
  
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori 

   Pengertian Kreativitas  

Kreativitas adalah kemampuan untuk memiliki pemikiran yang baru, 

berbeda, dan beragam untuk memecahkan suatu masalah. Kreativitas 

memerlukan kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang 

berbeda. Kreativitas dapat muncul dari sikap mental yang tidak kaku, penuh 

toleransi serta ketertarikan kepada hal yang baru dan belum di ketahui.
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Kreativitas adalah ciri-ciri khas yang di miliki oleh individu yang 

menandai adanya kemampuan untuk menciptakan suatu yang baru atau 

kombinasi dari karya yang telah ada. Utami Munandar mendefinisikan 

kreativitas yaitu kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluwesan, 

dan orisinalitas dalam berfikir serta mampu untuk mengolaborasikan suatu 

gagasan.
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Kreativitas merupakan suatu kemampuan seseorang dalam menciptakan 

sesuatu yang baru dan mengandung nilai, baik terkait dengan produk, solusi, 

seni kerja, ataupun lainnya.
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Menurut Irham Fahmi dalam buku kewirausahaan, kreativitas adalah 

kemampuan untuk mengembangkan gagasan-gagasan baru dan untuk 

menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Seorang 

wirausaha di ajak untuk berfikir berbeda yaitu berbeda dari kebanyakan 

orang, kerana jika dia berpikir sama dengan banyak orang maka di sana 

tidak ada nilai keunikan yang bisa di jual. Sebuah produk akan di beli jika 

ada mengandung nilai keunikan, dan keunikan itu akan di peroleh dengan 

membangun kreativitas.
4
  

Bryd dan Bryman dalam buku Ahmad Zayadi  mengatakan bahwa ada 

di mensi yang mendasari sebuah keberhasilan yaitu kreativitas. Pendapat 

Amabile, bahwa semua kegiatan wirausaha di awali dari ide yang kreatif.
5
 

Pengertian yang lain yaitu kreativitas merupakan kemampuan seseorang 

untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya 

nyata, yang relative berbeda dengan apa yang ada sebelumnya (Supriadi 

dalam Alma). Kemampuan untuk berpikir kreatif menuntut beberapa hal, 

antara lain :  

   Sikap terbuka 

   Keberanian untuk berbeda dengan biasanya 

   Menguasai satu bidang dengan sangat baik 

   Buying low, selling hing: melihat sesuatu dari yang tidak di sukai 

banyak orang, kemudian mengelolanya dan memunculkan kembali 
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menjadi sesuatu yang berbeda di saat yang tepat sehingga bernilai 

tinggi.
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Menurut Robert Franken, ada tiga dorongan yang menyebabkan orang 

bisa kreatif yaitu : 

   Kebutuhan untuk memiliki sesuatu yang baru, bervariasi dan lebih baik. 

   Dorongan untuk mengomunikasi nilai dan ide. 

   Keinginan untuk memecahkan masalah, dengan kata lain, masalah 

kreativitas ini dapat di maknai sebagai sebuah energi atau dorongan 

dalam diri yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan tertentu. 

Pengertian kreativitas menurut kamus yaitu melibatkan penggunaan 

keterampilan dan imajinasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru atau 

sebuah karya seni. Kreativitas adalah suatu proses yang menghasilkan 

sesuatu yang baru, apakah suatu gagasan atau suatu objek dalam bentuk atau 

susunan yang baru (Hurlock). kreativitas adalah suatu proses yang tercermin 

dalam kecelancaran, kelenturan (fleksibilitas) dan originalitas dalam 

berpikir (Utami Munandar).
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Haru Basuki, mencatat bahwa kreativitas sebagai kemampuan untuk 

menghasilkan sesuatu yang baru . Kemudian, di bagian yang lainnya, Haru 

Basuki-pun menjelaskan bahwa kecuali unsur baru, juga terkandung peran 

faktor lingkungan dan waktu (masa). Produk baru dapat di sebut karya 

kreatif jika mendapatkan pengakuan (penghargaan) oleh masyarakat pada 
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waktu tertentu (Stein). Menurut ahli lain pertama-tama bukan suatu karya 

kreatif bermakna bagi umum, tetapi terutama bagi sipencipta sendiri.  

Macam-macam definisi tentang kreativitas di atas memberikan gambaran 

kepada kita bahwa betapa pentingnya kreativitas dalam kehidupan kita 

terutama dalam penciptaan sebuah karya agar karya yang di hasilkan memiliki 

keunikan dan perbedaan dari yang lainnya serta dapat bermanfaat untuk diri 

sendiri maupun orang lain.  

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kreativitas 

Menurut Suryana beberapa faktor yang mempengarui karakter kreativitas 

yang di bagi dalam dua kelompok, yaitu: 

   Faktor Internal di antaranya: Bakat, pengetahuan, kemampuan, sikap, 

motivasi, prilaku, dan pengendalian diri. 

   Faktor Eksternal di antaranya: Lingkungan, keluarga, pendidikan, 

pengalaman, kelompok, dan organisasi.
8
  

Faktor- faktor di atas dapat di simpulkan bahwa kreativitas sangat di 

pengaruhi oleh faktor internal dan eksternal baik dalam diri sendiri maupun 

lingkungan,sehingga kreativitas dapat dipelajari oleh siswa. 

Menurut Yeni Rachmawati Euis Kurniati Empat hal yang dapat 

mempengaruhi kreativitas yang di kelompokkan menjadi faktor pendukung dan 

penghambat yaitu: 
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   Rangsangan Mental 

Karya kreatif dapat muncul jika anak mendapatkan rangsangan mental 

yang mendukung. Aspek kognitif anak di stimulasikan agar mampu 

memberikan berbagai alternatif pada setiap stimulasi yang muncul. Aspek 

kepribadian anak di stimulasi untuk mengembangkan berbagai macam 

potensi pribadi kreatif seperti percaya diri, keberanian dan sebagainya. 

Aspek psikologis di stimulasi agar anak memiliki rasa aman, kasih sayang 

dan penerimaan. Menerima anak dengan segala kekurangan dan 

kelebihannya akan membuat anak berani mencoba, berinisiatif dan berbuat 

sesuatu secara spontan. Sikap ini sangat di perlukan dalam pengembangan 

kreativitas. 

Pendidik harus siap menerima apapun karya anak. Dukungan mental 

akan membuat anak merasa di hargai dan di terima keberadaannya 

sehingga ia akan berkarya dan memiliki keberanian untuk memperlihatkan 

kemampuannya, sebaliknya tanpa dukungan mental yang positif bagi anak 

maka kreativitas tidak akan terbentuk. 

   Iklim dan Kodusi Lingkungan 

Kondisi lingkungan sangat berpengaruh besar dalam menumbuh 

kembangkan kreativitas. Lingkungan yang sempit, pengap dan 

menjenuhkan akan menimbulkan ketidak semangatan dalam 

mengumpulkan ide cemerlang. Kreativitas dengan sendirinya akan mati 

dan tidak berkembang dengan kondusi lingkungan yang tidak mendukung. 



   
 

 

   Peran Guru 

Guru adalah tokoh bermakna dalam kehidupan anak. Beberapa hal 

yang dapat mendukung peran guru dalam mengembangkan kreativitas 

siswa antara lain: 

a. Percaya diri 

b. Berani Mencoba Hal Baru 

c. Memberikan Contoh 

d. Menyadari Keragaman Karakteristik Siswa 

e. Memberikan Kesempatan pada Siswa untuk Berekspresi dan 

Berekslorasi 

f. Positive Thinking 

   Peran Orang Tua 

Utami Munandar dalam yeni Rachamawati dan Euis kurniati 

menjelaskan beberapa sikap orang tua yang menunjang tumbuhnya 

kreativitas, sebagai berikut: 

a. Menghargai pendapat anak dan mendorongnya untuk mengungkapkan 

b. Membolehkan anak mengambil keputusan sendiri 

c. Mendorong anak untuk menjajaki dan mempertanyakan hal-hal 

d. Menunjang dan mendorong kegiatan anak 

e. Memberikan pujian yang sungguh-sungguh kepada anak  

f. Mendorong kemandirian anak dalam bekerja 

g. Menjalin kerja sama yang baik dengan anak 

h. Menikmati keberadaannya bersama anak 



   
 

 

Sikap orang tua yang tidak menunjang kreativitas adalah: 

a. Mengatakan pada anak bahwa ia akan di hukum jika melakukan 

kesalahan 

b. Orang tua ketat mengawasi kegitan anak 

c. Orang tua kritis terhadap anak dan menolak gagasan anaj 

d. Orang tua menekan dan memaksa anak untuk menyelesaikan tugas  

e. Orang tua tidak sabar terhadap anak. 

f. Tidak membolehkan anak mempertanyakan orang , keputusan orang 

tua
9
 

James L. Adams dalam bukunya conceptual blockbusting telah 

mengidentifikasi hambatan kreativitas tersebut dalam bentuk klasifikasi 

sebagai berikut: 

   Hambatan Persepsi 

  Hambatan persepsi yaitu hambatan yang membuat manusia sulit 

mempersepsikan masalah atau menangkap informasi yang relevan, 

beberapa jenis hambatan kreativitas ini adalah: 

a. Pola pikir stereotip 

b. membatasi masalah secara berlebihan 

c. Terlalu banyak atau sedikit informasi 
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   Hambatan Emosi 

Hambatan emosi dapat menganggu kemampuan seseorang 

memecahkan masalah melalui berbagai cara. Beberapa jenis hambatan 

kreativitas yang tergolong dalam hambatan emosi dan contoh-contohnya 

adalah sebagai berikut: 

a. Takut mengambil resiko 

b. Tidak menyukai ketidak pastian 

c. Lebih suka menilai dari pada menghasilkan gagasan 

d. Menganggap remeh suatu masalah 

e. Tergesah-gesah menyelesaikan masalah 

   Hambatan Kultural 

Hambatan kultural dapat menjakiti seseorang bila dia di hadapkan 

pada seperangkat pola kultural di lingkungannya, salah satu hambatan 

kultural yang paling umum adalah takut untuk tampil berbeda dari yang 

lain, atau takut mengambil tindakan atau mengemukakan gagasan yang 

mungkin bakal di anggap kontroversial.   

   Hambatan Lingkungan 

Merupakan hambatan kultural yang lebih luas. contohnya yaitu 

kurangnya duk ungan sarana, dan prasarana kerja. 

   Hambatan Intelektual 

Hambatan intelektual biasanya di sebabkan oleh sikap mental yang 

tidak efesien atau keengganan atau menggunakan pendekatan baru, 

misalnya: 



   
 

 

a. Terlalu menggandalkan logika 

b. Menggunakan pengalaman atau cara lama yang terbukti efektif 

hasilnya. 

Fogler dan Leblanc menambahkan satu faktor hambatan lagi berupa 

hambatan ekspresif, yaitu ketidak mampuan seseorang untuk 

mengominikasikan gagasan, baik secara lisan maupun tulisan. Sebenarnya, 

mutu gagasan tidak harus selalu di kemukakan secara lisan. Bila kita kurang 

lancar berbicara, kekurangan tersebut bisa di atasi dengan membuat gambar, 

ilustrasi, bagan, atau memanfaatkan “bahasa tubuh”  untuk lebih ekspresif. Kita 

tidak perlu ragu menghabiskan waktu untuk menyampaikan gagasan. Carol 

kinsey Goman,Ph.D, dalam bukunya yang berjudul Creativity in Business 

mengidentifikasi hambatan kreativitas yaitu: 

a. Membuat asumsi 

b. Takut gagal 

c. Taat pada aturan 

d. Berkeyakinan bahwa diri sendiri tidak kreatif 

e. terlalu mengandalkan logika.
10

 

Orang menjadi tidak kreatif karena faktor lingkungan dan kesalahan-

kesalahan berpikir. kesalahan cara berpikir yang merupakan belenggu mental 

untuk berpikir kreatif, antara lain : 
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   Selalu mempunyai jawaban yang benar, sehingga tidak pernah 

menganggap bahwa ada kemungkinan beberapa jawaban yang benar. 

   Menfokuskan berpikir secara logis, tetapi jika terlalu memfokuskan 

kepada berfikir logis akan menghambat berfikir kreatif. 

   Spesialisasi berlebihan, sehingga tidak mengetahui aspek lain/bidang lain 

selain yang di tekuni. 

   Takut di katakan tidak kreatif atau bodoh, sehingga tidak berani 

mengemukakan pendapat. 

   Takut berbuat salah dan gagal. 

   Rasa rendah diri. 

b. Manfaat Berpikir Kreatif 

Berpikir kreatif harus memiliki dasar pola pikir kreatif. Hal ini dapat 

membantu memecahkan permasalahan guna menemukan solusinya. Berpikir 

kreatif memiliki banyak manfaat bagi kita atau dalam berwirausaha, Kegunaan 

pola pikir kreatif itu adalah: 

   Menemukan gagasan, ide, peluang, dan inspirasi baru. 

   Mengubah masalah atau kesulitan dan kegagalan menjadi sebuah 

pemikiran yang cemerlang untuk langkah selanjutnya. 

   Menemukan solusi yang inovatif . 

   Menemukan teknologi baru. 



   
 

 

   Mengubah keterbatasan yang ada sebelumnya menjadi sebuah kekuatan 

atau keunggulan.
11

 

Pengertian kreativitas menurut kamus besar bahasa indonesia adalah 

kemampuan untuk berkreasi atau daya cipta.
12

 Kreativitas adalah menyangkut 

suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan berkaitan dengan 

potensi yang ada dalam diri manusia yang dapat di manfaatkan untuk 

mengubah kehidupan. 

c. Cara Menumbuhkan Kreativitas  

Tujuan sifat yang membelenggu kreatifitas berusaha seseorang harus di 

hilangkan. Lembaga-lembaga pendidikan di sinilah di harapkan peran yang 

sangat membagun kepribadian interpreneur yang kuat sehingga akan muncul 

usahawan- usahawan yang handal. Terbukti sering seseorang dengan dukungan 

dana yang kuat namun karena tidak memiliki karakter wirausaha akibatnya 

gagal mengelola suatu bisnis, maka peran pendidikan dengan membangun 

mental yang tangguh sangat menentukan.
13

 Cara membangkitkan kemampuan 

kreatif dalam diri yaitu : 

   Mulai berimajinasi dan terus berimajinasi. 

   Berpikir berbeda dari orang lain atau berlawanan. 

   Belajar berpikir optimis, bukan berpikir pesimis dalam menghadapi. 

masalah yang belum bisa terjawab caranya ialah: 
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a. Selalu ada kesempatan dalam setiap kesulitan, bukan ada kesulitan 

dalam setiap kesempatan. 

b. Selalu ada solusi dari setiap kesulitan, bukan tidak ada solusi dari setiap 

kesulitan. 

c. Tidak ada yang tidak mungkin di selesaikan bukan setiap yang tidak 

mungkin tidak bisa di realisasikan. 

   Selalu membuat konsep, yaitu: 

a. Sketsa dalam sebuah perencanaan dan ide anda. 

b. Corat-coret dalam setiap pemikiran. 

c. Uraikan kejadian dalam sebuah pengalaman. 

d. Menggambarkan apa yang baru saja terjadi. 

e. Membuat perincian atau uraian dari berbagai sisi. 

   Berpikir, melihat, dan memvisualisasikan hal dari segala aspek. 

   Berpikir lebih detail, maka akan ditemukan suatu hal yang baru 

   Melihat suatu produk, hal, atau gambar lebih lama dari biasanya untuk 

menemukan perbedaan. 

   Amati perubahan-perubahan yang terjadi dan temukanlah: 

a. Faktor penyebab 

b. hal yang belum mengalami perubahan atau belum tersentuh oleh 

perusahaan 

c. hal yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari perusahaan 

d. Hal yang akan terjadi di kemudian hari dan temukan sesuatu yang baru 

atau perubahan yang baru.  



   
 

 

   Gabungkanlah kotak pemikiran anda yang terdiri dari pengetahuan, 

pengalaman, informasi-informasi yang baru, dan kejadian-kejadian yang di 

alami untuk di buat dan di olah menjadi alat dalam memecahkan masalah 

yang belum terjadi. 

    Selalu berpikir bahwa barang, perubahan produk, atau hal yang anda lihat 

itu belum sempurna.
14

 

Banyak orang beranggapan kreatif hanyalah milik ilmuan yang berotak 

brilian atau milik para seniman. Pemikiran kreatif merupakan bakat yang di 

wariskan turun temurun. Anggapan ini tidak sepenuhnya benar. banyak peneliti 

membuktikan bahwa kreatifitas dapat di latih dan di ajarakan. Para ahli banyak 

mengusulkan metode berfikir kreatif, seperti: brainstroming, sinektik, analogi, 

main maping, lateral thinking, dan lain-lain. Cara-cara lain yang lebih mudah 

dan praktis untuk merangsang lahirnya ide-ide kreatif adalah sebagai berikut : 

   Penggabungan Ide 

Penggabungan ide merupakan pola berpikir kreatif yang sangat klasik, 

banyak produk-produk yang inovatif klasik yang di kembangkan dengan 

pola yang sama. Kursi roda adalah gabungan dari kursi dengan roda, 

demikian halnya dengan bakso ikan, merupakan penggabungan antara 

bakso dengan ikan. 

Menggabungkan ide sangatlah mudah. Mendapatkan ide gabungan 

yang bermanfaat dan dapat direalisasikan adalah tantangan tersendiri, tidak 
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semua ide gabunggan benar-benar bermanfaat, sebagian besar ide 

gabunggan sulit di realisasikan dengan ilmu dan teknologi yang ada pada 

saat ini, namun bukan berarti ide tersebut tidak dapat di realisasikan. 

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang-bidang lainnya, 

membuat ide yang sebelumnya mustahil direalisasikan, dapat segera 

diwujudkan. 

   Membuat Jadi Lebih 

Cara lain untuk mendapatkan ide kreatif adalah dengan menambahkan kata 

lebih dan sebuah kata sifat lain, misalnya: lebih kecil, lebih besar, lebih 

mudah, lebih sederhana, lebih murah, lebih kuat, lebih ringan, lebih 

banyak, lebih sedikit, lebih tipis, lebih tebal dan seterusnya. 

   Analogi 

Pemikiran kreatif dapat lahir dari hasil mempersamakan atau analogi. Dua 

buah ide yang sama sekali berbeda dapat dianalogikan untuk menghasilkan  

ide kreatif, dengan analogi sebuah permasalahan di pandang dengan cara 

berbeda dan dengan sudut pandang baru. 

   Wujudkan Ide 

Ide kreatif hanyalah sebuah hasil pemikiran yang bersifat abstrak. ide 

tersebut akan tetap bersifat abstarak sampai ide tersebut di wujutkan atau 

di realisasikan. Sebuah ide akan memberikan dampak dan terasa 

manfaatnya apabila ide tersebut di wujudkan menjadi bentuk nyata. 

Perwujudkan ide dapat berupa tindakan, tulisan, atau sebuah karya. 



   
 

 

Menghasilakan ide-ide kreatif adalah mudah. Mewujudkan ide kreatif 

tersebut menjadi kenyataan itulah inti dari kreatifitas, seperti kata Thomas Alva 

Edison, “kreatif itu  % ide hebat, dan   % kerja keras” 
15

  

Kreativitas yang di maksud di sini adalah kreativitas siswa dalam 

menciptakan sebuah karya dengan kemampuan yang mereka miliki, kreativitas 

sangatlah penting dalam menghasilkan sebuah karya produk pengelolahan 

pengawetan bahan nabati dan hewani yang bernilai. Menurut suryana Beberapa 

ciri dari orang yang memiliki daya kreativitas adalah sebagai berikut: 

   Kuatnya motivasi untuk berprestasi 

   Penuh komitmen 

   Memikili inisiatif dan optimisme yang unggul 

   Berpikir divergen, yaitu selalu melihat sesuatu di balik yang tampak, tidak 

mudah hanyut atau terpengaruhi oleh keadaan, dan mampu berpikir 

abstrak.  

   Selalu membiasakan diri untuk mencari alternatif –alternatif 

Gary K. Himes mengemukakan bahwa pekerjaan yang berbeda di berbagai 

tingkatan memerlukan jenis kreativitas yang berbeda. Tiga metode kreatif yang 

utama, sebagai berikut: 
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   Duplikasi 

Kemajuan yang dicapai oleh para pemimpin adalah dengan menyaring 

metode/prosedur kerja, gagasan yang pantas untuk di ubah atau di 

modifikasi berdasarkan keperluan.  

   Perluasan 

Suatu inovasi dasar perlu di lakukan, kemudian manfaatnya di tingkatkan 

dengan memperluas penerapannya. 

   Inovasi 

Sesuatu yang baru harus di hasilkan. Seseorang yang menghasilkan 

gagasan untuk mengubah praktik-praktik yang masih tradisional, walaupun 

perubahan ini mendapat kesulitan untuk di terima. 

Hasil berpikir kreatif adalah berupa sesuatu yang bersifat imajinasi, 

abstrak, dan obses, seperti gagasan, khayalan, dan ide-ide. Proses berpikir 

kreatif di sebut kreativitas. Kreativitas adalah kegiatan yang mendatangkan 

hasil yang sifatnya sebagai berikut: 

   Baru (new) cirinya inovatif, belum ada sebelumnya, seger menarik, serta 

aneh dan mengejutkan. 

   Berguna (useful), cirinya lebih praktis, lebih mudah, memperlancar, 

mendatangkan hasil yang lebih baik atau lebih banyak. 

   Dapat di mengerti (understable), cirinya hasil yang sama dapat di mengerti 

dan di buat di lain waktu.
16
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Menciptakan sebuah karya atau hal-hal yang baru sangatlah di butuhkan 

kemampuan siswa yang kreatif. Siswa tidak hanya di tuntut untuk bisa 

menghasilkan sebuah karya namun siswa di haruskan mampu membuat ide-ide 

baru dari karya-karya produk yang mereka hasilkan agar mampu bersaing 

dengan produk karya-karya lainnya.  

   Materi Pengolahan dan wirausaha Pengawetan Bahan Nabati dan  

Hewani pada  Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan 

a. Pengertian Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan 

Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan dapat di golongkan ke 

dalam pengetahuan transcience-knowledge, yaitu mengembangkan 

pengetahuan dan melatih keterampilan kecakapan hidup berbasis seni, 

teknologi, dan ekonomi. Pembelajaran ini berawal dengan melatih 

kemampuan ekspresi kreatif untuk menuangkan ide dan gagasan agar 

menyenangkan orang lain, dan di rasionalisasikan secara teknologis 

sehingga keterampilan tersebut bermuara apresiasi teknologi terbaru-kan, 

hasil ergonomis dan aplikatif dalam memanfaatkan lingkungan sekitar 

dengan memperhatikan dampaknya terhadap ekosistem, manajemen, dan 

ekonomis.
17

  

Mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan ini memberikan bekal 

untuk berwirausaha bagi siswa agar dapat bersaing dengan kemajuan yang 

semangkin modren ini agar dapat menguranggi pengangguran dan siswa 

diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dengan kreativitas dan skiil 
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yang mereka miliki, disinilah tugas pendidikan untuk mengembangkan 

potensi-potensi peserta didik di antaranya nilai yang di hidupkan pada mata 

pelajaran prakarya dan kewirausahaan yaitu: 

   Percaya diri 

   Kreativitas 

   Tekun 

   Jujur 

   Pantang Menyerah 

   Kerjasama
18

 

b. Pengertian Pengolahan 

Pengolahan artinya membuat, menciptakan bahan dasar menjadi benda 

produk jadi agar dapat di manfaatkan secara luas. Prinsip kerja pengolahan 

adalah mengubah benda mentah menjadi produk matang dengan 

mencampur, memodifikasi bahan tersebut, oleh karenanya, kerja 

pengolahan menggunakan desain sistem, yaitu mengubah masukan menjadi 

keluaran sesuai dengan rancangan yang di buat, sebagai contoh: membuat 

makanan atau memasak makanan; kinerja ini membutuhkan rancangan 

secara tepat dan juga membutuhkan perasaan terutama rasa lidah dan bau-

bauan agar sedap. Kerja ini akan melatih rasa dan kesabaran maupun 

berpikiran praktis serta ketepatan. Kognisi untuk menghafalkan rasa bumbu, 

serta racikan yang akan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Manfaat 

pendidikan teknologi pengolahan bagi pengembangan kepribadian siswa 
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adalah: pelatihan rasa yang dapat di korelasikan dalam kehidupan sehari-

hari. Pengolahan telah di lakukan oleh pendahulu bangsa kita dengan 

teknologi tradisi yang sederhana, namun telah menunjukkan konsep 

pengolahan yang aplikabel hingga saat ini.
19

 

c. Mengenal Produk Pengawetan Bahan Nabati dan Hewani 

   Bahan Nabati 

Bahan pangan nabati adalah bahan pangan yang berasal dari tumbuh-

tumbuhan. Indonesia merupakan negara tropis yang dianugerahi 

bermacam-macam jenis bahan nabati, baik itu buah-buahan maupun 

sayuran. 

   Bahan Hewani 

Bahan pangan hewani, yaitu bahan pangan yang berasal dari hewan, 

beberapa jenis bahan pangan yang masuk dalam kategori hewani, di 

antaranya adalah daging, ikan, telur, dan lainnya.
20

 

Pengolahan dan pengawetan pangan telah di mulai dari zaman prasejarah 

saat manusia memproses bahan mentah menjadi berbagai jenis masakan 

dengan cara pemanggangan di atas api, pengasapan, perebusan, fermentasi, 

pengeringan dengan matahari dan penggaraman. 

Awal abad ke-20 terjadi perubahan kebiasaan makan dan tuntutan 

konsumen di negara maju, hal ini mendorong pengembangan teknologi 

pengolahan dan pengawetan pangan yang di tandai dengan makin di 

kenalnya teknologi pengeringan semprot (spray dryer) dan drum dryer 
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untuk menghasilkan produk seperti susu bubuk, makanan bayi, teknik 

evaporasi menghasilkan jus konsentrat, sterilisasi dengan teknik ultra 

hight temperature menghasilkan berbagai produk dalam kemasan 

tetrapack (susu, sari buah). Akhir abad 20 dan awal abad 21 teknologi 

pengolahan dan pengawetan telah menghasilkan berbagai produk seperti 

sup kering instan, keripik buah, freeze dried fruits, nasi instan, mie instan 

dan masih banyak produk lainnya.
21

 

d. Proses dan Alat Pengawetan Bahan Nabati dan Hewani 

Bahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan setelah di panen akan 

mudah mengalami kerusakan sehingga terjadi penurunan mutu, untuk 

menjaga kualitas bahan pangan dan produknya, maka bahan pangan tersebut 

perlu di lakukan pengolahan dan pengawetan. Macam-macam metode 

pengawetan pangan yaitu dengan cara menonaktifkan, menghambat dan 

mencegah faktor-faktor penyebab kerusakan pangan. Metode pengawetan 

pangan hanya akan berhasil jika mekanisme pengawetannya tepat dan sesuai. 

Bahan pangan hasil pertanian masing-masing mempunyai sifat-sifat yang 

berbeda-beda yang penting untuk di ketahui untuk di gunakan sebagai dasar 

saat proses penanganan dan pengolahan. Mengetahui sifat setiap bahan 

pangan bertujuan agar proses penanganan dan pengolahan akan tepat dan 

sesuai. Macam-macam metode untuk pengawetan bahan pangan adalah 

sebagai berikut. 
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   Pengawetan dengan Suhu Rendah 

Salah satu proses usaha untuk mengawetkan adalah dengan 

menyimpan bahan makanan di dalam lemari pendingin yaitu kulkas atau 

freezer (pembeku). Lemari pendingin memiliki suhu yang rendah. 

Umumnya yang dimaksud dengan suhu rendah ini berkisar antara -    

sampai 8  . 

Cara pengawetan pangan dengan suhu rendah ada 2 macam yaitu 

pendinginan (cooling) dan pembekuan (freezing). Pendinginan yang 

biasa di lakukan sehari-hari dalam lemari es pada umumnya mencapai 

suhu 5 sampai 8   atau 2 sampai 8  . Pembekuan adalah penyimpanan 

bahan pangan dalam keadaan beku. Pembekuan yang baik biasanya 

dilakukan pada suhu -12 sampai -    . Pembekuan cepat (quick 

freezing) dilakukan pada suhu -24 sampai -    . 

   Pengawetan dengan Suhu Tinggi 

Pengawetan dengan suhu panas sebenarnya sudah lama di gunakan, 

sejak manusia di kenalkan dengan istilah memasak. Misalnya merebus 

atau menggoreng suatu bahan makanan, sebenarnya kamu sedang 

melakukan proses pengawetan dengan suhu panas, tetapi seringkali kita 

tidak mengetahui batasan pemanasan yang di lakukan terhadap makanan, 

jika pemanasannya tidak tepat, maka akan banyak nilai gizi yang hilang 

dari makanan yang di masak tersebut. Pemanasan yang baik adalah 

secukupnya agar nilai gizi yang hilang tidak terlalu banyak. 



   
 

 

Jumlah panas yang di berikan dalam proses pengolahan pangan tidak 

boleh lebih dari jumlah minimal panas yang di butuhkan untuk 

membunuh mikroba. Proses pemanasan memerlukan ada-nya hubungan 

antara panas dan waktu, yaitu jika suhu yang di gunakan rendah, maka 

waktu pemanasan harus lebih lama. Jika suhu tinggi, waktu pemanasan 

singkat. Sebagai contoh misalnya jumlah panas yang di terima bahan jika 

kita memanaskan selama 10 jam di dalam air mendidih (100  ) kira-kira 

sama dengan memanaskan bahan tersebut selama 20 menit pada suhu 

      .  

e. Cara Merancang Pengawetan Bahan Nabati dan Hewani 

   Mencari Ide 

Ide perancangan pengawetan bahan nabati dan hewani yang di 

lakukan dapat berupa modifikasi atau penyempurnaan dari proses 

pengawetan yang sudah di lakukan di daerah setempat, atau berupa proses 

pengawetan yang belum pernah di lakukan di daerah tersebut.  

   Percobaan 

Perencanaan produksi tidak dapat di lakukan sebelum di dapat resep 

atau rumusan yang tepat dan baku untuk teknik pengolahannya. Lakukan 

beberapa percobaan modifikasi terhadap proses pengolahan produk 

pengawetan yang sudah ada, atau percobaan untuk memperoleh resep baru 

pengawetan. Catat dengan teliti setiap proses yang di lakukan. Lakukan 

percobaan hingga di temukan proses dan teknik yang tepat. 

  



   
 

 

   Perencanaan Produksi 

Rancangan proses pengawetan yang akan di lakukan di mulai dengan 

pengadaan dan persiapan bahan serta peralatan, langkah-langkah pada 

proses pengawetan hingga pengemasan. Buatlah perancangan secara 

mendetail meliputi waktu, sarana dan proses yang harus di lakukan. 

   Pembuatan Produk Pengawetan dari Bahan Nabati dan Hewani 

Pembuatan produk pengawetan di lakukan sesuai dengan rencana 

yang telah di buat. Lakukan setiap tahapan proses dengan hati-hati dan 

teliti. Kesalahan pada salah satu tahapan akan memengaruhi kualitas dari 

produk akhir. Lakukan pula evaluasi pada setiap produk yang di hasilkan 

untuk memastikan kualitas produk. 

   Pengemasan Produk 

Pengemasan dan pelabelan merupakan tahap akhir dalam proses 

pengolahan pangan sebelum di pasarkan. Pengemasan seringkali menjadi 

salah satu faktor penentu kesuksesan suatu produk olahan di pasar, oleh 

karena itu, peran teknis, ekonomis, dan juga sosial dari pengemasan harus 

di pahami dengan baik. Fungsi-fungsi ini tentu saja harus di dukung oleh 

adanya pelabelan yang baik. Pelabelan yang baik dapat meningkatkan 

posisi produk di pasar dan dapat berkontribusi dalam mendukung 

kesuksesan produk. 

  



   
 

 

f. Wirausaha di Bidang Pengawetan Bahan Nabati dan Hewani 

   Dasar Kewirausahaan Pengawetan Bahan Nabati dan Hewani 

Wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Arti kata wira adalah 

pejuang, utama, gagah, berani, teladan, dan jujur. Arti kata usaha adalah 

kegiatan yang di lakukan. Pengertian wirausaha adalah orang yang pandai 

atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, 

menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan 

serta memasarkannya. Pelaku wirausaha di sebut wirausahawan atau 

entrepreneur. 

   Karakter dan Sikap Kewirausahaan 

Sikap yang harus ada dalam jiwa seorang wirausahawa adalah 

kreativitas, inisiatif, dan percaya diri. Ciri-ciri seorang wirausahawan 

adalah: 

a. Percaya diri 

b. Berorientasi tugs dan hasil 

c. Keberanian mengambil resiko 

d. Kepemimpinan 

e. berorientasi ke masa depan 

f. Keorisinalitas: Kreativitas dan Inovasi 

Proses kreatif dan inovatif tersebut biasanya di awali dengan 

munculnya ide-ide dan pemikiran baru untuk menciptakan sesuatu yang 

baru dan berbeda. Baik ide, pemikiran, maupun tindakan kreatif tidak lain 

untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, sesuatu yang baru dan 



   
 

 

berbeda merupakan nilai tambah barang dan jasa yang menjadi sumber 

keunggulan untuk di jadikan peluang. Wirausahawan yang inovatif adalah 

orang yang memiliki ciri-ciri : tidak pernah puas dengan cara-cara yang di 

lakukan saat ini, meskipun cara tersebut cukup baik, selalu menuangkan 

imajinasi dalam pekerjaannya, selalu ingin tampil berbeda atau selalu 

memanfaatkan perbedaan. 

   Faktor Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Berwirausaha di Bidang   

Pengawetan Bahan Nabati dan Hewan 

Kita dapat belajar dari pengalaman para wirausahawan, baik melalui 

buku, artikel maupun berkunjung dan bertanya langsung kepada mereka. 

Setiap wirausahawan yang berhasil pasti pernah mengalami kegagalan. 

Kita dapat mempelajari faktor apa yang menyebabkan kegagalan serta 

bagaimana cara mereka berhasil mengatasi kegagalan tersebut. Kita juga 

tentu dapat mempelajari faktor-faktor apa yang menjadi penyebab dari 

keberhasilan yang diraih dan bagaimana cara para wirausahawan 

mempertahankan keberhasilan mereka. Wirausaha pengawetan, kegagalan 

dapat terjadi pada perolehan bahan baku, proses pengawetan, pengemasan 

dan dapat juga kegagalan dalam pengolahan. 

Kreativitas dan inovasi untuk wirausaha di bidang pangan sangat 

terbuka lebar, banyak hal bisa di lakukan, sejalan dengan keinginan 

manusia yang tanpa batas dan selalu mengharapkan pembaruan. 

Wirausaha juga tidak mengenal usia, jika ada yang bertanya kapan 



   
 

 

seseorang sebaiknya memulai wirausaha, maka jawabnya adalah: 

sekarang.
22

 

   Kreativitas Siswa dalam Pengawetan Bahan Nabati dan Hewani Materi 

Pengolahan dan Wirausaha Pada Mata Pelajaran Prakarya dan 

Kewirausahaan  

Kewirausahaan adalah kemampuan yang sangat di butuhkan dalam abad 

21 mengingat keterbatasan dukungan sumberdaya alam terhadap 

kesejahteraan penduduk dunia yang makin bertambah dan makin kompetitif. 

Jiwa dan semangat kewirausahaan yang terbentuk dan terasah dengan baik 

sejak remaja akan dapat menghasilkan sumberdaya manusia inovatif yang 

mampu membebaskan bangsa dan negaranya dari ketergantungan pada 

sumberdaya alam. Kewirausahaan yang di perlukan tentunya adalah yang 

memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan output ekonomi dalam 

mendukung kesejahteraan bangsa melalui penciptaan karya nyata orisinil 

yang bermanfaat. 

Struktur kurikulum 2013, mata pelajaran kewirausahaan berubah nama 

menjadi prakarya dan kewirausahaan sama dengan mata pelajaran 

kewirausahaan yang terdapat pada kurikulum sebelumnya, di mana 

pembelajaran prakarya di sini memanfaatkan teknologi kearifan lokal yang 

dapat mengangkat budaya bagsa. Tujuan pembelajaran prakarya dan 

kewirausahaan ini yaitu menanamkan jiwa kreativitas dalam proses 

pembuatan suatu produk sesuai dengan judul penulis angkat Kreativitas 

Siswa dalam Pengawetan Bahan Nabati dan Hewani pada Materi Pengolahan 
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dan Wirausaha Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan, sehingga di 

harapkan hasil produk yang mereka buat dengan kreatif dapat menjadi sebuah 

produk yang memiliki nilai. Mengawali bab 4 pada mata pelajaran prakarya 

dan Kewirausahaan yaitu tentang pengolahan dan wirausaha pengawetan 

bahan nabati dan hewani, siswa di beri pemahaman tentang apa itu 

pengolahan dan wirausaha pengawetan bahan nabati dan hewani, selain itu 

dalam penciptaan produk pengolahan makanan juga di butuhkan estetika 

berupa rasa, motif dan pengemasan yang unik dan menarik. Pengembangan 

produk pengolahan pengawetan bahan nabati dan hewani membutuhkan 

kreativitas dan inovasi serta sikap sabar dan teliti. Siswa di beri motivasi 

untuk pantang menyerah dan melakukan pengembangan produk pengolahan 

pengawetan bahan nabati dan hewani sesuai ide-ide kreatif yang siswa miliki. 

Pembelajaran pengolahan pengawetan bahan nabati dan hewani ini dapat 

bermanfaat bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-sehari maupun di masa 

depan kelak. 
23

 

Diera globalisasi ini, persaingan hidup semangkin ketat sehingga 

keterampilan sangatlah penting untuk menjadi kecakapan hidup, sehingga 

kemampuan untuk mengembangkan potensi-potensi kreativitas dalam diri 

sangatlah penting, karena potensi yang di miliki namun tidak pernah di 

kembangkan maka ia tidak akan berhasil. Seseorang yang kreatif adalah 

orang yang sudah memiliki jiwa berwirausaha, di mana seorang yang berjiwa 

wirausaha akan mampu membuat ide-ide yang cemerlang guna membuat 
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suatu karya yang unik dan berbeda dengan yang lain. Kreativitas harus selalu 

di kembangkan untuk dapat menghasilakan suatu karya yang berbeda-beda 

dan dapat bermanfaat bagi orang banyak. Orang yang memiliki kreativitas 

akan mampu mengelola sumber daya alam yang tersedia menjadi sebuah 

produk yang dapat di nikmati oleh manusia dalam pemenuhan kebutuhan 

hidup sehari-hari, sehingga dapat menjadi sebuah produk makanan yang 

bernilai ekonomis, juga dapat melestarikan makanan tradisional daerah yang 

kini hampir tidak di kenal lagi oleh para remaja saat ini. 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian penulis adalah: 

   Yusrita, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada tahun 2016, 

dengan Judul Penelitian adalah: Pengaruh Kreativitas Guru Kewirausahaan 

terhadap Kreativitas Berwirausaha siswa pada Mata Pelajaran 

Kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Satria Pekanbaru. 

Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa besarnya pengaruh kreativitas guru 

kewirausahaan terhadap krativitas berwirausaha siswa pada mata pelajaran 

kewirausahaan sebesar 24.1% sedangkan sisanya sebesar 75,9% (100%-  

24,1%) dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan pada penelitian ini. 

   Nurma Yunita (UIN, Tarbiyh 2010), dengan judul penelitian: Upaya guru 

kewirausahaan dalam meningkatkan kreativitas berwirausaha siswa kelas 

XI disekolah menegah kejuruan muhammadiyah 02 pekanbaru. Hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, upaya guru kewirausahaan dalam 

meningkatkan kreativitas berwirausaha siswa kelas XI  di sekolah 



   
 

 

menengah kejuruan muhammadiyah 02 pekanbaru  dikategorikan 

“maksimal” dengan persentase   % karena berkisar antara   -   %  

   Arip Subasir (2012) meneliti tentang pengaruh kreativitas guru PAI dalam 

menggunakan alat peraga terhadap hasil belajar siswa di smp 3 singgi 

kabupaten kuantan singing. Hasil penelitiannya dapat digolongkan kurang 

kreatif hal ini berdasarkan hasil porsentase observasi yang didapat sebesar 

64,49% dan persentase dari hasil perolehan 0,304 dan taraf  signifikan 

0,393. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah ada pengaruh kreativitas 

guru PAI dalam menggunakan alat peraga terhadap hasil belajar siswa. 

C. Konsep Operasional  

Konsep operasional adalah penjabaran dalam bentuk konkret bagi konsep 

teoritis, agar mudah dipahami dan dapat di terapkan di lapangan sebagai acuan 

dalam penelitian Berdasarkan kajian tersebut, maka di rumuskan konsep 

operasional tentang kreativitas siswa dapat di jelaskan menurut Suryana 

beberapa ciri dari orang yang memiliki daya kreativitas yaitu: 

   Kuatnya motivasi untuk berprestasi 

a. Siswa mengikuti kegiatan pembuatan produk pengolahan pengawetan 

bahan nabati dan hewani. 

b. Siswa aktif dalam bertanya untuk hal yang mereka belum faham 

mengenai pengolahan pengawetan bahan nabati dan hewani. 

c. Siswa kreatif dalam mencari solusi masalah yang di hadapinya saat 

proses pengolahan pengawetan bahan nabati dan hewani. 

  



   
 

 

   Penuh Komitmen 

b. Siswa menyelesaikan pembuatan produk pengolahan pengawetan bahan 

nabati dan hewani sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan. 

c. Siswa fokus dan serius dalam membuat produk pengolahan pengawetan 

bahan nabati dan hewani. 

d. Siswa terlihat percaya diri dalam menyelesaikan hasil pengolahan 

pengawetan  bahan nabati dan hewani mereka. 

     Memiliki inisiatif dan optimisme yang unggul 

a. Siswa membuat produk pengolahan pengawetan bahan nabati dan 

hewani yang unik dan menarik. 

b. Siswa mampu mendesain kemasan hasil produk pengolahan 

pengawetan bahan nabati dan hewani dengan menarik. 

c. Siswa tidak meniru produk pengolahan pengawetan bahan nabati dan 

hewani yang di buat oleh siswa atau siswi lainnya. 

   Berpikir divergen, yaitu selalu melihat sesuatu di balik yang tampak, tidak 

mudah hanyut atau terpengaruhi oleh keadaan, dan mampu berpikir 

abstrak. 

a. Siswa membuat kreasi baru dari produk pengolahan pengawetan bahan 

nabati dan hewani yang sudah ada. 

b. Siswa memodifikasi bentuk produk pengolahan pengawetan bahan 

nabati dan hewani dengan ide-ide kreatif mereka sendiri. 

c. Siswa mampu membuat proses pengolahan pengawetan bahan nabati 

dan hewani sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat.  



   
 

 

   Selalu membiasakan diri untuk mencari alternatif –alternatif 

a. Siswa mampu mengabungkan bahan dasar yang berbeda menjadi 

sebuah produk pengolahan pengawetan yang bernilai kreatif. 

b. Siswa menghasilkan produk pengolahan pengawetan bahan nabati dan 

hewani yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Siswa mampu mengabugkan inspirasi dari produk pengolahan 

pengawetan bahan nabati dan hewani di daerah mereka menjadi produk 

yang lebih menarik. 

Adapun konsep operasional mengenai faktor-faktor yang mendukung dan 

menghambat kreativitas siswa yaitu : 

   Faktor Pendukung 

d. Adanya mental (keberanian)  siswa dalam menggungkapkan pendapat 

atau ide 

e. Adanya kondisi lingkungan yang kondusif 

f. Adanya perhatian dan motivasi guru kepada siswa dalam proses 

pembelajaran 

g. Adanya perhatian orang tua pada kreativitas anak di rumah  

   Faktor Penghambat 

b. Ketidak beranian siswa dalam menggungkapkan pendapat atau ide 

c. Kondisi lingkungan yang tidak kondusif 

h. Kurangnya perhatian dan motivasi guru kepadsa siswa dalam proses 

pembelajaran 

d. Ketidak pedulian orang tua pada kreativitas anak di rumah 


