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Pada masa bertumbuhan dan perkembangan seorang anak remaja akan merasa 
membutuhkan dan perlu berteman dengan teman sebaya mereka banyak hal yg 
mendasari pertemanan mereka. Dari hal ini penelitian ini berusaha mengambil sisi 
positif dari masa perkembangan remaja yang sedang membentuk kelompok-kelompok 
dengan teman sebaya mereka.  

Dengan melihat permasalahan diatas hendaknya guru dapat memberikan 
perannya dengan baik. Guru PAK berperan memiliki perhatian yang tinggi dengan 
mengamati Perkembangan tidak hanya di dalam kelas saja, tetapi di luar kelas. 
Berdasarkan penelitian di SMPK Surabaya serta berdasarkan penelitian kepustakaan. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa SMPK Surabaya memahami perannya 
dalam meningkatkan kreativitas belajar peserta didik. hal tersebut dapat terlihat dari 
hubungan jawaban antara responden antara guru dengan siswa. Melalui hasil penelitian 
lapangan, penulis menyimpulkan dan menyatakan dengan tegas bahwa peran guru 
PAK adalah membimbing, mendidik, mengajar, mengarahkan peserta didik dalam 
meningkatkan kreativitas belajar melalui pembentukan peer group. Guru PAK harus 
memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kreativitas peserta didik dalam proses 
pembelajaran peserta didik dengan cara tidak monoton dalam memberikan materi 
pembelajaran. Siswa siswi diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pemikiran, 
pendapat, dan ide mereka supaya kreativitas belajar dapat berkembangan sesuai 
dengan perkembangan masa remaja. Melalui pembentukan peer group pada anak 
remaja sangat berpengaruh positif karena melalui teman sebaya maka hal ini dapat 
ditindak lanjuti di dalam proses pembelajaran sehingga antara teman satu dengan 
teman lainnya dapat memberikan pengaruh yang positif bagi kreativitas belajar peserta 
didik. Guru PAK memiliki perhatian yang tinggi dengan mengamati perkembangan 
siswa-siswi tidak hanya di dalam kelas namun juga di luar kelas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui peranan guru PAK dalam 
meningkatkan kreativitas belajar peserta didik dengan cara membentuk Peer Proup 
sesuai dengan kebutuhan perkembangan psikologis anak remaja khususnyadi SMPK 
Surabaya.  

Adapun yang menjadi hipotesis dari penelitian ini adalah “guru PAK berperan 
dalam meningkatkan kreativitas belajar peserta didik melalui pembentukan peer group. 
Dalam arti jika guru PAK berperan dalam meningkatkan kreativitas belajar peserta didik 
melalui pembentukan peer group, maka kreativitas belajar peserta didik melalui 
pembentukan peer group akan meningkat dan lebih baik”. Dengan demikian hasil yang 
diharapkan oleh penulis adalah menemukan apakah guru PAK berperan dalam 
meningkatkan kreativitas belajar peserta didik melalui pembentukan peer group, 
sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kreativitas belajar peserta didik 
melalui pembentukan peer group menjadi lebih baik. Dengan demikian hasil yang 
penulis harapkan adalah antara peran guru PAK dalam meningkatkan kreativitas belajar 
peserta didik melalui pembentukan peer group, berdampak baik terhadap peningkatan 
kreativitas belajar peserta didik melalui pembentukan peer group.  

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan dan juga penelitian lapangan maka 
ditemukan bahwa Guru PAK berperan dalam meningkatkan kreativitas belajar peserta 
didik dengan cara membentuk peer group sesuai dengan kebutuhan perkembangan 
psikologis anak remaja khususnya di SMPK Surabaya. 


