dengan perkembangannya, 
rasa ingin tahu (curiosity) yang cukup kuat. 
Proses interaksi anak dengan lingkungan. 
Termasuk dengan orang tua, sudah semakin 
berkembang dengan baik. Kreativ anak pun 
semakin berkembang pada masa ini. Sejalan 
dengan itu sifat egosentrisnya semakin 
berkurang. Menurut Piaget dari beberapa 
pakar lannya, faktor-faktor memungkinkan 
semakin berkembangnya kreativitas itu 
adalah sebagai berikut : 
a. Kemampuan berimajinasi tentang 

sesuatu, meskipun masih memerlukan 
bantuan-bantuan objek-objek konkrit. 

b. Kemampuan berpikir logis dalam bentuk 
sederhana. 

c. Kemampuan menampilkan operasi-
operasi mental. 

d. Berkembangnya kemampuan memlihara 
identitas diri. 

e. Meluasnya konsep tentang ruang sudah 
semakin meluas. 

f. Kesadaran akan adanya masa lalu, masa 
kini, dan masa yang akan datang.25 

Dari semua konsep pskologis, maka 
kreativitas yang paling kompleks dan paling 

 
25 Sudarwan Danim, Perkembangan Peserta Didik, (Bandung : Alfabeta, 2013), 

135  



 
 

 
 

                                                

sukar diidentifikasi. Gowan menandai tiga 
tingkat kreativitas yang meskipun 
mempunyai persamaan ciri, juga memiliki 
perbedaan dan dalam pembelajaran-
pembelajaranya yang dijabarkan oleh 
Treffinger dalam kehidupan kognitif atau 
afektif. Persamaannya, masing-masing 
tingkat mengalami integrasi, bahkan 
interpenetrasi dari berbagai dimensi 
keberbakatan, sedangkan perbedaannya 
terutama terkait dengan perbedaan dalam 
kehidupan kognitif dan afektif.26 

Kreativitas yang dimiliki siswa perlu 
dikembangkan melalui dorongan-dorongan 
yang mampu untuk mengembangkan 
kreativitas siswa tersebut. Tingkat kreativitas 
yang dimiliki siswa dalam setiap kedudukan 
(tingkat kelas) pasti berbeda-beda, beraneka 
ragam, karakteristik kreativitas yang dimiliki 
siswa. Mulai dari cara berfikir, merespon, 
kemandirian, rasa percaya dirinya, rasa 
keingin tahuannya, pasti disetiap kemampuan 
sesuai kedudukan (tingkat kelas) berbeda.  

 

 
26 Conny Semiawan, Perspektif Pendidikan Anak Berbakat, ( Jakarta : PT 

Gramedia, 1997), 169 



 

                                                

BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  
Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah 

metode peneletian dengan cara penelitian yang 
berlandaskan filsafat yang membuktikan kebanaran 
secara empiris. Pada penelitian ini digunakan 
metodologi penelitian dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 
jenis penelitian Studi Kasus. Penelitian tersebut 
digunakan untuk meneliti sebuah kondisi objek secara 
alami, (sebagai lawanya adalah eksperimen) disini 
peneliti sebagai instrument kunci. Untuk pengambilan 
sample sumber data dapat dilakukan secara purposing 
dan sonwbaal, teknik pengumpulan menggunakan 
trianggulasi (gabungan), dalam menganalisis data 
bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian akan 
lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 
Prosedur dalam penelitian ini adalah menggunakan 
prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur 
analisis statika atau cara kuantitatif lainya.27 

 
B. Kehadiran Peneliti 

Ciri penelitian kualitatif adalah penelitian tidak 
dapat dipisahkan dengan pegamatan atau observasi, 

 
27Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitataif (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009),163. 



 
 

 
 

namun peranan penelitian yang menentukan keseluruhan 
sekanarionya dan jalannya penelitian. Untuk itu didalam 
penelitian ini, peneliti bertindak sebagai alat atau 
instrument , peranserta penuh, sekaligus mengumpulkan 
data. 

 
C. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di MIN 1 Bogem 
Sampung Ponorogo, dikarenakan ketertarikan peneliti 
pada pengklasifikasian level kreativitas siswa kelas atas 
(IV, V, VI) di MIN 1 Bogem Sampung Ponorogo. 
Ketertarikan peneliti melakukan penelitian di kelas atas 
di MIN Bogem Sampung Ponorogo dikarenakan ingin 
mengetahui kreativitas siswa pada kelas atas (IV, V, VI), 
melalui siswa-siswa di kelas atas yang memiliki prestasi 
dibidang akademik dan non akademi. Karena kreativitas 
siswa terjadi karena siswa memiliki intelegensi yang 
tinggi dan bisa juga karena bakat kreativitas yang 
dimiliki siswa.  kreativitas pada setiap siswa itu berbeda-
beda, bahkan memiliki tingkatan sesuai dengan 
kemampuan yang dimiliki, Semua siswa memiliki 
potensi kreatif yang harus dikembangkan agar mereka 
mampu produktif dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 
Kesadaran akan kemampuan kreativitas ini harus 
dibangun dan digali. maka dari itu diperlukan penelitian 
untuk mengukur tingkat/level kemampuan kreativitas 
siswa dikelas atas. 

Peneliti melakukan penelitian dikelas atas 
karena, pada usia siswa dikelas atas (IV, V, VI) 
memiliki sifat khas anak-anak pada usia ini adalah 



 
 

 
 

adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari 
yang kongkret, hal ini menimbulkan kecenderungan 
untuk membandingkan pekerjaanpekerjaan yang praktis, 
Amat realistik, ingin mengetahui, ingin belajar. 

 
D. Sumber Data 

Dalam sebuah penelitian pasti akan diperlukan 
sumber data yang akan diolah. Sumber data tersebut 
merupakan benda, hal atau orang, tempat peneliti 
mengamati, membaca atau bertanya tentang data. 
Lofland sebagaimana dikutip oleh Moelong, menyatakan 
bahwa sumber data yang paling utama dalam penelitian 
kualitatif ini adalah kata-kata dan tindakan/perilaku yang 
selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan 
lain-lain. Maksud dari kata-kata dan tindakan disini 
adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati 
dan diwanwancarai, yang dicatat melalui catatan tertulis 
atau melalui perekaman, pengambilan foto, atau film. 
Sedangkan sumber dan data tertulis, foto serta hal-hal 
lain yang diperlukan untuk melengkapi data dari 
penggunaan metode observasi dan wawancara. 

 
E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam 
berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. 
Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan 
pada setting alamiyah (natural setting), pada 
labotariumdengan metode eksperimen, di rumah dengan 
berbagai responden, pada satu seminar. Diskusi, di jalan-
jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, 



 
 

 
 

                                                

maka pegumpulan data dapat menggunakan data primer 
dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber 
data yang langsung memberikan data kepada 
pengumpulan data, mislanya lewat orang lain atau lewat 
dokumen.28 

Kemudian apabila dilihat dari segi cara maupun 
teknik pengumpulan data, maka teknik untuk 
pengumpulan data dilakukan dengan interview 
(wawancara), observasi (pengamatan). Berikut ini 
merupakan penjelasan beberapa teknik pengumpulan 
data dalam penelitian kualitatif. 

a. Metode wawancara 
Wawancara digunakan sebagai objek 

pegumpulan data apabila peneliti ingin melakukan 
study pendahuluan untuk menemukan permasalahan 
yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin 
mengetahui hal-hal dari responden dan hal-hal yang 
lebih mendalam dan jumlah responndenya 
sedikit/kecil. 

b. Metode Observasi 
Observasi adalah teknik pengumpulan data 

dengan mengamati perilaku manusia, bagaimana 
proses dalam bekerja, gejala-gejala alam dan apabila 
responden yang diamati tidak terlalu besar. 
Observasi dilakukan pada suatu proses yang 

 
28Sugiyono, Metodologi Penelirian Pendidikan Pendidikan Kualitatif, 

Kualitataif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta,2013), 193-194 



 
 

 
 

                                                

komplek dan tersusun dari berbagai proses biologis 
dan pisikologis (proses pengamatan dan  ingatan).29  

F. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data kualitataif adalah proses 

pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang 
diperlukan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Sehingga dapat dengan mudah dipahami 
dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 
Teknik analisis kualitataif, mengikuti konsep yang 
diberikan Milesdan Hubermanmenemukan bahwa 
aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 
interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada 
setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan 
datanya jenuh.30 Adapun langkah-langkah analisisnya 
adalah sebagai berikut.  
a. Reduksi data (Data Reduction) 

Merekduksi data dalam konteks penelitian 
yang dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal 
yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 
penting, membuat kategori. Dengan demikian data 
yang telah direduksi memberikan gambaran yang 
lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 
melakukan pengumpulan data selanjutnya.31 

b. Penyajian data (Data Display) 
Penyajian data yaitu penyajian data ke dalam 

pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 
bagan, grafik, matrik, network, dan card. Bila pola-
pola yang ditemukan telah didukung oleh data 

 
29Ibid,203-204  
30Ibid, 333-335 
31Ibid, 338 



 
 

 
 

                                                

selama peneliti, maka pola tersenut menjadi pola 
yang baku yang selanjutnya akan di displaykan pada 
laporan akhir penelitian. Dengan mendisplaykan 
data, maka mempermudahmemahami apa yang 
terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya 
berdasarkan apa yang di pahami tersebut. 

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) 
Merupakan proses analisis data yang dilakukan 

secara terus menerus baik selama maupun sesudah 
pengumpulan data guna untuk penarikan kesimpulan 
yang dapat menggambarkan pola yang terjadi.32  

Awal yang ditemukan masih bersifat 
sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan 
bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 
pengumpulan berikutnya. 

d. Pegecekan Keabsahan Temuan 
Keabsahan data merupakan sebuah ide umum 

yang sangat penting diperbarui dari konsep 
keshahihan (validitas) dan keandilan (relibitas). 
Untuk mengetahui derajad keabsahan data dalam 
melakukan pengecekan melalui teknik pengamatan 
yang tekun dan triangulasi (memanfaatkan sumber 
yang lain untuk pengecekan). Ketekunan dalam 
pengamatan merupakan  cara untuk menemukan 
cirri-ciri dan unsure-unsur dalam kondisi yang 
bersangkut paut dengan persoalan/isu yang dicari.33  

Teknik triangulasi merupakan sebuah teknik 
keabsahan data yang memanfaatkan dan 
menggunakan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 
keperluan pegecekan atau sebagai perbandingan 
tahapan data tersebut, ada empat macam teknik 
triangulasi sebagai pemeriksa, yang dalam hal ini 

 
32Ibid, 341-345 
33Meleong, Metodologi Penelitian ...,171 



 
 

 
 

                                                

digunakan teknik triangulasi sumber, metode, 
penyidik, dan teori. Dalam penelitian kualitatif 
terdapat, kreteria utama terhadap data hasil 
penelitian valid adalah data yang tidak berbeda 
antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengn data 
yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.34 

e. Tahapan-tahapan Penelitian 
Beberapa tahapan berikut ini yang digunakan 

dalam proses penelitian. Tahapan-tahapan tersebut 
ada tiga dan ditambah dengan tahapan yang terakhir 
dari penelitian yaitu tahap penulisan, dan tahap 
laporanp hasil penelitian.  

Tahapan-tahapan penulisan tersebut adalah :  
1. Tahap pra lapangan 

a. Menyusun rancangan penelitian 
b. Memilih lapangan penelitian 
c. Mengurus perizinan 
d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan 
e. Memilih dan memanfatkan informan 
f. Menyiapkan perlengkapan penelitian 
g. Persoalan etika penelitian 

2. Tahap pekerjaan lapangan 
a. Memahami latar belakang penelitian 
b. Mengumpulkan data 

3. Tahap analisis data 
a. Analisis selama dan setelah pengumpulan data 

4. Tahap penulisan hasil laporan35 

 

 
34Sugiyono, Metode Penelitian ..., 363 
35 Meleong, Metodologi Penelitian ...,84 



 

BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 
Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bogem Sampung 

Ponorogo dengan nomor statistik 111135020004 
berstatus Negeri merupakan peralihan fungsi dari 
Madrasah Ibtidaiyah Pesantren Sabilil Muttaqien ( MI 
PSM) Bogem Sampung Ponorogo. Pada awalnya 
Madrasah ini bernama Madrasah Ibtidaiyah Pesantren 
Sabilil Muttaqien ( MI PSM) Bogem yang berpusat di 
Takeran Kabupaten Magetan. Madrasah ini berdiri pada 
tanggal 2 September 1949. 

Tercatat sebagai Madrasah tertua di Kabupaten 
Ponorogo ini, pada awalnya menyelenggarakan kegiatan 
pembelajaran di serambi Masjid dan di teras rumah 
pemrakarsa berdirinya Madrasah yakni Bp. KH. Imam 
Subardini. Sebagai seorang Tokoh ulama di dukuh 
Bogem Desa Sampung ini, beliau dengan ikhlas 
memberikan pendidikan dan pengajaran kepada para 
Santri dari berbagai daerah yang berniat menimba ilmu 
agama. 

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 
focus pembelajaran dengan menerapkan kurikulum 



 

 
 

kolaborasi antara konsep pesantren dan Departemen 
Agama.  

Pada awal tahun 1967 Pendidikan Agama di 
daerah Jawa Timur tumbuh 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/1966. Melihat hal itu Majelis Pimpinan 
Pusat Pesantren Sabilil Muttaqin mengajukan 
permohonan Penegerian Madrasah Ibtidaiyah, 
Tsanawiyah dan Aliyah Lingkungan PSM kepada 
Pemerintah berdasarkan surat Nomor 31/D.III/67 
tanggal 1 Juli 1967. Berdasarkan Keputusan Menteri 
Agama No. 86 Tahun 1967 tanggal 29 Juli 1967 
Madrasah Ibtidaiyah PSM  Bogem resmi menjadi 
Madrasah Ibtidaiyah Negeri.  

Sejak berdiri samapai sekarang. MIN Bogem 
Sampung Ponorogo mengalami beberapa kali pergantian 
kepemimpinan. Namun pergantian tersebut merupakan 
mata rantai sejarah yang tidak dapat dipisahkan satu 
dengan yang lainnya. Karena mempunyai visi dan misi 
yang sejalan untuk mengembangkan dan membawa MIN 
Bogem Sampung Ponorogo menjadi yang terbaik 
didunia pendidikan. Namun keberhasilan itu juga karena 
dukungan dari semua pihak (warga madrasah) yang 
saling membantu dan berbuat yang terbaik. Adapun 
mulai didirikan sampai sekarang kepemimpinan 
madrasah adalah sebagai berikut : 

 



 

 
 

No Nama Jabatan Mulai tahun 
1 BapakKH.ImamSu

bardini 
Kepala 
Madrasah 

1967 - 1987 

2 Ibu Lili Zulaiha Kepala 
Madrasah 

1988-1991 

3 Bapak Suroto Kepala 
Madrasah 

1992 - 1995 

4 Bapak KH. Moh. 
Basri 

Kepala 
Madrasah 

1996 - 2009 

5 Bapak Widodo, 
M.Pd 

Kepala 
Madrasah 

2009 - 
sekarang 

Kedepan, madrasah ini terus mengembangkan 
dirinya, dengan melakukan langkah-langkah inovatif 
sehingga diharapkan menjadi Madrasah Unggul Jawa 
Timur,  Setidaknya sederajat dengan sekolah-sekolah 
favorit di eks Karisidenan Madiun, sehingga senantiasa 
mendapat kepercayaan masyarakat , bahkan sampai di 
kota-kota luar Ponorogo.36 

Kedudukan, tugas dan fungsi Madrasah, Visi dan 
Misi, Struktur Organisasi serta Sistematika Penyajian 
laporan Akutabilitas Instansi Pemerintah tahun 2017 
lebih lanjut diuraikan sebagai berikut: 
1) Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Madrasah mempunyai tugas membantu 
Kementerian Agama dalam menyelenggarakan 
sebagian tugas pemerintahan di bidang  pendidikan 
keagamaan. Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah unit 

                                                 
36  Lihat transkip dokumentasi 01/D/ 18-3/2019 pada lampiran 

laporan hasil penelitian ini  



 

 
 

pelaksanaan tekhnis di bidang pendidikan menengah 
yang berciri khas agama Islam di lingkungan 
Kementerian Agama yang berada di bawah 
Kementerian Agama bertanggung jawab kepada 
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Ponorogo dan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah 
provinsi Jawa Timur. 

Sebagai unit pelaksana teknis Madrasah 
Ibtidaiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan 
pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang- 
kurangnya 30% sebagai mata pelajaran dasar 
disamping pendidikan dan pengajaran umum selama 
(Enam) tahun bagi tamatan atau yang sederajat. 

Madrasah mempunyai tugas membantu 
Kementerian Agama dalam menyelenggarakan 
sebagian tugas pemerintahan di bidang  pendidikan 
keagamaan. Dalam melaksnakan tugas tersebut 
diatas Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bogem Ponorogo 
menyelanggarakan fungsi sebagai berikut: 
a. Fungsi Madrasah 

1. Melaksanakan Pendidikan formal selama 
jangka waktu tertentu sesuai dengan 
jenis,jenjang dan sifat Madrasah tersebut. 

2. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran 
sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

3. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan 
bagi siswa madrasah. 

4. Melaksanakan urusan tata usaha dan urusan 
rumah tangga Madrasah. 



 

 
 

                                                

5. Membina kerja sama dengan orang tua, 
masyarakat dan dunia usaha. 

6. Bertanggung jawab kepada Kepala Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan 
Kabupaten.37 

2) Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai.  
Secara organisasi di MIN Bogem Sampung 

Ponorogo dipimpin oleh seorang kepala Madrasah  
dan dibantu oleh para guru yang dibagi dalam 
beberapa bidang yang dinilai memiliki kemampuan 
di bidang masing – masing, dan disesuaikan dengan 
kebutuhan. Kepala Madrasah diangkat oleh 
Kementerian Agama Ponorogo  dengan masa masa 
jabatan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal 
PKM (Pembantu Kepala Madrasah) meskipun secara 
struktur di tingkat MIN tidak ada, namun di MIN 
Bogem tetap diadakan. Hal ini mengingat beratnya 
tugas kepala Madrasah dalam menjalankan tugas – 
tugasnya.Di MIN Bogem  ada 5 PKM yaitu : 
Keagamaan, Kurikulum, Kesiswaan, Humas, dan 
Sarana Prasarana  yang menjalankan tugas  sesuai 
dengan (job discription)  tugas masing-masing. 

Dengan demikian pelaksanaan program 
madrasah tidak ditangani oleh seorang kepala 
madrasah saja, akan tetapi sebagian tugas diberikan 
kepad guru yang diberi dipandang mampu dan 
paham kondisi serta keadaan madrasah. Jika  ada 

 
37 Lihat transkip dokumentasi 02/D/ 18-3/2019 pada lampiran 

laporan hasil penelitian ini 



 

 
 

problem yang perlu dibicarakan bersama akan 
dibahas dalam forum pertemuan dewan guru, 
sehingga setiap keputusan selalu diambil bersama-
sama. 

Berikut akan kami sampaikan struktur 
organisasi yang ada di MIN Bogem Sampung,  mulai 
dari kepala madrasah sampai ke siswa serta tugas 
dan tanggung jawab masing-masing untuk 
dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
masing – masing. 

 Setiap komponen organisasi memiliki 
program sendiri-sendiri (sub program) dan didukung 
oleh anggaran.Demikian pula, tentang pelaporan 
terlaksananya program dan anggaran, mendapat 
legalisasi Waka sebelum kepala Madrasah. 

Sistem ini dirancang dengan harapan antara 
lain : 

1. Ada akuntabilitas yang jelas dari setiap 
pelaksana. 

2. Semua kegiatan berjalan secara koordinatif. 

3. Aspek kontrol/pengawasan berjalan dengan 
normal dan baik.  



 

 
 

a. Struktur Organisasi 

MIN Bogem Sampung Ponorogo 

 

 
 

Komite MIN Bogem 
Sampung Ponorogo Kepala Madrasah 

Widodo, M.Pd Mahfud Yahya, SH 

 
 

Tata Usaha   1. Mar’atus Sholikah 
  2. Ihda Maulana 

 
 
 
 

     

3. ZulfaAdam P, 
S.Pd 

 
 

PKM 
Kur  

PKM 
Keagamaan 

PKM 
Kesiswaan 

PKM 
Humas 

PKM 
Sarpras 

Untung , 
S.Pd 

Siti Aminah , 
S.Pd 

A. Baihaqi 
S.Ag 

Tubari,S
.Pd 

Winarsa
ri,S.Pd  

  Wali Kelas 
1. Ulfita Lutfiati, S.Pd.I 

  2. Fitri Rohmawati,S.Pd.SD Dewan 3. Binti Sofiah,S.Pd.I
   

4. Imroatul Mufidah, S.Pd 
  5. Nining Sunaringtyas,S. 

6. Untung, S.Pd  
  7. Winarsari , S.Pd  Siswa 8. Bandjar Nugroho, M.Pd.I   9. Jais , S.Pd  

10. Diyah Laily Hanistin, 
S.Pd.I 

11. Nana Munaimah, S.Pd.I 
12. Siti Aminah,S.Pd.I 
13. Purwati,S.Pd 
14. Sarmini,S.Pd 
15. Maftoh Zaenuri, S.Ag 

 
  



 

 
 

b. Jumlah Guru, Pegawai, dan siswa 
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. 

Adapun kondisi guru dan karyawan  MIN 
Bogem Sampung Ponorogo adalah sebagai 
berikut: 
a) Data guru 

Tabel 1 
Jumlah Guru  MIN Bogem Sampung 

Pegawai Negeri Swasta Jumlah 
22 Orang 6 Orang 28 rang 

b) Data Karyawan  
Tabel 2 

Jumlah Karyawan  MIN Bogem Sampung 
Laki-laki Perempuan Jumlah

4 3 Orang 7 Orang

c) Kualifikasi Pendidikan 
Tabel 3 

Tingkat Pendidikan Guru di MIN Bogem Sampung 
D 2 S 1 S 2 Jumlah 

 18 orang 4 Orang 22 orang 

 
 
 
 



 

 
 

                                                

c. Tanah, bangunan, dan barang-barang 
kebutuhan lain 
a) Ruang Belajar 
b) Ruang Kepala Madrasah 
c) Ruang Wakil Kepala Madrasah 
d) Ruang Tata Usaha 
e) Ruang Guru 
f) Musholla 
g) Ruang UKS 
h) Ruang / Lab Komputer 
i) Lapangan  Olah Raga 
j) Ruang Koperasi 
k) Kamar Mandi/WC/Kamar Kecil 
l) Lapangan  Upacara Bendera 
m) Tempat Parkir 
n) Tanaman Koleksi dan Kebun Percobaan 
o) Jasa Angkutan.38 

 
3) Visi dan Misi Madrasah. 

a) Visi 
Pengertian Visi adalah wawasan yang 

menjadi sumber arahan madrasah dan 
digunakan untuk memandu merumuskan 
misi, dengan kata lain visi adalah 
gambaran masa depan yang diinginkan 
oleh madrasah, agar madrasah dapat 

 
38   Lihat transkip dokumentasi 03/D/ 18-3/2019 pada lampiran 
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menjamin kelangsungan hidup dan 
perkembangan. 

MIN Bogem Sampung Ponorogo 
adalah salah satu lembaga yang di bawah 
Kantor Kementerian Agama Kab. 
Ponorogo sehingga dalam perumusan VISI 
dan MISI selaras dengan tujuan pemerintah 
di bidang pendidikan. 

Rumusan VISI MIN 1 Bogem adalah 
sebagai berikut : “Berahklaqul Karimah, 
Berprestasi Dibidang Iptek Dengan 
Berbasis Imtaq Serta Peduli Dan 
Berbudaya Lingkungan” 

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. 

Dirumuskan suatu misi madrasah 
sebagai berikut : 
1. Melaksanakan pembelajaran dengan 

mengedepankan kemampuan peserta 
didik melalui pengenalan ilmu agama , 
pengetahuan tehnologi yang 
berwawasan lingkungan 



 

 
 

                                                

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.39 

 

 

 

 
39  Lihat transkip dokumentasi 04/D/ 18-3/2019 pada lampiran 
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B. Deskripsi Data Khusus 
1. Perkembangan Kreativitas Siswa Kelas Atas 

(IV, V, VI) MIN 1 Bogem Ponorogo.  

MIN 1 Bogem  Ponorogo seluruh siswa 
diberikan wadah untuk mengembangkan 
kreativitasnya, seperti pengembangan kreativitas 
dalam bakat  melalui ekstrakurikuler maupun 
pengembangan  kreativitas melalui bidang 
akademik.  Semua itu tak lepas dari bombingan 
oleh guru untuk mendorong siswa 
mengembangkan kreativitas yang dimiliki oleh 
seorang siswa, meskipun setiap siswa memiliki 
kreativitas yang berbeda-beda peran guru sangat 
penting untuk mengarahkan, menuntun, 
memotivasi, serta mengembangkan kreativitas 
setiap siswa.  Seperti yang telah diungkapkan 
oleh “Bapak Maftuh” : 

“MIN Bogem sendiri, siswa yang 
memiliki kreativitas-kreativitas sudah 
disediakan wadah sendiri, tugas guru 
mendorong dan membimbing siswa-
siswi. Setiap hari sabtu untuk anak-anak 
pengembangan diri dikelompokkan yang 
sesuai dengan bakat dan kreativitas 
masing-masing, kemudian diantara 
mereka yang menonjol akan 
dikelompokkan lagi untuk lebih diasah 
potensinya yang kemudian untuk 
dipersiapkan lagi untuk mengikuti 



 

 
 

                                                

lomba-lomba supaya anak selain dapat 
mengembangkan potensi mereka juga 
berprestasi.” 40 

Selanjutnya mengenai kreativitas siwa 
kelas atas, dimana siswa sudah memiliki 
berbagai macam  keterampilan yang didalamnya 
menuntut kreativitas meliputi, (1) perhatiannya 
tertuju kepada kehidupan praktis sehari-hari, 
maksudnya siswa sudah mampu untuk besikap 
fleksible, spontanitas, dan mudah beradaptasi, (2) 
memiliki rasa ingin tahu yang besar, semangat 
belajar, tekun, tidak mudah  menyerah, (3)  
timbulnya minat semangat belajar untuk tidak 
mudah putus asa dalam proses yang dilaluinya, 
(4) selalu berkeinginan untuk menjadi yang 
terbaik serta (progresif) dari waktu ke waktu 
karena siswa memandang nilai atau hasil belajar  
sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi 
belajarnya di sekolah. Sehingga siswa mampu 
mencapai tujuan  yang telah ditetapkan secara 
maksimal. Hal ini Seperti yang diungkapkan 
“Ibu Binti” : 

“untuk siswa kelas atas, setiap siswa 
memiliki kemampuan berbeda-beda, 
kreativitasnya pula juga berbeda-beda. 
Dalam bidang akademik pada saat proses 

 
40 Lihat Transkip Wawancara 01/W/ 16-2/2019 pada lampiran 
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pembelajaran siswa memeliki kemampuan 
kreatif untuk memecahkan masalah,  respon 
mereka juga berbeda-beda, namum memiliki 
sifat kritis yang tinggi, selain itu rasa ingin 
tahu yang besar, siswa tidak malu untuk 
bertanya, siswa juga merasa tertantang jika 
diberi tugas,pandai mengungkapkan 
kesimpulan secara lancar, terperinci, sesuai 
ilmu yang didapatnya  setelah pembelajaran 
dan saling bersaing antara  siswa satu 
dengan yang lain. Selain itu saya sebagai 
guru juga menggunakan strategi-strategi 
supaya kemampuan kreativitas anak itu 
semua bisa bekerja, seperti menggunakana 
strategi pembelajaran berkelompok , setiap 
siswa memiliki kemampuan berbeda-beda 
jadi gunanya supaya mereka bekerja sama 
memecahkan masalah, saya sebagai seorang 
guru mendorong dan  memotivasi siswa 
untuk terus mengembangkan kreativitasnya 
untuk menyelesaikan masalah dan dapat 
menunjang prestasi siswa untuk mencapai 
tujuan yang maksimal sesuai yang 
diharapkan.”41 

 

 
41 Lihat Transkip Wawancara 02/W/ 16-2/2019 pada lampiran 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan 
guru dapat diketahui bahwa perkembangan siswa 
kelas atas didukung oleh sekolah melalui 
bimbingan guru, maksudnya sekolah 
memberikan pelayanan terhadap kreativitas yang 
dimiliki siswa, baik kreativitas dalam bidang 
akademik maupun non akademik. 

Kreativitas yang dimiliki seorang siswa 
pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda. 
Maka dari itu diperlukan bimbingan, arahan, 
serta wadah dari sekolah melalui pembinaan guru 
secara maksimal. Sekolah memberi wadah atau 
memfasilitasi apa yang diperlukan siswa guna 
untuk mengembangkan kreativitas yang dimiliki 
siswa, siswa yang kreatif pasti dipengaruhi oleh 
guru yang kreativ pula. 

Sesungguhnya setiap menusia memiliki 
kreativitas tersendiri. Tugas sekolah 
mengembangkan dan mewadahi atau 
menyediakan apa yang dibutuhkan siswa sesuai 
dengan kemampuan kreativitasnya. Kreativitas 
mereka didasari dengan adanya bakat pada diri 
mereka. Seperti halnya siswa yang memiliki 
kreativitas dalam bidang seni atau yang lainnya 
dari sekolah menyediakan atau mewadahi. 

 

 



 

 
 

2. Level Kreativitas Siswa Kelas Atas (IV, V, VI) 
MIN 1 Bogem Ponorogo. 
 Kreativitas merupakan kemampuan 
sebuah proses, proses didalamnya memiliki 
sebuah tujuan yang mendantangkan  keuntungan 
bagi seseorang yang menjalankan proses 
tersebut. Kreativitas bertujuan untuk 
menghasilkan sesuatu yang baru, berbeda, serta 
unik melalui beberapa kemampuan yang 
dimiliki.  
 Kemampuan kreativitas siswa kelas atas 
di MIN 1 Bogem Ponorogo sudah sangat baik 
karena siswa siswi disini memiliki prestasi-
prestasi yang baik dan unggul. Berdasarkan hal 
itu  itu dapat diketahui melalui pemberian  tugas 
yang diberkan yaitu membuat sebuah poster 
yang bertema lingkungan sehat untuk tempat 
tinggal kita dengan diberikan selembar kertas 
kepada siswa. Tugas yang diberikan guna untuk 
mengetahui bagaimana kreativitas siswa kelas 
atas dalam menggunakan objek-objek di poster 
yang berkaitan dengan lingkungan sehat selain 
itu untuk mengukur sejauh mana pengetahuan 
mereka mengenai lingkungan sehat serta 
mengukur kemampuan mereka menjelaskan, 
mengungkapkan, gagasan-gagasan, yang ada 
dalam setiap objek dalam poster.    
 Berkaitan dengan pengambilan data 
tersebut, peneliti menggunakan beberapa kriteria 
penilaian atau pedoman penilaian yang di 



 

 
 

dalamnya terdapat beberapa indikator, setiap 
indikator berguna untuk memberikan penilaian 
seberapa kekreativan siswa dalam 
menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. 
Perolehan skor diperoleh dari beberapa indikator 
kreativitas yaitu kemampuan berfikir lancar, 
berfikir fleksibel (keluesan), berfikir orisinil, 
berfikir intrinsic (intrinsically motivated), 
berfikir elaborative, dan kemampuan berfikir 
imajinasi. Sehingga peneliti menggunakan tabel 
pedoman nilai rentang skor untuk memberikan 
penilaian serta mengkategorikan  siswa ke dalam 
beberapa kategori yaitu sangat kreatif, cukup 
kreatif, kurang kreatif, dan tidak kreatif.   
 Dari hasil penilaian dapat dilihat bahwa 
kreativitas siswa nilai rata-rata tertinggi adalah 
siswa kelas VI, hal tersebut menunjukkan bahwa 
pencapaian kemampuan kreativitas siswa dilihat 
dari beberapa indikator dengan skor 22,0. 
Sedangkan nila rata-rata pada urutan kedua yaitu 
kelas V, dengan skor 20,0. Selanjutnya nilai 
rata-rata terendah adalah kelas IV yaitu 
perolehan skor rata-rata dengan jumlah 19,6. 
Hasil perolehan skor tersebut diperoleh dari 
hasil rata-rata beberapa indikator kemampuan 
kreativitas yang meliputi 5 indikator, yaitu ; (1) 
kemampuan berfikir lancar, (2) berfikir fleksibel 
(keluesan), (3) berfikir orisinil, (4) berfikir 
intrinsic (intrinsically motivated), dan  (5) 



 

 
 

kemampuan berfikir elaborative, (6) 
kemampuan berfikir imajinasi. 
a. Kemampuan berfikir lancar (Fluency),  

Kemampuan berfikir lancar 
(Fluency), kemampuan siswa dalam 
mengungkapkan gagasan dengan lancar 
tanpa adanya kendala atau penghambat, 
sehingga dirinya mampu menjelaskan 
sesuatu dengan percaya diri. Siswa mampu 
mengemukakan ide yang serupa untuk 
memecahkan suatu masalah. 

Kriteria penilaian yang digunakan 
dalam kemampuan berfikir lancar adalah; (1) 
siswa mampu menjelaskan, menyusun, 
mendaftar, bercerita dengan mudah setiap 
objek atau gagasan yang ada pada poster 
dengan lengkap dan melahirkan ide yang 
baru dan unik. (2) Poster yang dihasilkan 
berbeda dengan poster yang diperlihatkan 
peneliti sebelumnya mengenai lingkungan 
sehat. Poster yang dibuat harus berbeda 
dengan poster hasil siswa yang lain. 

Kriteria tersebut bertujuan untuk 
poster yang dihasilan menggunakan objek 
yang berbeda dengan siswa yang lainnya, 
siswa sudah mampu menjelaskan gagasan 
pada poster dengan lancar. Dari penjelasan 
diatas terbukti bahwa siswa kelas VI 
memiliki kemampuan berfikir lancar 
dikarenakan siswa sudah mampu menyusun, 



 

 
 

serta bercerita secara terperinci pada setiap 
objek-objek yang ada dalam poster secara 
lancar dan baik. Produk yang telah dibuat 
menunjukkan perbedaan dengan produk 
lainnya. Produk kreatif akan di iringi dengan 
kecerdasan yang dimiliki siswa sehingga 
mampu menghasilkan sesuatu yang 
dipandang unik dan berbeda dengan yang 
lainnya, karena siswa didorong oleh 
kepercayaan yang tinggi serta motivasi yang 
kuat. 
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Kemampuan berpikir lancar (fluency) 
untuk kelas atas (IV) menunjukkan skor 
rata-rata 3,3 menunjukkan pada kategori 
cukup kreatif dengan jumlah skor tersebut 
dari skor maksimal 4,0. Kelas (V) 
menunjukkan skor rata-rata 3,5 
menunjukkan pada kategori cukup kreatif 
dengan jumlah skor tersebut dari skor 
maksimal 4,0. Kelas (VI) menunjukkan skor 
rata-rata 4,0 menunjukkan pada kategori 



 

 
 

                                                

sangat kreatif dengan jumlah skor tersebut 
dari skor maksimal 4,0. Skor tersebut 
diberikan berdasarkan kriteria penilaian yang 
merupakan penjabaran  kreativitas dari 
kemampuan Fluency. 

Dari hasil tersebut siswa kelas VI 
memiliki kemampuan berpikir lancar 
(fluency) sangat tinggi atau sangat kreatif. 
Penyataan yang menunjukkan kemampuan 
berfikir lancar  siswa kelas VI adalah yang 
diungkapkan siswa kelas VI, saudara 
“Indana” : 

“Pemanasan global itu…. Yang suhu 
rata-rata dibumi itu meningkat kak, 
biasanya dipengaruhi oleh 
pencemaran udara di seluruh dunia. 
Meningkatnya juga karbon dioksida, 
gas akibat pembakaran, efek rumah 
kaca, penebangan hutan. Karena hal 
tersebutlah aku beri tulisan itu kak, 
supaya masyarakat tau pemanasan 
global itu harus dihindari.”42 
 
Berdasarkan pernyataan tersebut, 

siswa mengungkapakan karyanya dalam 
bentuk tulisan yang digunakan dalam 
posternya dengan baik dan terarah. Bahkan 

 
42 Lihat Transkip Wawancara 09/W/ 16-3/2019 pada lampiran 
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siswa dapat menjelaskan makna, manfaat, 
tujuan dari ide yang ditulis tersebut. Ide 
tersebut dapat dikaitkan dengan objek-objek 
yang lain dengan menceritakannya, 
mendaftar, menyusun dengan sangat mudah, 
hal tersebut digunakan untuk memcahahkan 
permasalahan dengan lancar. 

Penyataan lain yang menunjukkan 
kemampuan berfikir lancar dalam kategori 
sangat kreatif siswa kelas VI adalah yang 
diungkapkan siswa kelas VI, saudara “Nuria 
Handayani” : 

“Kan pohon itu manfaatnya sangat 
banyak kak, menghasilkan oksigen, 
mengurangi polusi udara, apalagi 
jaman sekarang kemana-mana naik 
sepeda motor polusi udara semakin 
banyak atau semakin besar, jadi kita 
itu harus menyeimbangi semakin 
besar polusi udara semakin pula kita 
merawat pohon-pohon membebaskan 
dari penebangan liar, dan menanam 
bibit pohon mulai dari 
sekarang…..”43 
 
Siswa dapat menjelaskan secara 

lancar, terperinci, dan lengkap. Menjelaskan 
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makna pada setiap objek yang ada pada 
suatu karya dengan baik. Hal tersebut 
menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi 
dalam merealisasikan tujuan-tujuannya. 
Kepercayaan diri sangat diperlukan untuk 
mengungkapkan gagasan-gagasan yang 
sudah diciptakan guna mencapai tujuan yang 
diharapkannya. 

Dari pernyataan-pernyataan tersebut 
menunjukkan kemampuan siswa dalam 
berfikir lancar, yaitu siswa mengungkapkan 
ide dengan secara terarah dan memiliki 
makna, serta tujuan. Dalam ide-ide tersebut 
dapat dikaitkan dengan ide yang lain dan 
disusun dengan mudah, lancar, terperinci, 
dan lengkap. Hal tersebut karena juga 
didorong oleh rasa percaya diri yang tinggi 
untuk mengungkapkan gagasan yang 
dimiliki.  

b. Berfikir fleksibel (keluesan). 
Berfikir fleksibel (keluesan), 

kemampuan yang dimiliki siswa dalam 
menyelesaikan permasalahan secara 
beragam dan bervariasi yang dikatakan 
diluar kategori biasa. Peka terhadap ide-ide 
yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar. 
Kriteria penilaian yang digunakan dalam 
kemampuan berfikir fleksibel (keluesan) 
adalah siswa mampu menerapkan suatu 
konsep atau gagasan dengan cara yang 



 

 
 

berbeda-beda. Konsep yang digunakan 
berbeda dengan lainnya. 

Kriteria tersebut bertujuan untuk 
peserta didik berkemampuan dalam  
menerapkan gagasan berupa solusi terhadap 
lingkungan sehat pada gambar poster yang 
dibuat, dan poster yang tersebut sangat 
sesuai dengan tema lingkungan sehat. Pada 
pernyataan tersebut siswa kelas V lebih 
unggul di bandingkan siswa kelas VI karena 
siswa membuat objek yang ada dalam poster 
berdasarkan lingkungan disekitar, jadi ide 
yang diambil berasal dari keadaan tempat 
tinggal yang sesungguhnya. Hal tersebut 
menunjukkan siswa memiliki keluesan 
dalam berfikir serta bertindak sesuai 
kenyataan yang ada, sehingga menciptakan 
suatu produk yang berbeda. 
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Kemampuan berfikir fleksibel 

(keluesan) siswa kelas IV menunjukkan skor 
rata-rata 2,6 menunjukkan pada kategori 
kurang kreatif dengan jumlah skor tersebut 



 

 
 

                                                

dari skor maksimal 4,0. Kelas (V) 
menunjukkan skor rata-rata 4,0 
menunjukkan pada kategori sangat kreatif 
dengan jumlah skor tersebut dari skor 
maksimal 4,0. Kelas (VI) menunjukkan skor 
rata-rata 3,5 menunjukkan pada kategori 
cukup kreatif dengan jumlah skor tersebut 
dari skor maksimal 4,0. Skor tersebut 
diberikan berdasarkan kriteria penilaian yang 
merupakan penjabaran  kreativitas dari 
kemampuan Keluesan. 

Kemampuan berfikir fleksibel 
(keluesan) siswa kelas V menunjukkan 
kategori sangat kreatif  dapat diketahui 
berdasarkan ungkapan saudara “Salvia 
Gusnia” : 

“Begini kak, tujuannya supaya 
membiasakan diri untuk membuang 
sampah ditempat sampah sejak dini. 
Jadi anak-anak di ajarkan kebiasaan 
yang baik, agar nantinya bisa 
terbiasa dan manfaat hidup sehat 
juga untuk kita semua.”44 
 
Dari ungkapan tersebut dalam diri 

siswa menunjukkan berfikir secara terbuka, 
siswa menganggap bahwa orang dewasa saja 
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terkadang kurang menyadari dalam 
kepedulian lingkungan, sehingga siswa 
berfikir untuk melatih pembiasaan baik 
peduli lingkungan kepada anak-anak sejak 
usia dini. Hal tersebut dapat memecahkan 
masalah untuk mengatasi masalah 
lingkungan sehat.  

Pertanyaan lain yang membuktikan 
kreativitas siswa kelas V dalam kemampuan 
kreativitas fleksibel (keluesan) di katakana 
sangat  kreatif juga diungkapkan oleh siswa 
bernama “Syahdan Latifus S” : 

“Kan itu saya kasih gambar pohon-
pohon kak.  Terus banyak tumbuhan 
tumbuhan di tepi jalan, biasanya di 
kota itu ramai kak… banyak 
pengendara montor, itu nanti 
menimbulkan polusi udara….. jadi 
kita harus menanam pohon yang 
banyak untuk dapat mengurangi 
polusi udara.”45 
 
Siswa mampu menggambarkan 

aspek-aspek kondisi lingkungan perkotaan 
(ramai, banyak kendaraan bermotor dan 
menimpulkan polusi udara), maka dari itu 
siswa berfikir untuk memperbanyak pohon 
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supaya mengurangi polusi udara.  
Berdasarkan hla tersebut siswa memiliki 
kemampuan untuk menganalisis dan 
mengambil kesimpulan secara mendalam 
untuk pemecahan suatu masalah. 

Pertanyaan lain yang membuktikan 
kreativitas siswa kelas V dalam kemampuan 
kreativitas fleksibel (keluesan) di katakana 
sangat  kreatif juga diungkapkan oleh siswa 
bernama “Syahdan Latifus S” : 

“Di pengaruhi dari asap kendaraan 
bermotor kak kan kota…. Polusi 
udara kan bisa mengganggu 
kesehatan seperti paru-paru 
kita…..yang mengakibatkan sesak 
nafas….  Nanti kalau pohon-pohon 
dan tanamannya banyak kan akan 
lebih banyak menghasilkan oksigen 
yang dapat membantu kelancaran 
bernafas pada manusia.”46 
 
Siswa mengungkapkan bagaimana 

dampak polusi udara bagi kesehatan 
manusia, siswa menyadari betapa pentingnya 
pohon untuk kehidupan manusia. Maka dari 
itu dia berfikir bagaimana mencegah hal itu 
supaya tidak terjadi. Berdasarkan hal 
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tersebut siswa cenderung memfikirkan 
akibat dari suatu permasalahan, dirinya peka 
dengan situasi yang sedang terjadi, sehingga 
mendorongnya untuk tidak hanya berfikir 
kepentingan sekarang tetapi juga bertindak 
sebagaimana mestinya demi kepentingan 
nanti atau masa depan. 

Dari beberapa pernyataan siswa, 
membuktikan bahwa kemampuan berfikir 
fleksibel (keluesan) dikatakan dalam 
kategori sangat kreatif, karena dari beberapa 
pernyataan menunjukkan siswa fleksibel 
dalam perpikir dan merespon dari 
permasalahan lingkungan sehat. Siswa 
memberikan berbagai macam ide untuk 
memecahkan masalah mengenai lingkungan 
sehat.  

c. Kemampuan Berfikir Orisinil.  
Hal ini didasari oleh kemampuan 

membuat, menciptakan, membangun, 
mengganti, menggabung, merancang karya, 
memberikas hasil lain yang luar biasa, 
kemampuan yang benar-benar asli dimiliki 
oleh seorang siswa.  

Kriteria penilaian yang digunakan 
adalah siswa mampu membuat atau 
merancang poster dengan baik dan dapat 
mengaitkan objek satu dengan yang lainnya. 
siswa memberikan hasil poster yang berbeda 
dengan yang lainnya. Kriteria tersebut 



 

 
 

bertujuan untuk peserta didik dapat 
menjelaskan hubungan objek satu dengan 
yang lainya secara lengkap dan lancar, serta 
memiliki keunikan dari poster yang di buat 
dengan yang lainnya dengan bahasanya 
sendiri.  
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Kemampuan berfikir orisinil siswa 

kelas IV menunjukkan skor rata-rata 3,3 
menunjukkan pada kategori cukup kreatif 
dengan jumlah skor tersebut dari skor 
maksimal 4,0. Kelas (V) menunjukkan skor 
rata-rata 3,0 menunjukkan pada kategori 
cukup kreatif dengan jumlah skor tersebut 
dari skor maksimal 4,0. Kelas (VI) 
menunjukkan skor rata-rata 4,0 
menunjukkan pada kategori sangat kreatif 
dengan  jumlah skor tersebut dari skor 
maksimal 4,0. Skor tersebut diberikan 
berdasarkan kriteria penilaian yang 
merupakan penjabaran  kreativitas dari 
kemampuan Orisinil. 



 

 
 

Hasil diatas menunjukkan siswa kelas 
VI mampu menciptakan gagasan yang 
berasal dari sendiri tanpa campur tangan 
orang lain. Siswa juga memiliki minat yang 
tinggi terhadap kegiatan kreativ ini, 
diketahui siswa bebas menyatakan harapan 
yang digambarkan dalam sebuah objek. 
Setiap objek-objek yang dibuat saling 
berkatian dan memiliki manfaat tersendiri. 
Merencanakan ide melalui kemampuan 
sendiri tersebut sudah dikatan sangat kreatif. 

Penyataan yang menunjukkan 
kemampuan berfikir orisinil dalam kategori 
sangat kreatif siswa kelas VI adalah yang 
diungkapkan oleh saudara “Nuria 
Handayani” : 

“Ini kan gambarnya anak-anak ya 
kak… membawa tanaman bibit 
pohon…. Maksudnya itu kita 
membiasakan sejak kecil untuk 
menanam pohon karena manfaatnya 
nanti akan banyak dirasakan hingga 
kita tua nanti. Dari cara tersebut 
menunjukkan bahwa kita itu harus 
mencintai lingkungan berasal dari 
hal-hal kecil…. kemudian tulisan 
“Ayo Sayangi Lingkunganmu” 
bertujuan untuk mengajak seluruh 
masyarakat dari anak-anak hingga 



 

 
 

                                                

lansia di lingkungan untuk 
menyayangi lingkungan yaitu dengan 
cara tersebut, menanam bibit pohon 
itu kak….. dari pohon yang kecil kita 
rawan menjadi tumbuh dan 
berkembang dan bermanfaat untuk 
kita kelak.”47 

Dari pernyataan yang dijelaskan 
siswa memiliki kemampuan dalam 
menciptakan sesuatu yang berbeda dengana 
yang lain, dapat dikatakan unik. 
Pandangannya terhadap lingkungan 
disekitarnya, dan harapan yang tertanam 
dalam dirinya mampu membangkitkan daya 
fikirnya untuk memunculkan dan 
menjelaskan suatu gagasan serta pendapat 
dengan baik. Dirinya menggambarkan objek, 
aspek-aspek berdasarkan pengalaman dan 
manfaatnya. Objek-objek yang kurang 
menarik dapat dikemasnya menjadi suatu 
produk yang unik serta menarik, sehingga 
memunculkan fikiran dalam diri siswa untuk 
mengandaikan atau harapan terhadap suatu 
hal yang mungkin akan terjadi. 

Penyataan lain yang menunjukkan 
kemampuan berfikir orisinil siswa kelas VI 
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adalah yang diungkapkan oleh saudara 
“Indana” : 

“Yang sebelah kiri kan terlihan hijau 
segar, air sungai yang jernih tanpa 
pencemaran, apabila masyarakat itu 
mencintai lingkungannya. Sedangkan 
yang sebelah kanan ini adalah 
keadaan manusia yang tidak merawat 
lingkungannya, lingkungan menjadi 
tidak indah dan bersih air sungai 
yang berwarna keruh, sampah-
sampah berserakan ikut arus air 
sungai… dan pohon-pohon yang 
ditebangi menjadikan keadaan 
lingkungan yang kering, pohon tidak 
bisa menghasilan oksigen, serta dapat 
menjadi penyebab terjadinya 
pemanasan global, hal tersebut dapat 
mengakibatkan hilangnya paru-paru 
dunia.”48 

Siswa berkemampuan membedakan 
dan membandingkan suatu keadaan yang 
baik dan buruk (gembaran lingkungan sehat 
dan lingkungan tidak sehat), berdasarkan hal 
tersebut mendorong diri siswa meyakinkan 
hasil karyanya mampu memberi dampak 

 
48 Lihat Transkip Wawancara 09/W/ 16-3/2019 pada lampiran 

laporan hasil penelitian ini 



 

 
 

yang baik untuk menumbuhkan kesadaran 
orang lain yang melihat karyanya. Siswa 
memiliki kemampuan yang tinggi dalam 
mendeteksi suatu permasalahan sehingga ide 
yang diungkapkan menjadi menarik. 

Kemampuan originalitas siswa kelas 
VI dikatakan sangat kreatif, karena terlihat 
dari kemampuan siswa mampu 
mengungkapkan hal yang baru dan berbeda 
dari yang lainnya. ketrampilan ini 
menunjukkan kemampuan siswa 
memikirkan masalah-masalah atau hal-hal 
yang tidak pernah difikirkan oleh orang lain, 
menggunakan cara-cara baru untuk 
menyelesaikannya. 

d. Kemampuan berfikir Intrinsik 
(intrinsically motivated).  

Kemampuan siswa dalam 
menyelesaikan tugasnya dengan baik sesuai 
dengan tujuan sesuai dengan kepentingan. 
Kriteria penilaian tersebut yaitu poster yang 
dirancang siswa bersumber dari keadaan 
lingkungan yang sesungguhnya, serta dalam 
dirinya mampu untuk mnciptakan lingkungan 
yang lebih baik lagi. Dalam kriteria tersebut 
mengharapkan supaya siswa untuk 
menjelaskan objek maupun konsep dalam 
poster berkaitan dengan tempat tinggal yang 
mereka tempati. Siswa juga sangat baik 
untuk  memberikan objek dalam poster yang 



 

 
 

bertujuan membuat perubahan lingkungan 
menjali lebih baik. 
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Kemampuan berfikir Intrinsik siswa 

kelas IV menunjukkan skor rata-rata 3,3 
menunjukkan pada kategori cukup kreatif 
dengan jumlah skor tersebut dari skor 
maksimal 4,0. Kelas (V) menunjukkan skor 
rata-rata 4,0 menunjukkan pada kategori 
sangat kreatif dengan jumlah skor tersebut 
dari skor maksimal 4,0. Kelas (VI) 
menunjukkan skor rata-rata 4,0 menunjukkan 
pada kategori sangat kreatif dengan  jumlah 
skor tersebut dari skor maksimal 4,0. Skor 
tersebut diberikan berdasarkan kriteria 
penilaian yang merupakan penjabaran  
kreativitas dari kemampuan berfikir Intrinsik. 

Berdasarkan hasil kemampuan siswa 
kelas V dan VI lebih baik kemampuan 
mereka stara sehingga memperoleh skor yang 
sama, jika dilihat dari hasil produk yang telah 
dibuat siswa mereka dapat merealisasikan 
setiap objek dengan kegunaan objek tersebut 



 

 
 

                                                

dalam kehidupan. Sehingga mereka dapat 
menjelaskan apa manfaat, kegunaa, dan 
tujuan menggambar objek tersebut. 

Selain kemampuan berfikir fleksibel 
(keluesan), dalam kriteria indikator penilaian 
siswa kelas V menunjukkan kemampuan 
berfikir Intrinsik juga mencapai kategori 
cukup kreatif.  Hal ini dapat diketahui 
berdasarkan ungkapan siswa kelas V “Salvia 
Gusnia” :  

“Itu kan ada tempat sampahnya kak, 
supaya masyarakat itu membiasakan 
diri untu mencintai lingkungannya 
berawal dari membuang sampah pada 
tempatnya, karena sampah itu 
membawa bibit penyakit. Jika 
lingkungan kotor maka berbagai 
macam penyakit ditimbulkan diarea 
sampah tersebut. Apalagi sekarang 
masyarakat banyak yang berkeluh 
kesah karena sungai-sungai dijadikan 
tempat pembuangan sampah yang 
nantinya mengakibatkan banjir. Jika 
lingkungan kita terbebas dari 
sampah-sampah maka hidup sehat 
akan terjamin kak”49 
 

 
49Lihat Transkip Wawancara 04/W/ 26-2/2019 pada lampiran 

laporan hasil penelitian ini  



 

 
 

Berdasarkan pernyataan tersebut, 
siswa fokus terhadap suatu permasalahan 
yang membuat dirinya memahami lebih 
dalam penyebab permasalahan tersebut. Jiwa 
kritis ditunjukkan pada ungkapannya, siswa 
menjelaskan bahwa sampah itu membawa 
bibit penyakit, sampah memberi dampak 
buruk terhadap kesehatan masyarakat, 
banyak masyarakat berkeluh kesah karena 
sampah memenuhi sungai. Dari beberapa 
permasalahan itu dirinya mengambil fokus 
permasalahan sehingga ia melihat hubungan 
antara sampah dan masyarakat. Setelah 
melihat hubungan munculah ide yang dapat 
memecahkan masalah tersebut dengan bebas 
dalam mengungkapkannya. Siswa 
mengandaikan apabila disediakan tempat 
sampah itu seperti manusia (tempat sampah 
yang hidup memiliki mata, kaki, dan tangan) 
memiliki kesadaran maka sampah-sampah 
akan ditariknya untuk masuk kedalam 
tubuhnya supaya masyarakan terbebas dari 
penyakit. Dari hal tesebut imajinasi siswa 
muncul  dan daya ciptanya cukup tinggi. 

Pernyataan lain yang menunjukkan 
kemampuan intrinsik siswa kelas V, di 
ungkapkan oleh “ Syahdan Latifus S” : 

“Dimulai dari poster ini dapat 
menumbuhkan kesadaran 
masyarakat-masyarakat terhadap 



 

 
 

                                                

kondisi lingkunganya, lebih mencintai 
lingkungannya dengan cara-cara tadi, 
menanam pohon supaya lebih banyak 
menghasilkan oksigen, karena 
pengendara motor pasti lebih banyak 
dan bertambah, maka dari itu pohon-
pohon sangat penting. Begitu juga 
sungai-sungai haris dijaga dan 
dirawat tidak membuang sampah 
sembarangan karena pada musim 
hujan air sungai meluap dan 
berakibat banjir apabila sampah 
dibuang sembarangan.”50 
 
Siswa memecahkan permasalahan 

dengan memandang manfaat terlebih dahulu. 
Siswa tersebut memiliki kesadaran akan 
pentingnya merawat lingkungan, meskipun 
hanya melalui sebuah poster dirinya yakin 
akan dapat menumbuhkan kesadaran 
masyarakat terhadap kondisi lingkungannya. 
Berdasarkan ungkapan tersebut siswa 
memiliki jiwa semangat untuk tujuan yang 
diharapkan. 

Pernyataan lainya yang menunjukkan 
kreativitas siswa dalam kemampuan berfikir 
intrinsic diungkapkan oleh : “Salvia Gusnia”: 
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“tempat sampah itu, sampahnya 
selalu menimbulkan bau yang tidak 
sedap dan menimbulkan polusi serta 
pencemaran udara kak, jadi guna nya 
pohon disekitan lingkungan rumah 
pasti dapat mengurangi polusi udara, 
sebenarnya tidak hanya pohon 
tumbungan-tumbuhan lainya juga 
bisa mengurangi polusi udara 
tersebut”51 

 
Dari ungkapan tersebut dalam 

memecahkan masalah siswa memiliki 
berbagai cara atau ide dalam menyelesaikan, 
siswa menganggap tidak hanya pohon yang 
dapat mengurangi polusi udara akibat 
sampah, akan tetapi tumbuhan dianggapnya 
juga mampu mengatasi polusi udara. 

Dari beberapa pernyataan-pernyataan 
siswa kelas V dan dikatakan siswa memiliki 
kreativitas yang sangat baik (kategori cukup 
kratif) dalam kemampuan berfikir fleksibel 
(keluesan) dan kemampuan berfikir intrinsic. 
Kedua indikator tersebut akan saling 
mempengaruhi karena kemmapuan fleksibel 
ini mampu mendorong siswa dalam 
memecahkan suatu masalah menggunakan 
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ide-ide yang beragam, sehingga diri siswa 
dapat melakukan pekerjaan dalam 
pemecahan masalah dengan baik serta siswa 
menikmati pembelajaran, hal itu sudah 
menjadikan kemampuan berfikir intrinsic 
siswa.  

Penyataan yang menunjukkan 
kemampuan berfikir Intrinsik siswa kelas VI 
adalah yang diungkapkan siswa kelas VI, 
saudara “Indana Wahyu Maharani” : 

“Tujuannya supaya manusia lebih 
mencintai, merawat serta menjaga air 
mata dan paru-paru dunia, sehingga 
kita dapat terhindar dari pemanasan 
global. Dengan cara kita merawat 
lingkungan kita, menjaga pohon untuk 
tidak ditebangi, menjaga kersihan 
sungai supaya tidak tercemar 
airnya.”52 
 
Siswa menciptakan sebuah gagasan 

dan ide terlebih dahulu siswa mencari 
manfaat apa dari gagasan tersebut, jadi 
sebelum mengungkapkannya siswa 
menganalisis untuk dapat memecahkan suatu 
masalah dengan menciptakan suatu gagasan 
tersebut. 
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Penyataan yang menunjukkan 
kemampuan berfikir Intrinsik siswa kelas VI 
adalah yang diungkapkan siswa kelas VI, 
saudara “Nuria Handayani” : 

“hanya melalui sebuah poster, saya 
ingin merubah lingkungan tempat 
tinggal saya itu terlindungi dari 
beberapa pencemaran udara yang 
secara per;ahan datang dan kurang 
disadari oleh masyarakat kak, 
misalnya dalam hal kecil yaitu polusi 
udara. Polusi udara itu sebenarnya 
sangat mempengaruhi kesehatan 
manusia kak yaitu kesulitan bernafas 
atau berbagai penyakit yang 
berhubungan dengan pernafasan. 
Maka dari itu kita harus menanam 
pohon-pohon, ditempat tertentu agar 
udara yang tercemar dapat diserap 
melalui proses fotosintesisi kak”  
Ide yang diungkapkan, terdapat jiwa 

semangat dalam diri siswa untuk 
menciptakan lingkungan yang sehat. 
Dikarenakan kurangnya kesadaran diri dari 
masyarakat, siswa mengungkapkan gagasan 
atau ide dalam karya posternya bertujuan 
untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat. 
Hal ini menunjukkan bahwa siswa 
mengungkapkan ide tersebut bagi dirinya 



 

 
 

sangat berarti, dan percaya diri untuk 
mencapai tujuan yang diharapkan. 

Dari beberapa ungkapan kemampuan 
intrinsic siswa, kenyataan menunjukkan 
bahwa siswa dalam memecahkan masalah 
derdasarkan tujuan dan manfaat yang 
diharapkan pada diri seorang siswa.  Jiwa 
keyakinan untuk menghasilkan manfaat yang 
baik sangat terlihat dari ungkapan-ungkapan 
yang dilontarkan, sehingga siswa menikmati 
segala cara dalam menyelesaikan suatu 
permasalahan untuk menghasilkan gagasan 
yang bermanfaat. 

e. Kemampuan berfikir elaborative 
(elaborative thinking). 

Kemampuan yang dimiliki seseorang 
menyatakan pengarahan ide secara terperinci 
untuk mewujudkan ide dan gagasan untuk 
dijadikan kenyataan merupakan kemampuan 
berfikir elaborative.  Kriteria penilaian 
tersebut yaitu siswa mampu 
mengembangkan ide konsep dalam poster 
secara terperinci, menggambarkan suatu 
objek yang dijadikan fokus utama dalam 
poster dengan tujuan ingin menciptakan 
hasil yang lebih baik.   

Dalam kriteria tersebut 
mengharapkan supaya siswa untuk 
menggambarkan sebuah objek sangat sesuai 
dengan konsep, dan memiliki tujuan yang 



 

 
 

jelas apa maksud dari objek digambarkan 
tersebut, sangat menarik dan memunculkan 
manfaat dari objek tersebut. Berdasarkan 
hasil poster yang telah dibuat bisa dilihat 
bahwa siswa kelas atas dikatakan cukup 
kreativ, karena siswa mampu 
mengekspresikan perasaan melalui hasil 
karya yang mampu menarik perhatian 
seseorang yang melihat, atau ada salah satu 
symbol yang mencadi ciri khas dalam suatu 
poster menjadi sudut pandang utama. 
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Kemampuan berfikir elaborativ siswa 
kelas IV menunjukkan skor rata-rata 3,3 
menunjukkan pada kategori cukup kreatif 
dengan jumlah skor tersebut dari skor 
maksimal 4,0. Kelas (V) menunjukkan skor 
rata-rata 3,5 menunjukkan pada kategori 
cukup kreatif dengan jumlah skor tersebut 
dari skor maksimal 4,0. Kelas (VI) 
menunjukkan skor rata-rata 3,5 
menunjukkan pada kategori cukup kreatif 



 

 
 

                                                

dengan  jumlah skor tersebut dari skor 
maksimal 4,0. Skor tersebut diberikan 
berdasarkan kriteria penilaian yang 
merupakan penjabaran  kreativitas dari 
kemampuan berfikir elaborative. 

Dari hasil penialaian menyatakan 
siswa kelas atas dalam kreativitas berfikir 
elaborative menunjukkan siswa memiliki 
kemampuan yang cukup kreatif. Hal ini 
diketahui berdasarkan ungkapan siswa kelas 
V, dan VI. Penyataan yang menunjukkan 
kemampuan berfikir Elaborative siswa kelas 
V adalah yang diungkapkan siswa kelas V, 
saudara “Syahdan Latifus” : 

“polusi udara sebenarnya manusia 
yang mendapat ruginya kak, dari 
asap rokok saja dapat menimbulkan 
polusi udaradan mengganggu 
kesehatan, tetapi manusia kurang 
menyadarinya, jadi pohon itu dapat 
menolong kita supaya dapat terbebas 
dan mengurangi dari polusi udara 
yang ada dikehidupan sehari-hari”53 
Penyataan lain yang menunjukkan 

kemampuan berfikir Elaborative siswa kelas 
V adalah yang diungkapkan oleh saudara 
“Salvia Gusnia” : 
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“tempat sampah itu biasanya 
meimbulkan bau yang tidak sedap 
atau dikatakan polusi udara, 
sehingga lingkungan menjadi tidak 
sehat dan dampaknya nanti kembali 
pada manusia. Untuk mengurangi 
polusi udara maka diperlukan poho-
pohon yang banyak, tanaman-
tanaman yang subur, supaya 
lingkungan menjadi sehat dan 
bermanfaat bagi masyarakat 
sekitar”54 
Dari kedua ungkapan tersebut, 

kemampuan siswa dalam berfikir elaborative 
dikatakan cukup kreatif. Karena siswa 
mampu mewujudkan ide yang dimiliki 
dalam produknya, serta dapatt menjeraskan 
secara rinci apa maksud dan tujuan dari ide 
yang diciptakan. Sama-sama fokus 
permasalahan mengenai polusi udara, maka 
dari itu siswa memiliki ide untuk 
memperbanyak pepohonan guna mengurangi 
polusi udara. Dari hal ini terlibat bahwa 
kemampuan siswa cukup kreatif untuk 
mengekspresikan ide yang dimiliki. 

Pernyataan lain yang menunjukkan 
kemampuan berfikir elaborative siswa kelas 

 
54 Lihat Transkip Wawancara 04/W/ 26-2/2019 pada lampiran 

laporan hasil penelitian ini 



 

 
 

                                                

VI menunjukkan kategori cukup kratif, yang 
diungkapkan oleh saudara “Indana” : 

“Ya begini kak seperti tadi….. kalau 
kita tidak mencintai lingkungan kita, 
tidak mengurusnya, tidak menananm 
pohon, malah pohon-pohon ditebangi 
kan pemanasan global akan 
meningkat….. kan bahaya kak…. 
Kalau kita mencitai lingkungan kita 
menjadi bersih, menjaga dan 
merawat pohon, menjaga kebersihan 
air, maka air mata dan paru-paru 
dunia akan terjaga…… nanti juga 
akan menguntungkan kita.”55 

Ketika berpendapat siswa lincah 
dalam berfikir, siswa menjelaskan apabila 
pohon ditebangi maka pemanasan global 
akan meningkat, dirinya berkeinginan supaya 
pohon-pohon dijaga (paru-paru dunia harus 
dilindungi). Hal tersebut merupakan 
kemampuan lincah dalam berfikirnya 
membuktikan rasa kepeduliannya untuk masa 
yang akan datang dan manfaat untuk semua 
orang dan berusaha menciptakan kondisi 
yang lebih baik lagi, dapat dikatakan 
kemampuan tersebut adalah kritis  dan 
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tanggap dalam suatu masalah dan 
memecahkan masalah secara terperinci. 

f. Kemampuan Berfikir Imajinatif 
Berfikir Imajinatif merupakan 

kemampuan berfikir berdasar kesadaran, 
imajinasi terkadang muncul secara tidak 
langsung atau tidak bersentuhan langsung 
atau dengan sesuatu yang sedang difikirkan.  
Kemampuan ini dapat melihat suatu 
hubungan, membuat lompatan dari satu ide 
ke ide yang yang lain, dari tidak mengetahui 
menjadi mengetahui. Kriteria penilaian 
untuk mengetahui kemampuan berfikir 
imajinatif siswa yaitu siswa menggunakan 
gambar-gambar yang unik yang berkaitan 
dengan lingkungan sehat sehingga menjadi 
menarik serta berbeda dengan yang lain dari 
gambar tersebut memiliki makna yang 
cenderung aneh tetapi menarik. Tulisan dan 
konsep (bersifat ajakan) sesuai dengan tema, 
sehingga memiliki estetika yang baik,  

Berdasarkan kriteria tersebut 
bertujuan siswa dalam membuat poster harus 
memperhatika tulisan dan gambar yang rapi, 
singkat dan  bermakna, berbeda satu dengan 
dengan yang lain, sesuai dengan konsep. 
Perpaduan warna dan gambar sudah sangat 
sesuai. Pesan dalam poster juga sangat 
tersampaikan. Kemampuannya memahami 



 

 
 

makna-makna yang disampaikan melalui 
gambar untuk dideskripsikan dan memberi 
tanggapan. Serta bakat kreatif yang sudah 
melekat pada diri siswa menjadikan 
berkemampuan imajinasi yang cukup baik 
sehingga dalam kesempatan tersebut 
digunakan siswa untuk mengekspresikan 
hasil karyanya sesuai dengan taraf 
kemampuannya. 
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Kemampuan berfikir imajinasi siswa 

kelas IV menunjukkan skor rata-rata 3,6 
menunjukkan pada kategori cukup kreatif 
dengan jumlah skor tersebut dari skor 
maksimal 4,0. Kelas (V) menunjukkan skor 
rata-rata 2,0 menunjukkan pada kategori 
kurang kreatif dengan jumlah skor tersebut 
dari skor maksimal 4,0. Kelas (VI) 
menunjukkan skor rata-rata 3,5 
menunjukkan pada kategori cukup kreatif 
dengan  jumlah skor tersebut dari skor 
maksimal 4,0. Skor tersebut diberikan 
berdasarkan kriteria penilaian yang 



 

 
 

merupakan penjabaran  kreativitas dari 
kemampuan berfikir imajinasi. 

Dari hasil penialaian menyatakan 
siswa kelas atas dalam kreativitas berfikir 
imajinatif menunjukkan siswa kelas IV 
memiliki kemampuan yang cukup kreatif  
pada indikator kemampuan Imajinatif  
dibandingkan dengan indikator lainnya, 
karena mendapatkan skor penialaian yang 
paling tinggi diantara kelas atas lainnya. 

 hal ini dapat diketahui berdasarkan 
ungkapan siswa kelas IV saudara “Nikmatul 
Munawaroh” : 

“Begini kak, pohon itu kan bisa 
mengeluarkan oksigen. Apalagi 
Indonesia itukan paru-paru dunia, 
jadi pohon itu menurutku sangat 
penting kak, jika tidak ada pohon kita 
atau manusia tidak bisa hidup sehat, 
Jadi pohon itu sangat berpengaruh di 
kehidupan kita. Di posterku ini ka 
nada tulisannya “Orang-orang lebih 
suka wiffi dari pada hidup” jaman 
sekarang kan sudah maju semua 
orang menggunakan handpone apa 
lagi dimana-mana tersedia wifi kak, 
saya mengumpamakan jika setiap 
batang pohon itu mengeluarkan 
siknyal wifi betapa banyaknya orang 
yang berlomba-lomba menanamnya. 



 

 
 

                                                

Sedangkan batang pohon hanya bisa 
mengeluarkan oksigen sedangkan 
oksigen itu penting sekali untuk hidup 
kita, tetapi wifi tidak terlalu penting 
kecuali di kebutuhan tertentu. Tulisan 
saya di poster itu bertujuan untuk 
menyadarkan orang-orang, supaya 
mereka sadar bahwa  pohon itu 
sangat penting bagi kita, supaya kita 
bisa hidup sehat.”56 
 
Berdasarkan pernyataan tersebut, 

siswa memiliki ide yang berbeda dari yang 
lain, pandangannya terhadap kondisi 
lingkungannya saat ini mampu 
membangkitkan daya fikirnya untuk 
mengemukakan pendapatnya melalui 
karyanya. Siswa menggambarkan pohon 
dalam posternya yang memiliki siknya wi-fi. 
Pengandaian yang dia ciptakan 
menunjukkan harapan atau motivasi yang 
tinggi supaya masyarakat merawat, 
mencintai, memperdulikan pohon seperti 
masyarakat mencintai, peduli dengan wi-fi. 
Hal tersebut menunjukkan berdasarkan suatu 
masalah yang terjadi siswa dapat 
menanggapinya dengan cekatan, lincah 
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dalam berfikir sehingga dapat 
membangkitkan motivasinya untuk 
memecahkan masalah menggunakan ide-ide 
yang baru serta unik.  

Pernyataan lain yang menunjukkan 
kemampuan imajinasi siswa kelas IV yang 
cukup kreatif juga diungkapkan oleh siswa 
kelas IV saudara “Ika Ramadhani” : 

“Ya biar masyarakat itu biar  
menjaga kebersihan kak, karena 
kebersihan sebagian dari iman. 
membuang sampah pada tempatnya, 
menjadi lebih baik apabila sampah 
nya bisa di daur ulang, maka dari itu 
di siapkan 2 tempat sampah , yaitu 
khusus sampah organic dan nn 
organic….. sampah organic itu kan 
sampah yang berasal dari sisa 
maklhuk hidup yang terdapat dialam 
kak, misalnya dedaunan, ranting 
pohon,kulit telur,bangkai hewan, sisa 
pengolahan makanan, sisa 
pengolahan sayuran atau jenis 
sampah yang cepat mengalami 
pembusukan. Sedangkan untuk 
sampah anorganik itu sampah yang 
dihasilkan dari berbagai macam 
proses, biasanya memerlukan waktu 
lama untuk penguraiannya, seperti 
kaca, besi, yang paling banyak di 



 

 
 

                                                

masyarakat yaitu plastic kak. Kedua 
jenis sampah tersebut nanti juga 
bermanfaat kak… sampah organic 
dapat di gunakan sebagai kompos 
bertujuan meningkatkan kesuburan 
tanah karena bahannya kan organic 
mudah terurai kemudian kan juga 
bermanfaat bagi tanaman-tanaman 
seperti pohon nanti manfaatnya 
kembali lagi kepada kita, kemudian 
untuk sampah anorganik itu ….”57 
 
Berdasarkan pernyataan tersebut 

siswa merancang dan menciptakan karya 
yang berbeda dari yang lain serta dapat 
memberi pengaruh yang positif. Hal ini 
ditunjukkan oleh siswa yang beranggapan 
bahwa sampah itu bermanfaat apabila 
dikelola dengan baik, maka dari itu siswa 
membedakan 2 jenis sampah, siswa juga 
menunjukkan bahwa sampah plastic bekas 
dapat di daur ulang untuk dijadikan tas 
ataupun barang yang berguna lainnya 
tujuannya supaya masyarakat dapat 
memanfaatkan sampah. Berdasarkan 
pernyataan siswa tersebut dapat diketahui  
kemampuannya untuk menciptakan suatu ide 

 
57 Lihat Transkip Wawancara 07/W/ 2-3/2019 pada lampiran 

laporan hasil penelitian ini 



 

 
 

                                                

sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki, 
membuat suatu hubungan hal yang sepele 
untuk dimanfaatkan menjadi lebih berguna. 

Pertanyaan lain yang menunjukkan 
kreativitas siswa kelas IV menunjukkan 
kemampuan kreativitas dalam imajinatif di 
katakana cukup kreatif juga diungkapkan 
oleh siswa kelas IV, Saudara  “Panji Raksa”: 

“itu kan seandainya tempat sampah 
memiliki mata, kaki, dan tangan, 
tempat sampah itu akan berjalan 
sendiri mencari sampah-sampah jika 
manusia tidak memperdulikan 
lingkungannya. Tempat sampah itu 
biar hidup kak, supaya masyarakat 
itu menyadari behwa tempat sampah 
itu penting, dan harus dipergunakan 
tidak hanya diabaikan.”58 
 
Berdasarkan ungkapan tersebut, 

menunjukkan bahwa pola fikir siswa kelas 
IV mampu menciptakan ide yang baru, 
dimana ide tersebut diekspresikan melalui 
karyanya atau objek yang ada pada poster. 
Siswa berimajinasi tinggi karena dalam 
berfikirnya siswa membayangkan apabila 
sebuah tempat sampah itu hidup, hal tersebut 
menunjukkan sesuatu yang aneh atau diluar 
kenormalan tetapi dapat menciptakan karya 
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yang berbeda yang dapat diambil 
manfaatnya. 

Dari beberapa pernyataan tersebut 
dapat diambil kesimpulan bahwa level 
kreativitas siswa kelas IV diantara beberapa 
indikator penilaian kreatif, siswa mencapai 
dalam kategori cukup kreatif pada 
kemampuan berfikir imajinatif, karena 
kemampuannya dalam menanggapi masalah 
dengan cekatan dapat membangkitkan 
motivasi siswa untuk menciptakan ide. Ide 
yang diciptakan oleh siswa dapat dikatakan 
unik dan menarik karena berbeda dengan 
yang lainnya, selain itu siswa dalam 
menggunakan beberapa ide untuk melihat 
suatu hubungan yang menumbuhkan suatu 
manfaat, sesuai dengan kriteria penilaian 
kreativitas yaitu siswa menggunakan ide 
yang berbeda yang di ekspresikan dengan 
gambar-gambar yang unik dan berbeda 
dengan yang lainnya. Serta berkaitan atau 
berhubungan dengan lingkungan sehat 
sehingga menjadikan karya yang dibuat 
menjadi pandang utama bagi yang 
menikmati karyanya. Selain itu tulisan yang 
ada didalam poster bersifat ajakan, harapan, 
khayalan yang sesuai dengan tema 
lingkungan sehat, sehingga memiliki estetika 
yang baik.   

 



 

BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Perkembangan Kreativitas Siswa Kelas Atas (IV, V, 
VI) MIN 1 Bogem Ponorogo.  

Kreativitas yang dimiliki seorang siswa pasti 
memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Maka dari itu 
diperlukan bimbingan, arahan, serta wadah dari sekolah 
melalui pembinaan guru. Sekolah memberi wadah atau 
memfasilitasi apa yang diperlukan siswa guna untuk 
mengembangkan kreativitas yang dimiliki siswa. 

Di MIN 1 Bogem Ponorogo dalam 
mengembangkan kreativitas siswa dilaksanakan pada 
setiap hari sabtu. Pengembangan kreativitas ini 
cenderung mengutamakan kreativitas pada siswa 
berbakat (ekstrakurikuler), akan tetapi dalam 
mengembangkan kreativitas siswa guru menyediakan 
kreativitas siswa dalam suatu bidang  misal : Bahasa, 
Matematika, atau seni, dan masih ada beberapa bidang 
yang sesuai dengan kemampuan siswa-siswi. Dalam hal 
tersebut guru mendorong, memotivasi, mengajar siswa 
dalam keterampilan kreatif, dalam menghadapi  masalah 
dengan kreatif, teknik-teknik untuk memunculkan 
gagasan, melalui pembelajaran didalam kelas maupun di 
luar kelas.  

Dalam membantu anak mengekspresikan 
kreativitas mereka, anak perlu dilatih dalam ketrampilan 



 

 
 

tertentu yang sesuai dengan minat siswa. Guru bertugas 
untuk membantu, memotivasi, dan membimbing  siswa, 
karena guru lebih banyak memiliki kesempatan untuk 
merangsang kreativitas anak daripada orang tua. 

Di MIN 1 Bogem Ponorogo usaha guru dalam 
mengembangkan kreativitas siswa, guru harus 
mengenali bagaimana pribadi siswa, hal tersebut guna 
untuk mempermudah guru dalam mengembangkan 
kreativitas yang dimiliki siswa. Dari hal itu guru 
menggunakan beberapa strategi-strategi yang digunakan 
untuk mengembangkan kreativitas siswa dengan mudah 
seperti kerja kelompok. Tidak semua siswa memiliki 
kemampuan yang sama, maka dari itu guru 
menggunakan strategi dalam pembelajaran yang 
bertujuan supaya seluruh siswa dapat bekerja, berfikir, 
bertindak secara bersama, artinya siswa yang kurang 
dapat berfikir kreatif dapat terpancing karena teman-
teman yang lebih kreatif.  Meskipun hasil kreativ siswa 
berbeda-beda, tetapi guru tetap menganggap seluru 
siswa itu mampu untuk menyelesaikan suatu 
permasalahan.  

Guru mengungkapkan bahwa sebenarnya setiap 
siswa sudah memiliki kreaitivitas yang ditandai ketika 
dalam proses pembelajaran siswa memiliki jiwa yang 
kritis terhadap suatu hal.  Berfikir kritis diketahui 
sebagai kegiatan menganalisis idea tau gagasan yang 
lebih kearah spesifik, membedakan, memilih, mengkaji 
kearah yang lebih sempurna.  Siswa tidak begitu saja 
menerima atau menolak informasi yang diberikan guru 



 

 
 

                                                

tetapi mereka cenderung mencermati terlebih dahulu, 
kamudian dianalisis dan mengevaluasi informasi yang 
didapat. Hal tersebut sudah disadari oleh guru bahwa 
siswa yang berfikir kritis memiliki kemampuan 
kreativitas yang baik.59 

Selain berfikir kritis, siswa memiliki rasa ingin 
tahu yang tinggi selalu aktif bertanya yang berkaitan 
dengan infotmasi yang didapat sampai dirinya merasa 
puas dengan jawaban yang diterima. Memiliki semangat 
bersaing dengan teman-temannya, setiap hasil dari 
kegiatan belajar siswa dapat menyimpulkan gagasan apa 
yang telah dipelajari sehingga siswa mampu 
menjelaskan kembali apa yang dipelajari. Beberapa hal 
tersebut menujukkan bahwa kreativitas siswa sudah 
mulai terlihat, dan guru terus memotivasi siswa agar 
lebih terampil lagi.  

 

B. Klasifikasi level Kreativitas Siswa Kelas Atas 
Kreativitas siswa tentu didorong oleh beberapa 

kemampuan-kemampuan yang mampu menciptakan 
suatu gagasan baru yang telas dikuasai oleh seorang 
siswa. Kreativitas siswa proses yang memiliki 
kemampuan unsur-unsur orisinil, kelancaran, keluesan, 
elaborative, intrinsik, imajinasi. Unsur-unsur tersebut 
akan berguna pada proses kreativ apabila ada stimulus 
yang ada pada diri siswa. Siswa diusia kelas atas 
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Prenamedia Group, 2015), 121 



 

 
 

memiliki stimulus yang berbeda-beda dalam 
melaksanakan proses kreatif.  

a. Kemampuan berfikir kreatif siswa kelas IV. 

Level kelas memiliki pengaruh yang berbeda 
dalam kemampuan kreatif siswa, siswa kelas IV 
cenderung memiliki kemampuan kreativitas dalam 
berfikir Imajinatif yang cukup tinggi dibandingkan 
kelas V, dan kelas VI.  

Hal tersebut dapat dibuktikan dari beberapa 
pernyataan yang telah diungkapkan siswa. Hasil dari 
ungkapan siswa dapat dianalisis bahwa kemampuan 
siswa kelas IV, bahwa siswa memiliki ide yang 
berbeda dari yang lain, pandangannya terhadap 
kondisi lingkungannya saat ini mampu 
membangkitkan daya fikirnya untuk mengemukakan 
pendapatnya melalui karyanya. Siswa 
menggambarkan pohon dalam posternya yang 
memiliki siknya wi-fi. Pengandaian yang dia 
ciptakan menunjukkan harapan atau motivasi yang 
tinggi supaya masyarakat merawat, mencintai, 
memperdulikan pohon seperti masyarakat mencintai, 
peduli dengan wi-fi. Hal tersebut menunjukkan 
berdasarkan suatu masalah yang terjadi siswa dapat 
menanggapinya dengan cekatan, lincah dalam 
berfikir sehingga dapat membangkitkan motivasinya 
untuk memecahkan masalah. Berdasarkan analisis 
tersebut dapat diperkuat dengan teori yang 
menyatakan bahwa, siswa dalam menanggapi 



 

 
 

masalah dengan cekatan, dan lincah yang dapat 
membangkitkan motivasi siswa untuk 
memecahkannya. 

Siswa dalam menanggapi masalah dengan 
cekatan dapat membangkitkan motivasi siswa untuk 
menciptakan ide. Ide yang diciptakan oleh siswa 
dapat dikatakan unik dan menarik karena berbeda 
dengan yang lainnya, selain itu siswa dalam 
menggunakan beberapa ide untuk melihat suatu 
hubungan yang menumbuhkan suatu manfaat, sesuai 
dengan kriteria penilaian kreativitas yaitu siswa 
menggunakan ide yang berbeda yang di ekspresikan 
dengan gambar-gambar yang unik dan berbeda 
dengan yang lainnya. Serta berkaitan atau 
berhubungan dengan lingkungan sehat sehingga 
menjadikan karya yang dibuat menjadi pandang 
utama bagi yang menikmati karyanya.  

Selain itu tulisan yang ada didalam poster 
bersifat ajakan, harapan, khayalan yang sesuai 
dengan tema lingkungan sehat, sehingga memiliki 
estetika yang baik.  siswa didorong oleh pengetahuan 
siswa yang cukup luas dan mendalam sehingga dapat 
mempengaruhi kemampuannya untuk 
mengungkapkan gagasan-gagasan secara mudah, 
sehingga mendorong siswa untuk menciptakan ide-
ide yang baru, menarik, serta unik. 

Rasa intelektual, dan emosi seorang siswa akan 
terlihat secara penuh, kesenangan akan muncul dari 



 

 
 

                                                

hal tersebut sehingga mengakibatkan terciptanya 
kemampuan menanggapi suatu persoalan dengan 
terinci, teliti, hati-hati, bertindak cepat. Serta 
motivasi dapat terlibat dalam diri siswa karena 
tugas-tugas berorientasi proses ini terus bertahan 
dalam jangka waktu tertentu.60 

Pernyataan lain dari siswa kelas IV mengenai 
kemampuan berfikir kreatif yang telah dianalisis, 
menunjukkan kemampuan imajinasi yang tinggi 
yaitu, siswa merancang dan menciptakan karya yang 
berbeda dari yang lain serta dapat memberi pengaruh 
yang positif. Hal ini ditunjukkan oleh siswa yang 
beranggapan bahwa sampah itu bermanfaat apabila 
dikelola dengan baik, maka dari itu siswa 
membedakan 2 jenis sampah, siswa juga 
menunjukkan bahwa sampah plastic bekas dapat di 
daur ulang untuk dijadikan tas ataupun barang yang 
berguna lainnya. Berdasarkan pernyataan siswa 
tersebut dapat diketahui  kemampuannya untuk 
menciptakan suatu ide sesuai dengan pengetahuan 
yang dimiliki. Berdasarkan analisis tersebut dapat 
diperkuat dengan teori yang menyatakan bahwa, 
siswa dapat menciptakan ide berdasarkan dengan 
pengetahuan yang telah dimiliki sehingga mampu 
memunculkan gagasan baru dan menjadi lebih 
kreatif.  
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Pengetahuan siswa tak lain berasal dari 
pembinaan kognitif di sekolah, yang mempengaruhi 
pengembangan kreativitas yang membutuhkan 
waktu, pengetahuan siswa bisa berasal dari 
menyerap informasi dari kegiatan belajar, sehingga 
siswa mampu untuk berimajinasi dan mengkreasi 
(daya cipta). 61  

Pengetahuan siswa yang cukup luas dan 
mendalam dapat mempengaruhi kemampuannya 
untuk mengungkapkan gagasan-gagasan secara 
mudah, sehingga mendorong siswa untuk 
menciptakan ide-ide yang baru  dan lebih kreatif 
lagi. Semangat siswa dalam belajar akan 
memperluas pengetahuan yang dimiliki, sehingga 
siswa akan semakin mudah untuk menciptakan ide. 
62 

Siswa kelas IV di MIN 1 Bogem Ponorogo, 
dalam kemampuan kreativitas siswa kelas atas 
dikatakan cenderung berfikir imajinasi. Siswa masih 
memiliki dunia khayal maksudnya siswa memiliki 
rasa imajinasi yang tinggi dengan kekhayala yang di 
ciptakan segala sesuatu dianggapnya menjadi 
mungkin terjadi. Melalui khayalan-khayalan yang 
aneh terkadang siswa berpikir untuk 
mmenyelesaikan masalah yang dihadapinya, dengan 
didorong pengetahuan dan motivasi yang dimiliki 
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oleh siswa. Maka siswa akan lebih mudah dalam 
memecahkannya secara lincah, mudah, dan cekatan. 

Imajinasi yang diciptakan siswa akan membawa 
kepemikiran kea rah kebenaran. Dengan imajinasi 
seorang siswa tidak perlu bersusah payah mencari 
solusi untuk memecahkan masalah, kemampuan 
imajinasi harus dikendalikan dengan logika, di 
dorong pengetahuan, motivasi, cekatan bertindak. 
Indera akan menangkap stimulant lalu 
diimplementasi oleh otak. Selanjutnya akan di oleh, 
dikembangkan dan disempurnakan oleh imajinasi.63 

b. Kemampuan berfikir kreatif siswa kelas V 
Kemampuan berfikir siswa kelas V dalam 

kreativitasnya dikatakan cenderung dalam 
kemampuan berfikir fleksible (keluesan) dan 
intrinsic. yang diketahui dari hasil penilaian sesuai 
dengan pedoman penilaian. 

c) Berfikir Fleksible (Keluesan) 
Mengenai kemampuan berfikir 

fleksible (keluesan) tersebut dapat dibuktikan 
dari beberapa pernyataan yang telah 
diungkapkan siswa. Hasil dari ungkapan siswa 
dapat dianalisis bahwa siswa menunjukkan 
berfikir secara terbuka, siswa menganggap 
bahwa orang dewasa saja terkadang kurang 
menyadari dalam kepedulian lingkungan, 
sehingga siswa berfikir untuk melatih 
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pembiasaan baik peduli lingkungan kepada 
anak-anak sejak usia dini. Hal tersebut dapat 
memecahkan masalah untuk mengatasi 
masalah lingkungan sehat.  

Selain itu analisis dari pernyataan lain 
mengenai kemampuan berfikir fleksible 
(keluesan), yang menunjukkan bahwa siswa 
mampu menggambarkan aspek-aspek kondisi 
lingkungan perkotaan (ramai, banyak 
kendaraan bermotor dan menimpulkan polusi 
udara), maka dari itu siswa berfikir untuk 
memperbanyak pohon supaya mengurangi 
polusi udara.  Berdasarkan hla tersebut siswa 
memiliki kemampuan untuk menganalisis dan 
mengambil kesimpulan secara mendalam 
untuk pemecahan suatu masalah. Berdasarkan 
analisis tersebut dapat diperkuat dengan teori 
yang menyatakan bahwa siswa berkemampuan 
untuk berfikir terbuka serta menganalisis 
sesuatu yang terjadi guna untuk mememcahkan 
suatu permasalahan.  

Proses kreativitas siswa melalui 
pengumpulan informasi data, siswa mencoba 
memikirkan  berbagai kemungkinan 
pemecahan masalah yang dihadapi, hal 
tersebut merupakan proses menganalisis, 
kemudian proses pemecahan masalah 
memerlukan waktu yang cukup sampai muncul 
inspirasi atau gagasan. Kemudian gagasan 
yang muncul akan dievaluasi secara kritis, 



 

 
 

                                                

kegiatan ini adalah penarikan kesimpulan 
dalam pemecahan masalah.64 

Berfikir secara terbuka, menerima 
segala informasi yang didapat. Menerima 
segala kemungkinan atas kejadian atau fakta. 
tetapi seseorang perlu menyaring apapun yang 
didapat, meski dirinya tetap menerima segala 
yang terjadi. Kemampuan menganalisis dalam 
setiap kejadian yang terjadi dengan teliti dan 
hati-hati. 65 

Siswa juga mengungkapkan bagaimana 
dampak polusi udara bagi kesehatan manusia, 
siswa menyadari betapa pentingnya pohon 
untuk kehidupan manusia. Maka dari itu dia 
berfikir bagaimana mencegah hal itu supaya 
tidak terjadi. Berdasarkan hal tersebut siswa 
cenderung memfikirkan akibat dari suatu 
permasalahan, dirinya peka dengan situasi 
yang sedang terjadi, sehingga mendorongnya 
untuk tidak hanya berfikir kepentingan 
sekarang tetapi juga bertindak sebagaimana 
mestinya demi kepentingan nanti atau masa 
depan. Berdasarkan analisis tersebut dapat 
diperkuat dengan teori yang menyatakan 
bahwa siswa berfikir sebelum bertindak supaya 
dapat mengembangkan kemampuan 
intelektual. 

 
64 Anas Salahudin, Pendidikan Karakter, (Bandung : Pustaka Setia, 2013),  312 
65 Momon Sudarman, Mengembangkan Ketrampilan Berfikir Kreatif, (Jakarta : 
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Seseorang memiliki usaha yang besar 
dengan mengembangkan kemampuan 
intelektual. Kemampuan intelektual tersebut 
melalui pemahaman, penerapan, analisis, 
sintesis, dan evaluasi. Melalui kemampuan-
kemampuan tersebut dapat mendorong 
seseorang melakukan kegiatan yang 
memperhatikan suatu topik persoalan secara 
detail.66 
 

d) Kemampuam Berfikir Intrinsik 
Selain kemampuan berfikir fleksible 

(keluesan), pernyataan lain siswa kelas V 
menunjukkan kemampuan cukup kreatif dalam 
berfikir Intrinsik. Berfikir intrinsik dikatakan 
siswa mampu menyelesaikan segala tugas-
tugasnya sesuai dengan tujuan dan 
kepentingan. 

Dari hasil pernyataan siswa kelas V 
dapat dianalisis bahwa siswa memecahkan 
permasalahan dengan memandang manfaat 
terlebih dahulu. Siswa tersebut memiliki 
kesadaran akan pentingnya merawat 
lingkungan, meskipun hanya melalui sebuah 
poster dirinya yakin akan dapat menumbuhkan 
kesadaran masyarakat terhadap kondisi 
lingkungannya. Berdasarkan ungkapan tersebut 
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siswa memiliki jiwa semangat untuk tujuan 
yang diharapkan.  

Berdasarkan analisis tersebut dapat 
diperkuat dengan teori yang menyatakan 
bahwa rasa semangat dalam diri siswa untuk 
memecahkan masalah dengan tujuan yang 
diharapkan. Kreativitas yang muncul dalam 
diri seeorang pasti memiliki semangat yang 
tinggi dalam permasalahan yang muncul selalu 
dipikirkan kembali, disusun kembali, hingga 
apa yang menjadi tujuannya untuk 
memecahkan masalah dapat tercapai.67 

Ungkapan lain, siswa fokus terhadap 
suatu permasalahan yang membuat dirinya 
memahami lebih dalam penyebab 
permasalahan tersebut. Jiwa kritis ditunjukkan 
pada ungkapannya, siswa menjelaskan bahwa 
sampah itu membawa bibit penyakit, sampah 
memberi dampak buruk terhadap kesehatan 
masyarakat, banyak masyarakat berkeluh 
kesah karena sampah memenuhi sungai. Dari 
beberapa permasalahan itu dirinya mengambil 
fokus permasalahan sehingga ia melihat 
hubungan antara sampah dan masyarakat. 
Setelah melihat hubungan munculah ide yang 
dapat memecahkan masalah tersebut dengan 
bebas dalam mengungkapkannya. Siswa 
mengandaikan apabila disediakan tempat 
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sampah itu seperti manusia (tempat sampah 
yang hidup memiliki mata, kaki, dan tangan) 
memiliki kesadaran maka sampah-sampah 
akan ditariknya untuk masuk kedalam 
tubuhnya supaya masyarakan terbebas dari 
penyakit. Dari hal tesebut imajinasi siswa 
muncul  dan daya ciptanya cukup tinggi. 
Berdasarkan analisis tersebut dapat diperkuat 
dengan teori yang menyatakan bahwa fokus 
permasalahan dapat menumbuhkan daya cipta 
siswa untuk memecahkan suatu masalah yang 
terjadi. 

Seorang siswa yang tertarik pada 
sesuatu kegiatan ia akan berkonsentrasi, jika 
mereka melihat relevansi dikegiatannya. 
Mereka akan senang dan akan melibatkan diri 
dengan sungguh-sungguh sampai siswa merasa 
bahwa dirinya sudah menguasainya sehingga 
memunculkan daya cipta dalam diri siswa. Hal 
tersebut terjadi seakan-akan ada dorongan 
dalam dirinya sendiri yang menyalurkan 
keingintahuan batin seorang siswa.68 

Kedua indikator tersebut dimiliki siswa 
kelas V di MIN 1 Bogem,  Pernyataan-
pernyataan siswa kelas V dan dikatakan siswa 
memiliki kreativitas yang sangat baik (kategori 
cukup kratif) dalam kemampuan berfikir 
fleksibel (keluesan) dan kemampuan berfikir 
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intrinsic. Kedua indikator tersebut akan saling 
mempengaruhi karena kemamapuan fleksibel 
(keluesan)  ini mampu mendorong siswa dalam 
memecahkan suatu masalah menggunakan ide-
ide yang beragam, sehingga diri siswa dapat 
melakukan pekerjaan dalam pemecahan 
masalah dengan baik serta siswa menikmati 
pembelajaran, hal itu sudah menjadikan 
kemampuan berfikir intrinsic siswa.  

c. Kemampuan berfikir kreatif siswa kelas VI 
Kemampuan berfikir siswa kelas VI di MIN 

1 Bogem dalam kreativitasnya dikatakan cenderung 
dalam kemampuan berfikir kelancaran, berfikir 
orisinil, dan berfikir intrinsic, dengan kategori sangat 
kreatif yang diketahui dari hasil penilaian sesuai 
dengan pedoman penilaian. 
a) Kemampuan Berfikir Lancar 

Dalam berfikir lancar siswa kelas VI 
mengungkapakan karyanya dalam bentuk tulisan 
yang digunakan dalam posternya dengan baik 
dan terarah. Bahkan siswa dapat menjelaskan 
makna, manfaat, tujuan dari ide yang ditulis 
tersebut. Ide tersebut dapat dikaitkan dengan 
objek-objek yang lain dengan menceritakannya, 
mendaftar, menyusun dengan sangat mudah, hal 
tersebut digunakan untuk memcahahkan 
permasalahan dengan lancar. Berdasarkan 
analisis tersebut dapat diperkuat dengan teori 
yang menyatakan bahwa siswa mampu 



 

 
 

                                                

menghubungkan beberarapa ide dengan lancar 
dapat memecahkan masalah dengan mudah. 

Suatu ide dan gagasan yang dikemukakan 
dengan baik dan terarah akan memudahkan 
seseorang dalam memecahkan suatu masalah, 
karena hal tersebut melalui beberapa tahap mulai 
dari mendaftar, menyusun, menjelaskan dengan 
pemikiran yang baik.69 

Siswa dapat menjelaskan secara lancar, 
terperinci, dan lengkap. Menjelaskan makna 
pada setiap objek yang ada pada suatu karya 
dengan baik. Hal tersebut menunjukkan 
kepercayaan diri yang tinggi dalam 
merealisasikan tujuan-tujuannya. Kepercayaan 
diri sangat diperlukan untuk mengungkapkan 
gagasan-gagasan yang sudah diciptakan guna 
mencapai tujuan yang diharapkannya. 
Berdasarkan analisis tersebut dapat diperkuat 
dengan teori yang menyatakan bahwa 
kepercayaan diri  mampu mendorong sesorang 
untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Rasa percaya diri dapat ditumbuhkan 
melalui sikap penerimaan, maksudnya 
menghargai perilaku siswa dapat menumbuhkan 
kepercayaan diri. Kepercayaan diri yang dimiliki 
siswa meupakan syarat penting untuk 
menghasilkan karya kreativ, sehingga apa yang 

 
69 Momon Sudarman, Mengembangkan Keterampilan Berfikir Kreatif, (Jakarta 

: Rajawali pers, 2013) hal 192 



 

 
 

                                                

diharapkan siswa tercapai karena dengan 
dorongan rasa percaya diri tersebut.70 

Pernyataan-pernyataan tersebut 
menunjukkan kemampuan siswa dalam berfikir 
lancar, yaitu siswa mengungkapkan ide dengan 
secara terarah dan memiliki makna, serta tujuan. 
Dalam ide-ide tersebut dapat dikaitkan dengan 
ide yang lain dan disusun dengan mudah, lancar, 
terperinci, dan lengkap. Hal tersebut karena juga 
didorong oleh rasa percaya diri yang tinggi untuk 
mengungkapkan gagasan yang dimiliki.  

b)  Kemampuan Berfikir Orisinil 
Kemampuan lain dari kemampuan berfikir 

kreatif siswa di MIN 1 Bogem yaitu berfikir 
Orisinil siswa kelas VI. Siswa memiliki 
kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang 
berbeda dengana yang lain, dapat dikatakan unik. 
Pandangannya terhadap lingkungan disekitarnya, 
dan harapan yang tertanam dalam dirinya mampu 
membangkitkan daya fikirnya untuk 
memunculkan dan menjelaskan suatu gagasan 
serta pendapat dengan baik. Dirinya 
menggambarkan objek, aspek-aspek berdasarkan 
pengalaman dan manfaatnya. Objek-objek yang 
kurang menarik dapat dikemasnya menjadi suatu 
produk yang unik serta menarik, sehingga 
memunculkan fikiran dalam diri siswa untuk 
mengandaikan atau harapan terhadap suatu hal 

 
70Yeni Rachmawati,Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak, (Jakarta: 
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yang mungkin akan terjadi. Berdasarkan analisis 
tersebut dapat diperkuat dengan teori yang 
menyatakan bahwa pandangan terhadap 
lingkungannya dapat memunculkan gagasan baru 
untuk memecahkan masalah. 

Berfikir terus menerus mencari informasi-
informasi disekitar lingkungan hidupnya yang 
menjadikan suatu problem dan merasa perlu 
dipecahkan, dari problem tersebut seseorang 
memiliki jiwa tertantang untuk mememecahkan 
problem yang terjadi. Dengan menggunakan 
waktu yang dapat dikatakan lama untuk dapat 
berfikir secara mendalam (kritis) guna 
memecahkan problem, sehingga seseorang 
memiliki berbagai ide untuk 
menyelesaikannya.71 

Siswa juga mampu  membedakan dan 
membandingkan suatu keadaan yang baik dan 
buruk (gembaran lingkungan sehat dan 
lingkungan tidak sehat), berdasarkan hal tersebut 
mendorong diri siswa meyakinkan hasil 
karyanya mampu memberi dampak yang baik 
untuk menumbuhkan kesadaran orang lain yang 
melihat karyanya. Siswa memiliki kemampuan 
yang tinggi dalam mendeteksi suatu 
permasalahan sehingga ide yang diungkapkan 
menjadi menarik. Berdasarkan analisis tersebut 
dapat diperkuat dengan teori yang menyatakan 

 
71 Siswandi, Menuju Realitas Peserta Didik yang Penuh Kreativitas, Jurnal, 
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bahwa siswa mampu membedakan dan 
membandingkan untuk mendeteksi suatu 
masalah yang terjadi. 

Cepat menemukan perbedaan dan 
menangkap suatu permasalahan untuk 
dianalisisnya atau dibandingkan guna untuk 
dijadikan bahan dasar menemukan kreativitas 
lebih lanjut, sehingga dapat menyelesaikan suatu 
masalah. Hasil dari analisisnya di ungkapkan 
kembali dengan gagasan baru yang seseorang 
miliki. 72 

Kemampuan originalitas siswa kelas VI 
dikatakan sangat kreatif, karena terlihat dari 
kemampuan siswa mampu mengungkapkan hal 
yang baru dan berbeda dari yang lainnya. 
ketrampilan ini menunjukkan kemampuan siswa 
memikirkan masalah-masalah atau hal-hal yang 
tidak pernah difikirkan oleh orang lain, 
menggunakan cara-cara baru untuk 
menyelesaikannya. 

 
c) Kemampuan Berfikir Intrinsik 

Kemampuan berfikir Intrinsik siswa kelas 
VI mampu  menciptakan sebuah gagasan dan ide 
terlebih dahulu siswa mencari manfaat apa dari 
gagasan tersebut, jadi sebelum mengungkap-
kannya siswa menganalisis untuk dapat 
memecahkan suatu masalah dengan menciptakan 

 
72 Yeni Rachmawati,Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak, (Jakarta: 
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suatu gagasan. Melalui analisis tersebut dapat 
diperkuat dengan teori yang menyatakan bahwa 
siswa menciptakan gagasan dengan memahami 
manfaat supaya dapat memecahkan suatu 
masalah 

Dalam mengungkapkan ide serta gagasan 
dengan berfikir secara mendalam. Mencari 
hubungan-hubungan ide satu dengan yang lain, 
mencari manfaat dan tujuan dari ide yang di 
kemukakan. Sampai ide tersebut dianggap layak 
untuk dipergunakan dalam memecahkan suatu 
masalah.73 

Hasil analisis dari pernyataan lain siswa 
kelas VI, ide yang diungkapkan, terdapat jiwa 
semangat dalam diri siswa untuk menciptakan 
lingkungan yang sehat. Dikarenakan kurangnya 
kesadaran diri dari masyarakat, siswa 
mengungkapkan gagasan atau ide dalam karya 
posternya bertujuan untuk menumbuhkan 
kesadaran masyarakat. Hal ini menunjukkan 
bahwa siswa mengungkapkan ide tersebut bagi 
dirinya sangat berarti, dan percaya diri untuk 
mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui 
analisis tersebut dapat diperkuat dengan teori 
yang menyatakan bahwa siswa mengungkapkan 
gagasan berdasarkan tujuan untuk menumbuhkan 
kesadaran.  

 
73 Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah dasar, (Jakarta : 

Prenadamedia Group, 2013)  111 



 

 
 

                                                

Sebuah ide tau gagasan yang 
diungkapkapkan harus memiliki perspektif baru, 
potensial mampu memberika kesadaran pada si 
pembacanya, sehingga tersentak kemudia sadar 
mengenai hal yang kurang difikirkan semalam 
ini. Maka dari hal itu tercapailah tujuan 
seseorang untuk menggugah kesadaran orang 
lain.74 

Beberapa ungkapan-ungkapan mengenai 
kemampuan intrinsic siswa, kenyataan 
menunjukkan bahwa siswa dalam memecahkan 
masalah derdasarkan tujuan dan manfaat yang 
diharapkan pada diri seorang siswa.  Jiwa 
keyakinan untuk menghasilkan manfaat yang 
baik sangat terlihat dari ungkapan-ungkapan 
yang dilontarkan, sehingga siswa menikmati 
segala cara dalam menyelesaikan suatu 
permasalahan untuk menghasilkan gagasan yang 
bermanfaat. 

 

 
74 Momon Sudarman, Mengembangkan Keterampilan Berfikir Kreatif, (Jakarta 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, hasil 

penelitian yang telah dilakukan dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
a. Perkembangan kreativitas siswa kelas atas.z 

Perkembangan kreativitas siswa kelas atas tak lepas 
dari bimbingan dan arahan dari guru, kegiatan 
pengembangan kreativitas siswa kelas atas (IV, V, 
VI) di wadahi dari sekolah. Sekolah menyediakan 
segala sesuatu yang diperlukan siswa-siswi guna 
menunjang kegiatan siswa untuk mengembangkan 
kreativitas siswa, baik dalam bidang akademik 
maupun non akademik. Guru juga memiliki 
kreativitas yang tinggi, karena siswa yang kreatif di 
dasari oleh guru yang kreatif pula. Guru 
menggunakan strategi-strategi tersendiri untuk 
mengembangkan kreativitas siswa, guru juga 
mengenal sifat-sifat kreatif yang dimiliki siswa 
sehingga memudahkan guru untuk mengoktimalkan 
kegiatan pengembangan kreativitas siswa kelas atas. 

b. Klasifikasi level kreativitas siswa kelas atas. 
Siswa kelas atas memiliki kategori yang berbeda-
beda pada setiap level kelas, hal ini ditunjang oleh 
beberapa kemampuan-kemampuan indikator 
kreativitas, sehingaa mampu menunjukkan hasil 



 

 
 

yang berbeda oleh setiap siswa pada jenjangnya. 
Siswa kelas IV cenderung berkemampuan berfikir 
Imajinasi sangat tinggi disbanding kelas atas lainnya 
karena siswa lebih gemar berkhayal untuk 
memecahkan masalah. Siswa kelas V cenderung 
berkemampuan berfikir fleksible (keluesan) karena 
kemampuan siswa berfikir terbuka untuk 
memecahkan masalah dan berfikir sebelum 
bertindak. Kemampuan berfikir intrinsik siswa kelas 
V karena adanya rasa semangat dalam diri siswa, 
serta kemampuannya dalam fokus permasalahan 
untuk memecahkan suatu masalah. Siswa kelas VI 
cenderung memiliki kemampuan berfikir lancar, 
orisinil, intrinsik yang sangat kreatif, karena siswa 
dalam berfikir lancar siswa mampu menghubungkan 
beberapa idea tau gagasan dan memiliki rasa percaya 
diri untuk memecahkan suatu persoalan. Dalam 
kemampuan berfikir orisini siswa kelas VI dikatakan 
sangat kreatif karena dari pandangannya terhadap 
lingkungan siswa mampu memunculkan gagasan-
gagasan baru, serta membedakan dan 
membandingkan untuk menemukan kreativitas lebih 
lanjut. Sedangkan dalam kemampuan berfikir 
intrinsik siswa menciptakan gagasan dengan 
memeahami manfaat dan tujuan untuk 
menumbuhkan kesadaran. 
 
 
 



 

 
 

 
B. Saran  

a. Untuk siswa-siswi agar lebih bersemangat untuk 
terus mengembangkan kreativitas-kreativitas yang 
dimiliki, baik dibidang akademik maupun 
nonakademik guna mendapatkan hasil serta prestasi 
yang baik. 

b. Untuk guru supaya mengetahui pada kemampuan 
apakah siswa dikelas atas pada setiap jenjangnya 
atau level kelasnya, supaya tidak melewati batas 
kemampuan kreativitas siswa disetiap jenjang 
kelasnya, supaya tidak menjadi penghambat 
berkembangnya kreativitas siswa. 

c. Kepada peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan 
bahan referensi untuk peneliti berikutnya yang 
berhubungan dengan kreativitas siswa pada setiap 
jenjang atau level kelasnya. 

 

  



 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Daryanto. Media Pembelajaran, Yogyakarta : Penerbit Gava 
Media, 2010. 

 
Salahudin, Anas. Pendidikan Karakter, Bandung : CV 

Pustaka Setia,  2013. 
 
Syaodih, Nana. Landasan Psikologi Proses Pendidikan, 

Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 4. 
 
Supartini, Mimik.  Pengaruh Penggunaan Media 

Pembelajaran Kreativitas Guru Terhadap Prestasi 
Belajar Siswa. Jurnal Penelitian dan Pendidikan IPS 
(JPPT) 

 
Susanto, Ahmad, Perkembangan Anak Usia Dini, Jakarta: 

Kencana, 2012. 
 
Munandar, Utami. Pengembangan Kreativitas Anak 

Berbakat, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999. 
 
Euis, Yeni Racmawati. Strategi Pengembangan Kreativitas 

Pada Anak, Jakarta : Kencana,  2010. 
 
Murniati, Endyah.  Pendidikan & Bimbingan Anak Kreatif,  

Yogyakarta : PT Pustaka Insan Madani, 2012. 
 
Partanto, Kamus Ilmiah Populer, Arkola Surabaya. 
 
Beetlestone, Florence. Creative Learning, Bandung: Nusa 

Media, 2012. 



 

 
 

Munandar, Utami. Kreativitas dan Keberbakatan, Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 1999 

 
Sudarman, Momon. Mengembangkan Kemampuan Berpikir 

Kreatif, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013. 
 
Mustofa, Bisri. Psikologi Pendidikan, Yogyakarta : Parama 

Ilmu, 2015. 
 
Danim, Sudarwan. Perkembangan Peserta Didik, Bandung : 

Alfabeta, 2013. 
 
Semiawan, Conny. Perspektif Pendidikan Anak Berbakat,  

Jakarta : PT Gramedia, 1997. 
 
Meleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. 

Bandung: Remaja RosdaKarya, 2009. 
 
Sugiyono, Metodologi Penelirian Pendidikan Pendidikan 

Kualitatif, Kualitataif, dan R & D, Bandung: 
Alfabeta,2013. 

 
Triyanto, “Paradikma Humanistik dalam Pendidikan Seni, ” 

Jurnal Imajinasi” , no 1(Oktober- Januari 2016), 6. 
 
Shahib, Nurhalim Pembinaan Kreativitas Anak Guna 

Membangun Kompetensi, Bandung : P.T. Alumni, 
2010.  

 
Siswandi, Menuju Realitas Peserta Didik yang Penuh 

Kreativitas,  No 01, Januari-April 2011. 
 
Susanto, Ahmad. Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah 

dasar, Jakarta : Prenadamedia Group, 2013. 


