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ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY
LEARNING (DL) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN
BERPIKIR KREATIF PADA PEMBELAJARAN TEMATIK

PESERTA DIDIK KELAS IV SD NEGERI 1 SUKABUMI
BANDAR LAMPUNG

Oleh

VERIKA TAZKIYA

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat kemampuan berpikir

kreatif peserta didik kelas IV SDN 1 Sukabumi. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui pengaruh dan perbedaan penerapan model Discovery Learning untuk

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada pembelajaran tematik peserta

didik kelas IV SD Negeri 1 Sukabumi. Metode penelitian ini adalah metode quasi

experiment dengan desain penelitian nonequivalent control group design. Teknik

sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling

dengan jenis teknik purposive sampling. Uji hipotesis menggunakan Uji Regresi

Linear dan independent sampel t test. Hasil penelitian menunjukkan terdapat

pengaruh penerapan model pembelajaran Discovery Learning untuk

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada pembelajaran tematik peserta

didik dan ada perbedaan hasil kemampuan berpikir kreatif peserta didik

menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan peserta didik

menggunakan pembelajaran konvensional pada kelas IV SD Negeri 1 Sukabumi

Bandar Lampung.

Kata kunci : model pembelajaran discovery learning, kemampuan berpikir
kreatif, pembelajaran tematik



ABSTRACT

THE INFLUENCE APPLICATION OF DISCOVERY LEARNING MODEL
TO INCREASE ABILITY CREATIVE THINKING ON THE THEMATIC

LEARNING OF STUDENT CLASS IV SD NEGERI 1 SUKABUMI
BANDAR LAMPUNG

By

VERIKA TAZKIYA

The problem in this research the low level of creative thinking ability of student
class IV SDN 1 Sukabumi. This study aims to determine the influence and
differences in the application of the Discovery Learning model to improve the
ability of creative thinking in the thematic learning of student class grade IV SDN
1 Sukabumi. The method of this research is quasi experiment method with
research design nonequivalent control group design. Sampling technique used in
this research is non probability sampling with type of purposive sampling
technique. Hypothesis test using Linear Regression Test and independent sample t
test. The result of the research shows that there is influence of the application of
learning discovery learning model to improve the ability of creative thinking on
thematic learning of student and there is difference of result of creative thinking
ability of learners using learning model of Discovery Learning with learners using
conventional learning of student class IV SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung.

Keywords : discovery learning model, the ability to think creative, thematic
learning
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan peserta

didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan. Pendidikan

sebagai modal utama bagi pembangunan bangsa Indonesia, oleh karenanya

pemerintah selalu memperhatikan masalah pendidikan baik formal maupun

non formal. Sedangkan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah adalah

proses untuk merealisasikan tujuan pendidikan nasional yaitu membangun

manusia seutuhnya, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II pasal 3 yaitu sebagai

berikut:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri
serta bertanggung jawab.”

Berdasarkan fungsi pendidikan yang tercantum dalam undang-undang

tersebut terlihat jelas bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam

mencerdaskan kehidupan bangsa, memiliki pengetahuan dan keterampilan

yang handal dan profesional. Tujuan pendidikan nasional dapat diwujudkan

melalui pengembangan kurikulum, lembaga pendidikan seperti sekolah mulai
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tahun pelajaran 2013/2014 telah memberlakukan kurikulum baru yang

disebut dengan kurikulum 2013. Proses pembelajaran kurikulum 2013

dilakukan secara terpadu dan peserta didik dituntut untuk lebih aktif dan

mandiri dalam proses pembelajaran sehingga pendidik hanya berperan

sebagai fasilitator dan pembelajaran berpusat pada peserta didik bukan pada

pendidik. Sehingga diharapkan pendidikan di Indonesia mampu

menghasilkan lulusan yang berkompeten dan memiliki keseimbangan soft

skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi kognitif, afektif dan

psikomotorik agar nantinya dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013 adalah pembelajaran

tematik-terpadu, pembelajaran berbasis tematik yang didasarkan pada tema

dan kemudian dikaitkan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya.

Oleh karena itu, dengan adanya penggabungan mata pelajaran tersebut akan

memudahkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas dan

membantu peserta didik dalam memahami materi pelajaran.

Pembelajaran dapat dikatakan efektif dan optimal apabila tujuan

pembelajaran dapat tercapai. Demi mencapai tujuan pembelajaran, seorang

pendidik dapat menciptakan situasi dan kondisi belajar yang baik dan secara

efektif. Pendidik dituntut untuk memiliki kreatifitas serta inovatif agar

mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan. Pendidik

diharapkan memiliki cara atau model mengajar yang baik dan harus kreatif

dalam memilih model pembelajaran. Penerapan model pembelajaran yang

dimaksudkan yaitu dapat membuat peserta didik memiliki kecakapan berpikir

kreatif, kritis serta dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam
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proses pembelajaran. Untuk itu peserta didik dituntut untuk aktif dan kreatif

dalam melaksanakan pembelajaran sehingga apabila peserta didik dihadapkan

pada suatu masalah, maka peserta didik tersebut dapat dengan kreatif

menyelesaikan masalahnya. Menurut Husamah dan Setyaningrum (2013:

188) kecakapan-kecakapan tersebut diantaranya adalah kecakapan pemecahan

masalah, kecakapan berpikir kritis, kolaborasi, kecakapan berpikir kreatif dan

kecakapan berkomunikasi. Kemampuan berpikir kreatif sangat diperlukan di

dalam pembelajaran. Hal ini selaras dengan pendapat Susanto (2013: 115)

yang menjelaskan bahwa berpikir kreatif adalah suatu cara yang diperlukan

peserta didik dapat membangun ide-ide yang dapat diterapkan dalam

kehidupan, terutama pada saat proses belajar berlangsung. Danim (2010: 134)

juga mengemukakan bahwa pada tahap sekolah dasar kecakapan berpikir

kreatif sangat dipengaruhi oleh kecenderung alamiah atau sesuai dengan

konteks lingkungan sekitar.

Berpikir kreatif sebagai kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu yang

baru, sebagai kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru yang

dapat diterapkan dalam pemecahan masalah, atau sebagai kemampuan untuk

melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada

sebelumnya. Dengan kreatifnya seseorang dapat melakukan aktifitas yang

bervariasi dan memiliki bermacam-macam kemungkinan penyelesaian

terhadap suatu persoalan. Berpikir kreatif tersebut akan dimiliki peserta didik

apabila pendidik bisa mengajarkan kepada peserta didik bagaimana cara

menyelesaikan masalah dengan berbagai cara secara efektif. Jadi

pembelajaran kreatif adalah pembelajaran yang mampu menciptakan peserta
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didik lebih aktif, berani menyampaikan pendapat dan berargumen,

menyampaikan masalah atau solusinya serta memperdayakan semua potensi

yang sudah tersedia.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kelas IV SD Negeri 1

Sukabumi diketahui bahwa pendidik masih menggunakan metode ceramah

atau konvensional, belum menerapkan model Discovery Learning dalam

proses pembelajaran. Kemampuan berpikir kreatif peserta didik juga masih

tergolong rendah, terlihat dari skor yang diperoleh peserta didik melalui

pemberian soal uraian yang mengacu kepada indikator kemampuan berpikir

kreatif dengan menyesuaikan pada pemetaan kompetensi dasar tentang

pembelajaran yang telah dilaksanakan pada Tema 6. Cita-citaku, Sub Tema 1.

Aku dan Cita-citaku. Pada kelas IV A masih ada 63,3% peserta didik yang

belum bisa menjelaskan jawaban uraian, dan untuk kelas IV B masih ada

53,3%.

Hasil analisis terhadap soal yang dikerjakan peserta didik, pada aspek; (1)

Kemampuan berpikir lancar disimpulkan bahwa peserta didik belum mampu

membangun banyak ide untuk menyebutkan sejumlah jawaban, dan peserta

didik masih lambat untuk mengidentifikasi suatu objek atau situasi di soal

yang diberikan; (2) Kemampuan berpikir luwes, peserta didik kesulitan

memberikan bermacam-macam penafsiran terhadap suatu gambar atau cerita

dikarenakan peserta didik tidak memahami data yang terdapat pada soal

sehingga data tersebut tidak dapat membantu peserta didik dalam

menyelesaikan soal tersebut dengan lengkap dan masih ada peserta didik
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yang belum memahami untuk mengkategorikan hal-hal menurut pembagian;

(3) Kemampuan berpikir orisinal dalam hal ini yaitu kesanggupan peserta

didik dalam membangun ide-ide yang tidak umum. Kriteria kemampuan yang

dimaksud yaitu peserta didik dapat menghasilkan jawaban akhir yang baru

atau yang berbeda dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Nyatanya

pada indikator yang terdapat pada kemampuan berpikir orisinal, peserta didik

belum bisa memberikan contoh yang sesuai dengan kehidupannya sehari-hari;

(4) Pada kemampuan berpikir memerinci dengan indikator mencari arti lebih

mendalam terhadap jawaban atau pemecahan masalah dengan melakukan

langkah-langkah yang terperinci, hal ini dapat dilihat dari bagaimana peserta

didik dapat mengembangkan atau memperkaya gagasan yang ada dalam soal.

Rendahnya kemampuan berpikir kreatif peserta didik terjadi karena

penerapan model pembelajaran yang cenderung berpusat pada pendidik

sehingga peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran. Proses

pembelajaran yang berpusat pada pendidik, membuat peserta didik hanya

berfungsi sebagai obyek atau penerima perlakuan saja. Berdasarkan fakta-

fakta yang telah dipaparkan di atas, permasalahan tersebut perlu diadakan

perbaikan pada pembelajaran di kelas. Upaya perbaikan pembelajaran yang

dilakukan guna meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik.

Berkaitan dengan masalah yang telah diungkapkan, maka dibutuhkan sebuah

model pembelajaran yang dapat menempatkan peserta didik sebagai subjek

pembelajaran, pendidik hanya bertindak sebagai fasilitator dalam proses

pembelajaran serta meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik.
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Penerapan model pembelajaran yang kreatif dan variatif dalam pembelajaran

di kelas dapat membuat peserta didik menjadi aktif mengikuti proses

pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang dapat membuat peserta

didik dapat aktif mengeluarkan pendapat dan menemukan konsepnya sendiri

adalah model pembelajaran Discovery Learning.

Menurut Hosnan (2014: 282) model Discovery Learning adalah suatu model

untuk mengembangkan cara belajar aktif dengan menemukan sendiri,

menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam

ingatan. Maksud dari penggunaan model Discovery Learning adalah agar

proses pembelajaran semakin bervariasi dan tidak membosankan, sehingga

membuat peserta didik semakin aktif dan semangat dalam proses

pembelajaran serta peserta didik dapat memahami konsep pembelajaran

dengan melatih kemampuan berpikirnya.

Berbagai uraian yang telah peneliti jabarkan, hal ini yang menjadi alasan

peneliti akan melaksanakan penelitian di SD Negeri 1 Sukabumi. Maka

peneliti memilih judul “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Discovery

Learning Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Pada

Pembelajaran Tematik Peserta Didik Kelas IV SD Negeri 1 Sukabumi Bandar

Lampung”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan

dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Rendahnya kemampuan berpikir kreatif yang dimiliki peserta didik.
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2. Belum diterapkannya model pembelajaran Discovery Learning.

3. Kegiatan pembelajaran yang masih cenderung berpusat pada pendidik

(teacher center).

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas maka masalah

dalam penelitian ini dibatasi pada masih rendahnya kemampuan berpikir

kreatif peserta didik kelas IV SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2017/2018.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan

masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh penerapan model pembelajaran Discovery Learning

terhadap kemampuan berpikir kreatif pada pembelajaran tematik peserta

didik kelas IV di SD Negeri 1 Sukabumi Bandar Lampung?

2. Apakah ada perbedaan hasil kemampuan berpikir kreatif peserta didik

menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan peserta

didik menggunakan pembelajaran konvensional pada kelas IV SD Negeri

1 Sukabumi Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan

penelitian ini adalah:
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1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan model Discovery Learning

terhadap kemampuan berpikir kreatif pada pembelajaran tematik peserta

didik kelas IV SD Negeri 1 Sukabumi Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kreatif peserta didik

menerapkan model pembelajaran Discovery Learning dengan peserta

didik menggunakan pembelajaran konvensional pada kelas IV SD Negeri

1 Sukabumi Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut.

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pengetahuan bagi pendidik dan calon pendidik dalam  mengetahui

keadaan peserta didik dalam pembelajaran, khususnya penerapan model

pembelajaran Discovery Learning terhadap kemampuan berpikir kreatif

peserta didik.

2. Secara praktis, penelitian ini berguna.

a. Bagi Pendidik

Diharapkan dapat menjadi masukan dalam proses pembelajaran untuk

lebih kreatif dalam menggunakan model-model pembelajaran,

khususnya model pembelajaran Discovery Learning yang dapat

diterapkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta

didik.

b. Bagi Peserta Didik
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Sebagai bahan masukan bagi peserta didik untuk membuat peserta

didik aktif, membangkitkan minat peserta didik serta menciptakan

suasana pembelajaran yang menyenangkan melalui model

pembelajaran Discovery Learning sehingga dapat meningkatkan

kemampuan berpikir kreatif pada pembelajaran tematik peserta didik

kelas IV SD Negeri 1 Sukabumi Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2017/2018.

c. Bagi Kepala Sekolah

Memberikan bahan masukan guna meningkatkan kualitas pendidik di

sekolah melalui penerapan model pembelajaran Discovery Learning.

d. Bagi peneliti lain

Sebagai bahan referensi dan informasi bagi para peneliti yang ada

kaitannya dengan penelitian ini dan dapat mendukung penelitian lain

yang berkaitan dengan kependidikan.



II. KAJIAN PUSTAKA

A. Belajar dan Pembelajaran

1. Belajar

a. Pengertian Belajar

Setiap saat dalam kehidupan terjadi suatu proses belajar mengajar, baik

sengaja maupun tidak sengaja, disadari atau tidak. Tetapi, agar

memperoleh hasil yang maksimal, maka proses belajar mengajar harus

dilakukan dengan sadar dan sengaja serta terorganisasi secara baik.

Menurut Whitaker (dalam Rusman, 2017: 77), belajar adalah proses di

mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan dan

pengalaman. Kata “diubah” merupakan kata kunci pendapatnya

Whitaker, sehingga dari kata tersebut mengandung makna bahwa

belajar adalah suatu perubahan yang direncanakan secara sadar melalui

suatu program yang disusun untuk menghasilkan perubahan perilaku

positif tertentu.

Belajar merupakan kebutuhan setiap individu, hal itu dikarenakan

dengan belajar dapat meningkatkan pengetahuan, interaksi, serta

keterampilan yang baik untuk dirinya maupun dalam kehidupan

bermasyarakat. Di dalam interaksi inilah terjadi serangkaian

pengalaman belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat William Burton
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dalam Hamalik (2009: 37), situasi belajar yang baik terdiri dari

rangkaian pengalaman belajar yang disatukan di seputar tujuan yang

kuat, dan terus berinteraksi dengan lingkungan.  Menurut Al- Tabany

(2014: 18), belajar secara umum diartikan sebagai perubahan pada

individu yang terjadi melalui pengalaman dan bukan karena

pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang

sejak lahir.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

belajar adalah suatu proses yang dilakukan manusia dimana adanya

perubahan setelah mengalami proses tersebut seperti dari yang tidak

tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Perubahan yang

terjadi meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Belajar

merupakan usaha yang dilakukan seseorang melalui interaksi dengan

lingkungannya untuk mengubah perilakunya. Dengan demikian, hasil

dari kegiatan belajar adalah berupa perubahan perilaku yang relatif

permanen pada diri orang yang belajar, perubahan yang diharapkan

adalah perubahan kearah yang positif atau yang lebih baik.

b. Prinsip-Prinsip Belajar

Prinsip-prinsip belajar merupakan bagian terpenting diketahui para

pengajar dengan begitu pembelajaran yang dilakukan akan jauh lebih

efektif. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2002: 42) prinsip-prinsip

belajar berkaitan dengan perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan

langsung, pengulangan, tantangan, balikan atau penguatan, serta
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perbedaan individual. Sedangkan menurut Slameto (2010: 27) prinsip-

prinsip belajar diurutkan sebagai berikut

1. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar

2. Sesuai hakikat belajar

3. Sesuai materi

4. Syarat keberhasilan peserta didik

Pendapat lain mengenai prinsip-prinsip belajar menurut Susanto

(2013:89) prinsip belajar yaitu sebagai berikut :

1) Belajar merupakan bagian dari perkembangan
2) Belajar berlangsung seumur hidup
3) Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan,

lingkungan, kematangan, serta usaha individu secara aktif
4) Belajar mencakup segala semua aspek kehidupan
5) Kegiatan belajar berlangsung disembarang tempat dan waktu
6) Belajar berlangsung baik dengan guru atau tanpa guru
7) Belajar yang terencana dan disengaja menuntut motivasi yang

tinggi
8) Perbuatan belajar bervariasi dari yang paling sederhana sampai

dengan yang amat komplek

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa

prinsip-prinsip belajar merupakan segala sesuatu yang menjadi acuan

dalam pembelajaran agar pembelajaran yang dilaksanakan akan lebih

baik berdasarkan pengalaman yang diperoleh.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar

Pada dasarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi belajar peserta

didik. Menurut Munadi (2013: 124) faktor-faktor yang mempengaruhi

hasil belajar diantaranya meliputi faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis.

Sementara faktor eksternal meliputi faktor  lingkungan  dan faktor
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instrumental. Menurut Slameto (2010:54) faktor-faktor yang

mempengaruhi belajar adalah sebagai berikut:

1) Faktor Internal: yaitu faktor yang ada dalam diri individu
yang sedang belajar, faktor intern terdiri dari:
a. Faktor jasmaniah (kesehatan, cacat tubuh)
b. Faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif,

kematangan, dan kesiapan)
c. Faktor kelelahan

2) Faktor Eksternal: yaitu faktor yang ada di luar individu,
faktor ekstern terdiri dari:
a. Faktor keluarga (cara orang tua mendidik, hubungan antara

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi,
pengertian orang tua, dan latar belakang budaya)

b. Faktor sekolah (metode mengajar, media pembelajaran,
kurikulum, hubungan pendidik dengan peserta didik, relasi
peserta didik dengan peserta didik,   disiplin   sekolah, alat
pelajaran, waktu   sekolah, keadaan gedung, metode belajar,
dan tugas rumah)

c. Faktor masyarakat (kegiatan peserta didik dan masyarakat,
media masa, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat).

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar peserta

didik, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi

belajar dibagi menjadi dua yaitu faktor internal yang berasal dari dalam

diri peserta didik seperti motivasi, kecerdasan, dan bakat. Sedangkan

faktor eksternal yang berasal dari luar peserta didik seperti keluarga,

sekolah, dan masyarakat.

d. Teori Belajar

Teori-teori belajar berkembang sejalan dengan berkembangnya

pendidikan. menurut Rusman (2017: 108) terdapat berbagai teori

belajar yang dapat kita gunakan sebagai pijakan dalam kegiatan belajar

dan pembelajaran, di antaranya yaitu teori belajar behavioristik, teori

belajar kognitif dan teori belajar konstruktivistik.
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1. Teori Belajar Behavioristik

Menurut Budiningsih (2005: 19) teori belajar behavioristik belajar

adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi

antara stimulus dan respon. Sedangkan menurut Ally dalam Rusman

(2017: 108) seseorang dapat dikatakan belajar ditunjukkan dari

perilaku yang dapat dilihat bukan dari apa yang ada dalam pikiran

peserta didik. Berkenaan dengan perubahan tingkah laku manusia,

teori belajar behavioristik memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Perubahan perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan.

b. Mementingkan bagian-bagian yang terpisah.

c. Mengamati perilaku manusia dari reaksi-reaksi yang timbul karena

pengaruh stimulus.

d. Perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar itu bersifat mekanis.

Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami

peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku

dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan

respon. Seorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat

menunjukkan perubahan tingkah lakunya.

2. Teori Belajar Konstruktivistik

Teori belajar konstruktivisme atau constructivist theories of learning

adalah teori belajar yang dikembangkan dari teori belajar Piaget,

Vygotsky, teori pemrosesan informasi dan teori Bruner. Paham

konstruktivistik menyatakan bahwa pengetahuan dibentuk sendiri
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oleh individu dan pengalaman merupakan kunci utama dari belajar

bermakna. Menurut Budiningsih (2005: 58), teori kontruktivistik

“Belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan”.

Konstruktivisme itu sendiri menganggap manusia mampu

mengkonstruk atau membangun pengetahuan setelah ia berinteraksi

dengan lingku`ngannya. Dalam lingkungan yang sama, manusia

akan mengkonstruk pengetahuannya secara berbeda-beda yang

tergantung dari pengalaman masing-masing sebelumnya.

Teori belajar konstruktivistik juga mengandung prinsip-prinsip

penting dalam pembelajaran peserta didik di sekolah. Menurut

Trianto (2012: 28) salah satu prinsip penting teori belajar

konstruktivisme adalah bahwa dalam pembelajaran di kelas peserta

didik tidak sekedar menerima begitu saja informasi, pengetahuan

atau pun materi yang disampaikan pendidik namun peserta didik

juga harus mampu menemukan dan membangun pengetahuan

mereka sendiri. Ini artinya seseorang memperoleh pengetahuan tidak

hanya dari melihat dan menerima apa yang diberikan pada mereka

namun seseorang membangun dan membentuk pengetahuan mereka

sendiri menjadi suatu pemahaman yang mendalam.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa

konstruktivisme merupakan suatu teori belajar yang menekankan

bahwa individu memperoleh pengetahuan dari proses pembentukan

atau pembangunan pengetahuan dengan cara menghubungkan
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pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya dengan pengetahuan

yang saat ini diterima dan dilakukan oleh individu secara mandiri.

3. Teori Belajar Kognitif

Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih

mementingkan proses belajar itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar

melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, lebih dari itu

belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks.

Perkembangan kognitif peserta didik akan maju apabila melalui

beberapa tahapan. Menurut Piaget dalam Riyanto (2012: 9),

Proses belajar sebenarnya terdiri dari tiga tahapan, yaitu (1)
asimilasi; (2) akomodasi; dan (3) ekuilibrasi (penyeimbangan).
Proses asimilasi adalah proses penyatuan (pengintegrasian)
informasi baru ke struktuk kognitif yang sudah ada dalam benak
peserta didik. Akomodasi adalah penyesuaian struktur  kognitif
ke dalam situasi yang baru, Equilibrasi adalah penyesuaian
berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi.

Perkembangan kognitif bergantung pada seberapa jauh peserta didik

aktif memanipulasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Hal ini

mengindikasikan bahwa lingkungan dimana peserta didik belajar

sangat menentukan proses perkembangan kognitif peserta didik.

Menurut Piaget dalam Komalasari (2015: 19), menyebutkan bahwa

bagaimana seseorang memperoleh kecakapan intelektual, pada

umumnya akan berhubungan dengan proses mencari keseimbangan

antara apa yang ia rasakan dan ketahui pada satu sisi dengan apa

yang ia lihat sebagai suatu fenomena baru sebagai pengalaman dan

persoalan.
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Model Pembelajaran Discovery Learning merupakan pembelajaran

yang didasarkan dari teori teori belajar konstruktivistik. Salah satu

prinsip teori belajar konstruktivistik adalah bahwa peserta didik tidak

boleh hanya sekedar menerima begitu saja informasi, pengetahuan

atau pun materi namun peserta didik juga harus mampu menemukan

dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Selain itu, teori

konstruktivisme menyatakan bahwa seseorang memperoleh

pengetahuan tidak hanya dari melihat dan menerima apa yang

diberikan namun seseorang harus membangun dan membentuk

pengetahuan mereka sendiri menjadi suatu pemahaman yang

mendalam. Teori belajar konstruktivisme juga berkaitan erat dengan

bagaimana seorang individu menghubungkan pengetahuan yang

mereka miliki sebelumnya dengan pengetahuan yang baru mereka

terima sehingga terbentuklah pengetahuan atau ide-ide yang baru.

2. Pembelajaran

a. Pengertian Pembelajaran

Menurut Rusman (2013: 134) Pembelajaran pada hakikatnya

merupakan proses interaksi antara pendidik dan peserta didik, baik

interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara

tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media

pembelajaran. Pembelajaran merupakan sistem yang terdiri dari

berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain.

Komponen tersebut, meliputi: tujuan, materi, metode, dan evaluasi.

Keempat komponen pembelajaran tersebut harus diperhatikan oleh
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pendidik dalam memilih dan menentukan media, metode, strategi, dan

pendekatan apa yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran.

Sedangkan menurut Komalasari (2015: 3) menyatakan bahwa

pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses

membelajarkan subjek didik/pembelajar yang direncanakan atau

didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek

didik/pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara

efektif dan efisien. Selanjutnya menurut Maulana (2014:1)

pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik, peserta didik, dan

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu proses interaksi

komunikasi antara sumber belajar, pendidik dan peserta didik. Interaksi

komunikasi itu dilakukan baik secara langsung dalam kegiatan tatap

muka maupun secara tidak langsung dengan menggunakan media, di

mana sebelumnya telah menentukan model pembelajaran yang akan

diterapkan sehingga peserta didik secara kreatif membangun

pengetahuannya secara mandiri guna mencapai tujuan dan hasil belajar

yang efektif dan efisien.

b. Ciri-ciri Pembelajaran

Menurut Hamalik (2009: 65) ada tiga ciri khas yang terkandung dalam

sistem pembelajaran, yaitu sebagai berikut.
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1) Rencana, ialah penataan ketenagaan, material, dan prosedur,
yang merupakan unsur-unsur sistem pembelajaran, dalam suatu
rencana khusus.

2) Kesalingtergantungan (interdependence), antara unsur-unsur
sistem pembelajaran yang serasi dalam suatu keseluruhan. Tiap
unsur bersifat esensial, dan masing-masing memberikan
sumbangannya kepada sistem pembelajaran.

3) Tujuan, sistem pembelajaran mempunyai tujuan tertentu yang
hendak dicapai. Tujuan sistem menuntun proses merancang
sistem. Tujuan utama sistem pembelajaran agar siswa belajar.

Menurut Siregar (2010:13) terdapat beberapa ciri pembelajaran yaitu;

merupakan upaya sadar dan disengaja, pembelajaran harus membuat

peserta didik belajar, tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum

proses dilaksanakan, pelaksanaannya terkendali baik isinya, waktu

proses, maupun hasilnya. Selanjutnya menurut Sugandi (2000: 25) ciri-

ciri pembelajaran yaitu:

1) Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara
sistematis.

2) Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi
dalam belajar.

3) Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik
dan menantang bagi peserta didik.

4) Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat.
5) Pembelajaran dapat menciptakan suasana yang aman dan

menyenangkan bagi peserta didik.
6) Pembelajaran dapat membuat peserta didik siap menerima

pelajaran baik secara fisik maupun psikologis.

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ciri-

ciri pembelajaran yaitu: pembelajaran bersifat saling ketergantungan

sistem pembelajaran dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai,

adanya rencana dalam belajar, pelaksanaannya dalam pembelajaran

dapat terkendali, baik isinya, waktu proses, maupun hasilnya.
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c. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran adalah perubahan perilaku atau kompetensi yang

akan dicapai pada peserta didik setelah mengikuti kegiatan

pembelajaran. Menurut Gerlach dan Ely dalam Anni (2004:5) tujuan

pembelajaran merupakan deskripsi tentang perubahan perilaku yang

diinginkan yang menunjukkan bahwa belajar telah terjadi.

Menurut Hamalik (2009:77) Suatu tujuan pembelajaran seyogianya
memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Tujuan itu menyediakan
situasi atau kondisi untuk belajar, misalnya dalam situasi bermain
peran; (2) Tujuan mendefinisikan tingkah laku peserta didik dalam
bentuk dapat diukur dan dapat diamati; (3) Tujuan menyatakan
tingkat minimal perilaku yang dikehendaki, misalnya pada peta
pulau Jawa.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan

pembelajaran adalah untuk mengubah tingkah laku peserta didik sesuai

dengan yang diinginkan dan telah menunjukkan bahwa belajar telah

terjadi.

B. Model Pembelajaran Discovery Learning

1. Pengertian Model Pembelajaran Discovery Learning

Menurut Bruner dalam Markaban (2006: 9), belajar dengan penemuan

adalah belajar untuk menemukan, dimana seorang peserta didik

dihadapkan dengan suatu masalah atau situasi yang tampaknya ganjil

sehingga peserta didik dapat mencari jalan pemecahan. Model

pembelajaran Discovery berusaha meletakkan dasar dan mengembangkan

cara berpikir ilmiah, peserta didik ditempatkan sebagai subjek yang

belajar, peranan pendidik dalam model pembelajaran Discovery adalah

pembimbing belajar dan fasilitator belajar. Ide dasar Bruner adalah
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pendapat dari Piaget yang menyatakan bahwa peserta didik harus berperan

aktif dalam belajar di kelas. Menurut Budiningsih (2005:43) Model

Discovery Learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan, melalui

proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Sedangkan

menurut Hosnan (2014: 282) mengemukakan bahwa Discovery Learning

adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar aktif dengan

menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan

tahan lama dalam ingatan. Discovery terjadi bila individu terlibat, terutama

dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep

dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi,

pengukuran, prediksi, penentuan.

Discovery Learning mempunyai prinsip yang sama dengan inkuiri

(inquiry). Tidak ada perbedaan yang prinsipal pada kedua istilah ini, pada

Discovery Learning lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau

prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. Perbedaannya dengan Discovery

yaitu bahwa pada Discovery masalah yang dihadapkan kepada peserta

didik semacam masalah yang direkayasa oleh pendidik, sedangkan pada

inkuiri masalahnya bukan hasil rekayasa, sehingga peserta didik harus

mengerahkan seluruh pikiran dan kemampuannya untuk mendapatkan

temuan-temuan di dalam masalah itu melalui proses penelitian.

Dalam mengaplikasikan model pembelajaran Discovery Learning pendidik

berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada

peserta didik untuk belajar secara aktif, hal ini sejalan dengan pendapat
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menurut Sardiman (2012: 145) yaitu pendidik harus dapat membimbing

dan mengarahkan kegiatan belajar peserta didik sesuai dengan tujuan.

Kondisi seperti ini bertujuan merubah kegiatan belajar mengajar teacher

oriented menjadi student oriented. Dalam model pembelajaran Discovery

Learning bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk akhir, peserta didik

dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan menghimpun informasi,

membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan,

mereorganisasikan bahan serta membuat kesimpulan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa model

pembelajaran Discovery Learning adalah proses pembelajaran yang

menuntut peserta didik menemukan suatu konsep, arti, hubungan yang

belum diketahui sebelumnya dengan cara melakukan suatu pengamatan

dan penelitian dari masalah yang diberikan oleh pendidik untuk akhirnya

sampai kepada suatu kesimpulan yang bertujuan agar peserta didik

berperan aktif dan mandiri dalam menemukan solusi dari masalah dalam

kegiatan pembelajaran di kelas, serta melatih kemampuan berpikir peserta

didik dan kepercayaan diri dalam memutuskan sesuatu secara objektif.

2. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Discovery Learning

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk

model pembelajaran Discovery Learning. Kelebihan dan kekurangan

model pembelajaran Discovery Learning adalah sebagai berikut.

Kelebihan Model Pembelajaran Discovery Learning menurut Hosnan

(2014: 287-288) yaitu;
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1. Membantu peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan
keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif.

2. Pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan
ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan dan transfer.

3. Dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan
masalah

4. Membantu peserta didik memperkuat konsep dirinya,karena
memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan orang lain

5. Mendorong keterlibatan keaktifan peserta didik
6. Mendorong peserta didik untuk berpikir intuisi dan merumuskan

hipotesis sendiri
7. Melatih peserta didik belajar mandiri

Kelebihan model pembelajaran Discovery Learning menurut

Kemendikbud dalam Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum

2013 (2014: 31):

1. Membantu peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan
keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif. Usaha
penemuan merupakan kunci dalam proses ini, seseorang tergantung
bagaimana cara belajarnya.

2. Pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan
ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan dan transfer.

3. Menimbulkan rasa senang pada peserta didik, karena tumbuhnya
rasa menyelidiki dan berhasil.

4. Model pembelajaran ini memungkinkan peserta didik berkembang
dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri.

5. Menyebabkan peserta didik mengarahkan kegiatan belajarnya
sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri.

6. Membantu peserta didik memperkuat konsep dirinya, karena
memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya.

7. Berpusat pada peserta didik dan pendidik berperan sama-sama aktif
mengeluarkan gagasan-gagasan. Bahkan pendidikpun dapat
bertindak sebagai peserta didik, dan sebagai peneliti di dalam
situasi diskusi.

8. Membantu peserta didik menghilangkan skeptisme (keraguraguan)
karena mengarah pada kebenaran yang final dan tertentu atau pasti.

9. Peserta didik akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik.
10. Membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada

situasi proses belajar yang baru.
11. Mendorong peserta didik berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri.
12. Mendorong peserta didik berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis

sendiri.
13. Memberikan keputusan yang bersifat intrinsik.
14. Situasi proses belajar menjadi lebih terangsang.
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15. Proses belajar meliputi sesama aspeknya peserta didik menuju pada
pembentukan manusia seutuhnya.

16. Meningkatkan tingkat penghargaan pada peserta didik.
17. Kemungkinan peserta didik belajar dengan memanfaatkan berbagai

jenis sumber belajar.
18. Dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu.

Beberapa kelebihan metode penemuan menurut Suherman (2001: 179)

sebagai berikut:

1. Peserta didik aktif dalam kegiatan belajar, sebab ia berpikir dan
menggunakan kemampuan untuk menemukan hasil akhir;

2. Peserta didik memahami benar bahan pelajaran, sebab mengalami
sendiri proses menemukannya. Sesuatu yang diperoleh dengan cara
ini lebih lama diingat;

3. Menemukan sendiri menimbulkan rasa puas. Kepuasan batin ini
mendorong ingin melakukan penemuan lagi sehingga minat
belajarnya meningkat;

4. Peserta didik yang memperoleh pengetahuan dengan metode
penemuan akan lebih mampu mentransfer pengetahuannya ke
berbagai konteks;

5. Metode ini melatih peserta didik untuk lebih banyak belajar sendiri.

Selain memiliki kelebihan, model pembelajaran Discovery Learning juga

memiliki kekurangan. Kekurangan model pembelajaran Discovery

Learning menurut Kemendikbud dalam Materi Pelatihan Guru

Implementasi Kurikulum 2013 (2014: 31) :

1. Menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar.
Bagi peserta didik yang kurang pandai, akan mengalami kesulitan
abstrak atau berpikir atau mengungkapkan hubungan antara
konsep-konsep, yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya
akan menimbulkan frustasi.

2. Tidak efisien untuk mengajar jumlah peserta didik yang banyak,
karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka
menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya.

3. Harapan-harapan yang terkandung dalam model ini dapat buyar
berhadapan dengan peserta didik dan pendidik yang telah terbiasa
dengan cara-cara belajar yang lama.

4. Pengajaran Discovery lebih cocok untuk mengembangkan
pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep,
keterampilan, dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat
perhatian.
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5. Pada beberapa disiplin ilmu, misalnya IPA kurang fasilitas untuk
mengukur gagasan yang dikemukakan oleh para peserta didik.

6. Tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk berpikir yang
akan ditemukan oleh peserta didik karena telah dipilih terlebih
dahulu oleh pendidik.

Menurut Hosnan (2014; 288-289) kekurangan dari model Discovery

Learning yaitu;

1. Menyita banyak waktu karena pendidik dituntut mengubah
kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi
menjadi fasilitator,motivator dan pembimbing

2. Kemampuan berpikir rasional peserta didik ada yang masih terbatas
3. Tidak semua peserta didik dapat mengikuti pelajaran dengan cara

ini.

Banyak sekali kelebihan dari model pembelajaran discovery learning yang

utama adalah dapat meningkatkan keterampilan dan proses kognitif,

mendorong keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, serta

memungkinkan peserta didik belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis

sumber belajar. Kekurangan dari discovery learning yaitu menyita banyak

waktu karena pendidik dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang

umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator, tidak semua

peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan cara ini.

3. Langkah-langkah Pelaksanaan Model Pembelajaran Discovery
Learning

Penerapan suatu model pembelajaran harus memperhatikan langkah-

langkah yang tepat guna menentukan keberhasilan suatu model

pembelajaran yang digunakan, termasuk model pembelajaran Discovery

Learning. Adapun langkah-langkah persiapan model pembelajaran

Discovery Learning menurut Syah (2004: 244) sebagai berikut:
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1) Stimulation (Stimulasi/Pemberian rangsangan)
Pertama-tama pada tahap ini pelajar dihadapkan pada sesuatu yang
menimbulkan tanda tanya, kemudian dilanjutkan untuk tidak
memberi generalisasi, agar timbul keinginan untuk menyelidiki
sendiri. Disamping itu pendidik dapat memulai kegiatan belajar
mengajar dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku,
dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan
pemecahan masalah.

2) Problem statement (Pernyataan/Identifikasi masalah)
Setelah dilakukan stimulasi langkah selanjutya adalah pendidik
memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi
sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan
bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan
dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan
masalah)

3) Data collection (Pengumpulan Data)
Ketika eksplorasi berlangsung pendidik juga memberi kesempatan
kepada para peserta didik untuk mengumpulkan informasi
sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau
tidaknya hipotesis. Pada tahap ini berfungsi untuk menjawab
pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. Dengan
demikian peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan
berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati
objek, wawancara dengan nara sumber, melakukan uji coba sendiri
dan sebagainya.

4) Data Processing (Pengolahan Data)
Semua informai hasil bacaan, wawancara, observasi, dan
sebagainya, semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi,
bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan
pada tingkat kepercayaan tertentu.

5) Verification (Pembuktian)
Pada tahap ini peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat
untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan
tadi dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data
processing.

6) Generalization (Menarik kesimpulan/Generalisasi)
Tahap generalisasi/ menarik kesimpulan adalah proses menarik
sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku
untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan
memperhatikan hasil verifikasi.

Sedangkan menurut Suciati dan Irawan dalam Budiningsih (2005: 50)

adalah :

1. Menentukan tujuan pembelajaran
2. Melakukan identifikasi karakteristik peserta didik (kemampuan

awal, minat, gaya belajar, dan sebagainya)
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3. Memilih materi pelajaran
4. Menentukan topik-topik yang harus dipelajari peserta didik secara

induktif (dari contoh-contoh generalisasi)
5. Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh

ilustrasi, tugas dan sebagainya untuk dipelajari peserta didik
6. Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks,

dari yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik sampai
ke simbolik Melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta
didik

Pelaksanaan penelitian ini, menggunakan langkah-langkah pembelajaran

Discovery Learning yang dikemukakan oleh Syah, dengan

langkah-langkah sebagai berikut.

1) Stimulation (Stimulasi/Pemberian rangsangan)
2) Problem statement (Pernyataan/Identifikasi masalah)
3) Data Collection (Pengumpulan Data)
4) Data Processing (Pengolahan Data)
5) Verification (Pembuktian)
6) Generalization (Menarik kesimpulan/Generalisasi)

C. Kemampuan Berpikir Kreatif

1. Pengertian Berpikir Kreatif

Menurut Khodijah (2006: 81) berpikir adalah melatih ide-ide dengan cara

yang tepat dan seksama yang dimulai dengan adanya masalah. Berpikir

sebagai segala aktivitas mental yang membantu merumuskan atau

memecahkan masalah, membuat keputusan, atau memenuhi keinginan

untuk memahami; berpikir adalah sebuah pencarian jawaban, sebuah

pencapaian makna. Menurut Conway dalam Kuswana (2011:24)

mengungkapkan bahwa kemampuan berpikir melibatkan enam jenis

berpikir yaitu metakognisi, berpikir kritis, berpikir kreatif, proses kognitif,

kemampuan berpikir inti dan memahami peran konten pengetahuan.
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa berpikir merupakan

suatu kegiatan mental untuk memahami sesuatu yang dialami atau mencari

jalan keluar dari persoalan yang sedang dihadapi.

Menurut Munandar (2012: 68) Berpikir kreatif sebagai kemampuan umum

untuk menciptakan sesuatu yang baru, sebagai kemampuan untuk

memberikan gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam

pemecahan masalah, atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-

hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Menurut

Husamah dan Setyaningrum (2013: 176) menyatakan bahwa berpikir

kreatif merupakan suatu kegiatan mental yang dilakukan sebagai suatu

cara untuk menghasilkan pemikiran baru dan pemahaman baru mengenai

suatu permasalahan. Sedangkan menurut Hassoubah (2007: 50) berpikir

kreatif adalah pola berpikir yang didasarkan pada suatu cara yang

mendorong kegiatan untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif. Selanjutnya

menurut Susanto (2013: 115) berpikir kreatif adalah suatu cara yang

diperlukan peserta didik membangun ide-ide yang dapat diterapkan dalam

kehidupan, terutama pada saat proses pembelajaran berlangsung. Berpikir

kreatif mempunyai beberapa mekanisme atau proses yang harus dilalui.

Berdasarkan sejarah psikologi kognitif, ada lima tahapan berpikir kreatif,

diantaranya:

a) Orientasi; Merumuskan masalah, dan aspek-aspek masalah

diindentifikasi.

b) Preparasi; Mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang

relevan dengan masalah.
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c) Inkubasi; Proses di mana tidak ada usaha yang dilakukan secara

langsung untuk memecahkan masalah. Tetapi mekipun begitu,

proses berpikir berlangsung terus dalam jiwa bawah sadar.

d) Iluminasi; Ketika masa inkubasi berakhir dengan ditemukannya

solusi untuk memecahkan masalah.

e) Verifikasi; tahap untuk menguji dan secara kritis menilai

pemecahan masalah yang diajukan pada tahap keempat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa berpikir kreatif

adalah proses kegiatan mental dimana peserta didik dapat mengemukakan

ide-ide/ gagasan, memberikan contoh, mengidentifikasi suatu objek, baik

dalam memecahkan atau menjawab suatu permasalahan.

2. Ciri-ciri Berpikir Kreatif

Ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif menurut Munandar (2012: 118)

sebagai berikut.

a) Kemampuan berpikir lancar dilihat dari bagaimana perilaku peserta
didik yang suka mengajukan banyak pertanyaan, menjawab dengan
sejumlah jawaban jika ada pertanyaan, mempunyai banyak gagasan
mengenai suatu masalah, lancar mengungkapkan gagasan-
gagasannya.

b) Kemampuan berpikir luwes (fleksibel) dilihat dari bagaimana
perilaku peserta didik yang memberikan aneka ragam penggunaan
yang tidak lazim terhadap suatu objek, memberikan macam-macam
penafsiran (interpretasi) terhadap suatu gambar; cerita; atau
masalah, memberi pertimbangan terhadap siuasi; yang berbeda dari
yang diberikan orang lain.

c) Kemampuan berpikir orisinal dilihat dari bagaimana perilaku
peserta didik memikirkan masalah-masalah atau hal-hal yang tidak
pernah terpikirkan oleh orang lain.

d) Kemampuan memperinci (mengelaborasi) dilihat dari bagaimana
perilaku peserta didik mengembangkan atau memperkaya gagasan
orang lain.
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e) Kemampuan menilai (mengevaluasi) dilihat dari bagaimana
perilaku peserta didik menentukan pendapat sendiri mengenai
suatu hal.

f) Memiliki rasa ingin tahu dilihat dari bagaimana perilaku peserta
didik mempertanyakan segala sesuatu.

g) Bersifat imajinatif dilihat dari bagaimana perilaku peserta didik
membuat cerita tentang tempat-tempat yang belum pernah
dikunjungi atau tentang kejadian-kejadian yang belum pernah
dialami.

h) Merasa tertantang oleh kemajemukan dilihat dari bagaimana
perilaku peserta didik mencari penyelesaian suatu masalah tanpa
bantuan orang lain.

i) Memiliki sifat berani mengambil resiko dilihat dari bagaimana
perilaku peserta didik yang berani mempertahankan gagasannya
dan bersedia mengakui kesalahannya.

Menurut Susanto (2013: 111) Kemampuan berpikir kreatif memiliki

komponen yang meliputi berpikir lancar (fluency), berpikir luwes

(flexibility), dan berpikir orisinal (originality). Berikut penjelasan dari

beberapa komponen kemampuan berpikir kreatif.

a. Berpikir lancar (fluency) adalah kemampuan mencetuskan banyak
gagasan, jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan
materi. Contoh, peserta didik banyak mengajukan pertanyaan seputar
materi, berani menjawab pertanyaan dari pendidik ataupun teman,
dan berani berpendapat dalam memberikan saran ataupun tanggapan
dalam penyelesaian suatu masalah.

b. Berpikir luwes (flexibility) adalah kemampuan dengan menghasilkan
gagasan, jawaban atau pertanyaan yang bervariasi. Contoh, berani
mengajukan pertanyaan yang lebih bervariasi, mampu memberikan
macam-macam penafsiran atau pendapat, dan mampu melihat
masalah dari sudut pandang yang berbeda.

c. kemampuan berpikir orisinal (originality) adalah kemampuan
dengan mengungkapkan hal yang baru, atau pertanyaan yang baru.
Contoh, berani memberikan contoh sesuai dengan konteks
kehidupan sehari-hari, cepat tanggap ketika dihadapkan pada suatu
pertanyaan atau tugas, dan aktif dalam memberikan ide-ide disaat
berdiskusi.
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Menurut Liliawati dan Puspita (2010: 426) aspek kemampuan berpikir

kreatif meliputi aspek dan indikator sebagai berikut :

Tabel 1. Aspek Kemampuan Berpikir Kreatif (KBK)

Aspek Indikator Kognitif
Kemampuan
Berpikir
Lancar
(Fluency)

a) Menjawab dengan menyebutkan sejumlah jawaban
dalam sebuah pertanyaan;

b) Dapat mengemukakan gagasan- gagasannya;
c) Dapat dengan cepat mengidentifikasi suatu objek

atau situasi.

Kemampuan
Berpikir
Luwes
(Flexibility)

a) Memberikan bermacam-macam penafsiran terhadap
suatu gambar, cerita, atau masalah;

b) Jika diberi suatu masalah biasanya memperkirakan
bermacam cara yang berbeda untuk
menyelesaikannya;

c) Menggolongkan hal-hal menurut pembagian
(mengkategorikan) yang berbeda-beda.

Kemampuan
Berpikir
Orisinal
(Originality)

a) Setelah membaca atau mendengar gagasan-gagasan
peserta didik berani memberikan contoh sesuai
dengan konteks kehidupan sehari-hari;

Kemampuan
Berpikir
Memerinci
(Elaboration)

a) Mencari arti yang lebih mendalam terhadap jawaban
atau pemecahan masalah dengan melakukan langkah
langkah yang terperinci

b) Mengembangkan atau memperkaya gagasan orang
lain

c) Mencoba/ menguji detail-detail untuk melihat arah
yang akan ditempuh

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan kemampuan berpikir kreatif

memiliki empat komponen yaitu kemampuan berpikir lancar, kemampuan

berpikir luwes, kemampuan berpikir memerinci, dan kemampuan berpikir

orisinal. Adapun indikator dari kemampuan berpikir kreatif, yaitu;

a. Menjawab dengan menyebutkan sejumlah jawaban dalam sebuah

pertanyaan.

b. Dapat dengan cepat mengidentifikasi suatu objek atau situasi.
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c. Memberikan bermacam-macam penafsiran terhadap suatu gambar,

cerita, atau masalah.

d. Menggolongkan hal-hal menurut pembagian (mengkategorikan)

yang berbeda-beda.

e. Setelah membaca atau mendengar gagasan-gagasan peserta didik

berani memberikan contoh sesuai dengan konteks kehidupan sehari-

hari.

f. Mencari arti yang lebih mendalam terhadap jawaban atau pemecahan

masalah dengan melakukan langkah langkah yang terperinci.

D. Pembelajaran Tematik Terpadu

1. Pengertian Pembelajaran Tematik Terpadu

Pembelajaran tematik terpadu adalah suatu pembelajaran yang

menggabungkan beberapa materi pelajaran kedalam suatu tema. Sutirjo

dan Mamik dalam Suryosubroto (2009: 133) menyatakan bahwa

pembelajaran tematik merupakan satu usaha untuk mengintegrasikan

pengetahuan, keterampilan, nilai atau sikap pembelajaran, serta pemikiran

yang kreatif dengan menggunakan tema. Keterpaduan dalam pembelajaran

tematik dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek kurikulum dan

aspek pembelajarannya. Menurut Rusman (2017: 357) pembelajaran

tematik terpadu merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran

terpadu (integrated instruction) yang merupakan suatu sistem

pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individual maupun

kelompok, aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip

keilmuan secara holistik, bermakna, dan autentik. Selanjutnya menurut
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Kurniawan (2014: 95) menyatakan bahwa pembelajaran tematik adalah

salah satu bentuk atau model dari pembelajaran terpadu yang menekankan

pada pola pengorganisasian materi yang terintegrasi oleh suatu tema.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa

pembelajaran tematik terpadu merupakan pembelajaran yang berpusat

pada peserta didik, melibatkan peserta didik secara langsung dalam

pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran yang

dikemas kedalam satu tema, dimana dalam pelaksanaannya beberapa mata

pelajaran disampaikan secara terpadu dalam satu waktu tanpa terlihat

pemisah antar mata pelajarannya.

2. Karakteristik Pembelajaran Tematik Terpadu

Pembelajaran tematik memiliki beberapa karakteristik. Menurut Rusman

(2017: 362-363) sebagai berikut.

a) Berpusat pada peserta didik.
Pembelajaran tematik berpusat pada peserta didik (student centered),
hal ini sesuai dengan pendekatan modern yang lebih banyak
menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar sedangkan
pendidik lebih banyak berperan sebagai fasilitator yaitu memberikan
kemudahan-kemudahan kepada peserta didik untuk melakukan
aktivitas belajar.

b) Memberikan pengalaman langsung.
Pembelajaran langsung dapat memberikan pengalaman langsung
kepada peserta didik (direct experiences). Dengan pengalaman
langsung ini, peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang nyata
(konkret) sebagai dasar untuk memhami hal-hal yang lebih abstrak.

c) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas.
Dalam pembelajaran tematik pemisah antar mata pelajaran menjadi
tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran  diarahkan kepada
pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan
kehidupan peserta didik.

d) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran.
Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata
pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian
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peserta didik dapat memahami konsep-konsep tersebut secara utuh.
Hal ini diperlukan untuk membamtu peserta didik dalam
memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan
sehari-hari.

e) Bersifat fleksibel
Pembelajaran tematik bersifat luwes (fleksibel) dimana pendidik
dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dan mata
pelajaran lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan peserta
didik dan keadaan lingkungan di mana peserta didik sekolah dan
peserta didik berada.

f) Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta
didik. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengoptimalkan
potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya.

g) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan.

Karakteristik pembelajaran tematik menurut Depdikbud dalam Trianto

(2012: 61-63) yaitu:

a) Holistik
Suatu gejala atau fenomena yang menjadi pusat perhatian dalam
pembelajaran terpadu diamati dan dikaji dari berbagai bidang kajian.

b) Bermakna
Pengkajian suatu fenomena dengan membentuk jalinan antar konsep-
konsep yang berhubungan yang disebut skemata. Hal ini akan
berdampak pada keberadaan dari materi yang dipelajari.

c) Otentik
Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa memahami secara
langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya melalui
kegiatan belajar secara langsung.

d) Aktif
Pembelajaran terpadu menekankan keaktifan siswa dalam
pembelajaran, baik secara fisik, mental, intelektual, maupun
emosional guna tercapainya hasil belajar yang optimal dengan
mempertimbangkan hasrat, minat dan kemampuan siswa sehingga
mereka termotivasi untuk terus menerus belajar.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa

karakteristik pembelajaran tematik yaitu;

a) Pembelajaran berpusat pada peserta didik.

b) Memberikan peserta didik pengalaman langsung.

c) Pembelajaran yang terpadu.
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d) Bersifat fleksibel.

e) Pembelajaran lebih bermakna.

3. Keunggulan Pembelajaran Tematik Terpadu

Pembelajaran yang dilakukan disetiap lembaga pendidikan tentunya

memiliki beberapa keunggulan. Menurut Saud (2006: 17) pembelajaran

terpadu memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah:

a) Mendorong pendidik untuk mengembangkan kreatifitas. Sehingga
pendidik dituntut untuk memiliki wawasan, pemahaman dan
kreatifitas tinggi.

b) Memberikan peluang bagi pendidik untuk mengembangkan situasi
pembelajaran yang utuh, menyeluruh, dinamis dan bermakna.

c) Mempermudah dan memotivasi peserta didik untuk mengenal,
menerima, menyerap dan memahami keterkaitan atau hubungan
antara konsep, pengetahuan, nilai atau tindakan yang terdapat dalam
beberapa pokok bahasan atau bidang studi.

d) Menghemat waktu, tenaga dan sarana, serta biaya pembelajaran,
disamping menyederhanakan langkah-langkah pembelajaran.

Menurut Rusman (2017: 361) menyatakan keunggulan yang dimaksud,

yaitu;

a) Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat
perkembangan dan kebutuhan peserta didik usia sekolah dasar.

b) Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam kegiatan pelaksanaan
pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan peserta
didik.

c) Kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi peserta
didik sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama.

d) Membantu mengembangka keterampilan berpikir peserta didik.
e) Menyajikan kegiatan belajar yang besifat pragmatis sesuai dengan

permasalahan yang sering ditemui peserta didik dalam
lingkungannya.

f) Mengembangkan keterampilan sosial peserta didik, seperti kerja
sama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang
lain.
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Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan

keunggulan pembelajaran tematik sebagai berikut.

a) Pengalaman dan kegiatan belajar yang relevan.

b) Pembelajaran lebih menyenangkan.

c) Menumbuhkan dan mengembangkan cara berpikir, sikap toleransi,

dan keterampilan sosial.

d) Hasil belajar bertahan lama karena kegiatannya lebih bermakna.

e) Menyajikan kegiatan yang besifat konkret dan berdasarkan pada

pengalaman peserta didik.

4. Kelemahan Pembelajaran Tematik Terpadu

Selain memiliki keunggulan-keunggulan, pembelajaran tematik memiliki

kelemahan. Menurut Saud (2006: 18) kelemahan pembelajaran tematik

yaitu;

a) Pendidik dituntut untuk terus menggali informasi/pengetahuan yang
berkaitan dengan materi yang diajarkan, salah satu strateginya harus
membaca literatur (buku) secara mendalam. Tanpa adanya keadaan
seperti di atas, model pembelajaran terpadu sulit diwujudkan.

b) Model ini menekankan pada pengembangan kemampuan analitik
(menjiwai), kemampuan asosiatif (menghubung-hubungkan), dan
kemampuan eksploratif dan elaboratif menemukan dan menggali)
bila kondisi di atas tidak termiliki, maka sangat sulit
pembelajarantersebut diterapkan.

c) Jika pembelajaran terpadu ini hendak dikembangkan, maka
perpustakaan perlu dikembangkan pula secara bersamaan bila
keadaan yang dituntut tersebut tidak bisa dipenuhi agaknya sulit
untuk menerapkan pembelajaran tersebut.

d) Kurikulum harus bersifat luwes, dalam arti kurikulum yang
berorientasi pada pencapaian pemahaman peserta didik terhadap
materi (bukan berorientasi pada penyampaian target materi).

e) Ketiadaaan sistem evaluasi dan pengukuran teknik dan prosedur
pelaksanaan penilaian dan pengukuran yang terpadu,memungkinkan
penilaian tidak biasa dilakukan secara absah dan terpercaya sesuai
dengan tujuan yang ditetapkan.
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f) Dilihat dari susasana dan penekanan proses pembelajaran,
pembelajaran terpadu berkecenderungan mengakibatkan
“tenggelamnya” pengutamaan salah satu atau lebih mata pelajaran.

Menurut Suryosubroto (2009: 136) kelemahan pembelajaran tematik,

yaitu;

a) Pendidik dituntut memiliki keterampilan yang tinggi.
b) Tidak setiap pendidik mampu mengintegrasikan kurikulum dengan

konsep-konsep yang ada dalam mata pelajaran secara tepat.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan

kelemahan pembelajaran tematik sebagai berikut.

a) Pendidik yang dituntut untuk memiliki keterampilan yang tinggi

b) Pembelajaran tematik cenderung mengutamakan salah satu bidang

kajian dan tenggelamnya bidang kajian lainnya

c) Tidak setiap pendidik mampu mengintegrasikan kurikulum dengan

konsep yang ada dalam mata pelajaran secara tepat

d) Aspek sarana dan sumber pembelajaran membutuhkan sumber

informasi yang cukup banyak dan bervariasi

E. Penelitian Relevan

Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai model pembelajaran

Discovery Learning dalam rangka meningkatkan kemampuan berpikir kreatif,

dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa adanya pengaruh penerapan

model pembelajaran Discovery Learning terhadap kemampuan bepikir

kreatif, ada beberapa penelitian yang dianggap relevan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Saputro (2012: 2) dalam penelitian yang

berjudul, “Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Guided Discovery
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Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta Didik Kelas X SMA

Negeri 1 Teras Boyolali Tahun Ajaran 2011/1012”. Kesimpulan yang

diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah penerapan metode

pembelajaran guided discovery berpengaruh terhadap kemampuan

berpikir kreatif peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Teras Boyolali

Tahun Ajaran 2011/2012.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rudyanto (2014: 41-42) yang berjudul,

“Model Discovery Learning dengan Pendekatan Saintifik Bermuatan

Karakter Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif”. Hasil

penelitian menunjukkan pembelajaran matematika dinyatakan efektif,

dengan indikator: (1) kemampuan berpikir kreatif mencapai ketuntasan

dengan nilai rataan 71,55 dan mencapai ketuntasan klasikal mencapai

90%; (2) rata-rata kemampuan berpikir kreatif kelas model discovery

learning dengan pendekatan saintifik lebih baik dari pada kelas

ekspositori; (3) karakter rasa ingin tahu dan keterampilan

mengkomunikasikan berpengaruh positif terhadap kemampuan berpikir

kreatif; dan (4) Adanya peningkatan kemampuan berpikir kreatif pada

kelas model discovery learning dengan pendekatan saintifik.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tumurun (2016: 101) yang berjudul,

“Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning Terhadap

Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta Didik Pada Materi Sifat-Sifat

Cahaya”. Hasil penelitian menunjukkan pembelajaran dengan model

discovery learning dan model konvensional mampu meningkatkan

kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Namun pembelajaran dengan
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model discovery learning lebih mampu meningkatkan kemampuan

berpikir kreatif peserta didik. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil

perhitungan uji beda rata-rata data gain pada kedua kelompok dengan

nilai sig (1-tailed) sebesar 0,001.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muslim (2016: 68-69) dalam penelitian

yang berjudul, “Kontribusi Penggunaan Model Discovery Learning

Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Matematik Peserta Didik”. Hasil

penelitian menunjukkan indikator kemampuan berpikir kreatif yang

mendapat skor tertinggi pada kelas eksperimen yaitu indikator

elaboration dengan perolehan 72,78% dan kelas kontrol yaitu 67,22%.

Indikator yang mendapat skor terendah pada kelas eksperimen yaitu

indikator flexibility mendapat perolehan 57,22% dan kelas kontrol yaitu

40,46%. Berdasarkan hasil perhitungan uji kesamaan dua rata-rata (uji-t)

dan perhitungan uji beda rata-rata hasilnya kurang dari 0,05. Dengan

demikian Ho ditolak, hal ini berarti terdapat kontribusi positif

penggunaan model Discovery Learning terhadap kemampuan berpikir

kreatif matematik peserta didik.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah (2017: 5-6) dalam penelitian

yang berjudul, “Penerapan Model Discovery Learning Untuk

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta Didik”. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan berpikir kreatif

peserta didik yang menggunakan model Discovery Learning lebih tinggi

dari pada model ekspositori. Dilihat dari rata-rata kelas eksperimen 0,39
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dan kelas kontrol 0,22 dapat disimpulkan bahwa model Discovery

Learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik.

F. Kerangka Pikir Penelitian

Seorang pendidik dalam menyampaikan materi perlu memilih metode mana

yang sesuai sehingga peserta didik tertarik untuk mengikuti proses

pembelajaran. Karena penerapan metode yang kreatif dan variatif dapat

menjadi alternatif untuk pendidik dalam pembelajaran di kelas agar peserta

didik menjadi aktif dalam mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung

sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik.

Salah satu cara untuk memperbaiki pembelajaran tersebut adalah dengan

pemilihan model pembelajaran yang tepat.

Pembelajaran di sekolah dengan menggunakan pembelajaran tematik akan

lebih efektif jika menerapkan model pembelajaran Discovery Learning secara

tepat agar kemampuan berpikir kreatif, dan hasil belajar peserta didik dapat

meningkat. Model Discovery Learning adalah proses pembelajaran yang

menuntut peserta didik menemukan suatu konsep yang belum diketahui

sebelumnya dengan cara melakukan suatu pengamatan dan penelitian dari

masalah yang diberikan oleh pendidik bertujuan untuk menciptakan peserta

didik yang aktif dan mandiri dalam menemukan solusi dari masalah di

kegiatan pembelajaran, serta melatih kemampuan berpikir peserta didik

secara objektif. Dalam mengaplikasikan model pembelajaran Discovery

Learning pendidik berperan sebagai pembimbing dengan memberikan

kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara aktif, pendidik harus
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dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar peserta didik sesuai

dengan tujuan. Proses penelitian ini di mulai dengan memberikan soal pretest

pada peserta didik yang dijadikan sebagai kelas eksperimen yaitu kelas yang

diberi perlakuan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning,

kemudian di akhir pertemuan diberikan soal posttest. Penerapan model

Discovery Learning di kelas eksperimen diharapkan mampu memberikan

kontribusi dalam peningkatan kemampuan berpikir kreatif peserta didik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pikir dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Keterangan:
X : Model Discovey Learning (Variabel Bebas)
Y : Kemampuan Berpikir Kreatif (Variabel Terikat)

: Pengaruh

G. Hipotesis

Menurut Soehartono (2004: 26), “hipotesis adalah suatu pernyataan yang

masih harus diuji secara empirik.” Sedangkan menurut Sukardi (2003: 41)

menyebutkan bahwa “hipotesis adalah jawaban yang masih bersifat

sementara dan bersifat teoritis.” Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas

dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah dugaan sementara yang diberikan

oleh seorang peneliti sebelum dilakukannya penelitian dan masih perlu

X Y
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dibuktikan kebenarannya melalui data yang terkumpul dalam penelitian.

Adapun hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

Ha : Terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran Discovery Learning

untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada pembelajaran

tematik peserta didik kelas IV SD Negeri 1 Sukabumi Kota Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018.

Adapun hipotesis kedua adalah:

Ha : Ada perbedaan hasil kemampuan berpikir kreatif peserta didik

menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan

peserta didik menggunakan pembelajaran konvensional pada

kelas IV SD Negeri 1 Sukabumi Bandar Lampung.



III. METODE PENELITIAN

A. Metode dan Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

eksperimen semu (quasi exsperiment). Menurut Sugiyono (2013: 114) quasi

exsperiment merupakan penelitian yang mempunyai kelompok kontrol, tetapi

tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar

yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.

Objek penelitian ini adalah pengaruh penerapan model pembelajaran

Discovery Learning (X) untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif

(Y). Metode quasi exsperiment yang digunakan adalah menggunakan desain

Nonequivalent Control Group Design. Penelitian ini melibatkan dua kelas,

yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas

yang diberikan perlakuan penerapan model pembelajaran Discovery

Learning, sedangkan kelas kontrol adalah kelas yang diberikan perlakuan

penerapan metode konvensional/ceramah.

Tabel 2. Desain Penelitian

Kelompok Pre-test Perlakuan Post-test

Eksperimen O1 X O2

Kontrol O3 O4

Sumber : Sugiyono (2013: 116).



44

Keterangan :
O1 : skor pre-test pada kelas eksperimen
O2 : Skor post-test pada kelas eksperimen
O3 : Skor pre-test pada kelas kontrol
O4 : Skor post-test pada kelas kontrol
X : Perlakuan (treatment)

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kelas IV SD Negeri 1 Sukabumi Bandar

Lampung Tahun 2017/2018 yang beralamat di Jalan Pulau Singkep Gg.

Masjid Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap di kelas IV SD Negeri 1

Sukabumi Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung Tahun 2017/2018.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2013: 117) populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang  ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulan. Sedangkan menurut Arikunto (2014: 173) populasi

adalah keseluruhan subjek. Apabila seseorang ingin meneliti semua

elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya

merupakan penelitian populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah

peserta didik kelas IV SD Negeri 1 Sukabumi Bandar Lampung Tahun

Ajaran 2017/2018. Jumlah peserta didik secara terinci dapat dilihat pada

tabel berikut:
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Tabel 3. Jumlah Peserta Didik Kelas IV SD Negeri 1 Sukabumi
Bandar Lampung

Kelas Jumlah
Keterangan

P L
IV.A 30 13 17
IV.B 30 16 14
Total 60 29 31

Sumber: Pendidik Kelas IV SD Negeri 1 Sukabumi

2. Sampel Penelitian

Arikunto (2014: 174) sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang

diteliti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel adalah jumlah atau

karakteristik yang mewakili populasi yang diteliti. Sampel dalam

penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling dengan jenis

purposive sampling. Purposive sampling menurut Sugiyono (2013: 57)

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.. Penelitian

ini menggunakan 2 kelas yang digunakan sebagai sampel. Kelas pertama

disebut kelas eksperimen dengan pemberian perlakuan khusus berupa

penerapan model pembelajaran Discovery Learning dan kelas kedua yaitu

kelas kontrol yang menerapkan metode konvensional/ceramah. Kelas

yang terpilih sebagai kelas eksperimen adalah peserta didik kelas IV A

dengan pertimbangan karena jumlah nilai peserta yang kurang cukup

mencapai standar nilai yang peneliti tetapkan untuk melaksanakan

penelitian, peserta didik yang belum mencukupi sebanyak 19 peserta didik

dan kelas yang terpilih sebagai kelas kontrol adalah peserta didik kelas IV

B karena peserta didik yang belum mencukupi sebanyak 16 peserta didik.
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Tabel 4. Jumlah Peserta Didik Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Kelas Jumlah Peserta
Didik

IV A (Eksperimen) 30
IV B (Kontrol) 30
Jumlah 60

Sumber: Dokumentasi SD Negeri 1 Sukabumi

D. Prosedur Penelitian

Penelitian  terdiri  dari  tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan dan

tahap pengolahan data. Adapun langkah-langkah dari setiap tahapan tersebut,

adalah:

1. Tahap Persiapan

a. Melakukan observasi untuk mengetahui kondisi sekolah, jumlah kelas

dan peserta didik yang dijadikan subjek penelitian, serta cara

mengajar pendidik.

b. Membuat perangkat pembelajaran berupa rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP) untuk kelas eksperimen dengan menggunakan

model pembelajaran Discovery Learning, silabus, dan instrumen

penelitian.

c. Membuat perangkat pembelajaran berupa rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP) untuk kelas kontrol dengan menggunakan model

konvensional, silabus, dan instrumen penelitian.

d. Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol.

e. Membentuk kelompok belajar kelas eksperimen

2.   Tahap Pelaksanaan

a. Mengadakan test (pre-test) pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.
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b. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model

pembelajaran Discovery Learning di kelas eksperimen dan metode

ceramah untuk kelas kontrol.

c. Melaksanakan test (posttest) pada kelas eksperimen dan kelas kontrol

3. Tahap Pengolahan Data

a. Mengumpulkan data penelitian

b. Mengolah dan menganalisis data penelitian

c. Menyusun laporan hasil penelitian

E. Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari variabel bebas (independen) dan variabel terikat

(dependen). Menurut Kerlinger dalam Sugiyono  (2013:  61)  mengemukakan

bahwa variabel  penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi

dan kemudian ditarik kesimpulannya.

1. Menurut Sugiyono (2013: 63) variabel bebas adalah “variabel yang

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya

variabel terikat (dependen)”. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu

model pembelajaran Discovery Learning, dilambangkan dengan (X).

2. Menurut Sugiyono (2013: 63) variabel terikat adalah variabel yang

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas

(independent)”. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu

kemampuan berpikir kreatif dilambangkan dengan (Y).
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F. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual Variabel

Definisi Konseptual variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Model Pembelajaran Discovery Learning

Model pembelajaran Discovery Learning adalah model pembelajaran

yang menuntut peserta didik menemukan suatu konsep, arti, hubungan

yang belum diketahui sebelumnya dengan cara melakukan suatu

pengamatan dan penelitian dari masalah yang diberikan oleh pendidik

yang bertujuan agar peserta didik berperan aktif dalam proses

pembelajaran di kelas.

b. Kemampuan Berpikir Kreatif

Kemampuan berpikir kreatif merupakan kegiatan mental yang dilakukan

sebagai cara untuk menghasilkan pemikiran baru baik berupa gagasan

atau ide-ide yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,

memberikan contoh, mengidentifikasi suatu objek, baik dalam

memecahkan atau menjawab suatu permasalahan terutama pada saat

proses pembelajaran sedang berlangsung.

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Model Pembelajaran Discovery Learning

Model Discovery Learning adalah suatu model pembelajaran dengan

menggunakan langkah-langkah yang meliputi:

1) Stimulation (Stimulasi/Pemberian rangsangan)

2) Problem statement (Pernyataan/Identifikasi masalah)
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3) Data collection (Pengumpulan Data)

4) Data Processing (Pengolahan Data)

5) Verification (Pembuktian)

6) Generalization (Menarik kesimpulan/Generalisasi)

b. Kemampuan berpikir kreatif

Kemampuan berpikir kreatif, skor yang diperoleh peserta didik melalui

tes yang mengacu kepada indikator kemampuan berpikir kreatif dengan

menyesuaikan pada pemetaan kompetensi dasar. Kemampuan berpikir

kreatif meliputi empat komponen yaitu; (1) kemampuan berpikir lancar,

(2) kemampuan berpikir luwes, (3) kemampuan berpikir memerinci, (4)

kemampuan berpikir orisinal. Adapun indikator kemampuan berpikir

kreatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Menjawab dengan menyebutkan sejumlah jawaban dalam sebuah

pertanyaan.

b) Dapat dengan cepat mengidentifikasi suatu objek atau situasi.

c) Memberikan bermacam-macam penafsiran terhadap suatu gambar,

cerita, atau masalah.

d) Menggolongkan hal-hal menurut pembagian (mengkategorikan)

yang berbeda-beda.

e) Setelah membaca atau mendengar gagasan-gagasan peserta didik

berani memberikan contoh sesuai dengan konteks kehidupan

sehari-hari.
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f) Mencari arti yang lebih mendalam terhadap jawaban atau

pemecahan masalah dengan melakukan langkah langkah yang

terperinci.

G. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, selain perlu menggunakan metode yang tepat, juga perlu

memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Penggunaan teknik

dan alat pengumpulan data dapat memungkinkan diperolehnya data yang

objektif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini,

menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Teknik Tes

Menurut Arikunto (2013: 53) menyatakan bahwa tes merupakan alat

atau prosedur yang  digunakan untuk mengetahui atau mengukur

sesuatu dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Peserta

didik diberikan tes dalam bentuk pre-test dan post-test untuk

mendapatkan data pemahaman konsep peserta didik. Tes yang

digunakan dalam pre-test sama dengan soal yang digunakan dalam post-

test. Teknik ini digunakan untuk mengetahui data kemampuan berpikir

kreatif peserta didik untuk kemudian diteliti guna melihat pengaruh dari

penerapan model pembelajaran Discovery Learning.

2. Teknik Dokumentasi

Menurut Arikunto (2013: 231) teknik dokumentasi merupakan suatu

cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data yang

lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. Pada pelaksanaan
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observasi, peneliti menggunakan teknik ini untuk mendapatkan data

jumlah peserta didik. Kemudian pada pelaksanaan penelitian, peneliti

menggunakan teknik ini dalam proses pembelajaran berupa photo

selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

3. Teknik Observasi

Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah observasi. Menurut Sugiyono (2016: 203) teknik

pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti berkenan

dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila

responden yang diamati tidak terlalu besar. Teknik observasi dalam

penelitian ini digunakan untuk melihat aktivitas belajar peserta didik

selama proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran

Discovery Learning dan ketercapaian indikator kemampuan berpikir

kreatif peserta didik. Pada penelitian ini menggunakan observasi

terstruktur. Menurut Sugiyono (2016: 205) observasi terstruktur adalah

observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan

diamati, kapan, dan dimana tempatnya. Peneliti menyiapkan lembar

observasi dan mengamati setiap kegiatan peserta didik pada saat proses

pembelajaran berlangsung yang dibantu oleh pendidik kelas IV.

H. Instrumen Penelitian

1. Jenis Instrumen

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Salah satu tujuan dibuatnya

instrumen adalah untuk memperolah data dan informasi yang lengkap
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mengenai hal-hal yang ingin dikaji.

a. Instrumen Tes

Teknik tes digunakan untuk mencari data kemampuan berpikir kreatif

peserta didik .Teknik ini bertujuan untuk mengetahui tinggkat

kemampuan berpikir kreatif peserta didik mengenai pembelajaran yang

diajarkan. Menurut Arikunto (2013: 67) tes merupakan alat atau

prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur dalam

suasana , dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Pada

penelitian ini tes yang digunakan berupa tes objektif dengan pemilihan

butir-butir soal esay yang berjumlah 20 item soal yang mengacu

kepada indikator kemampuan berpikir kreatif dengan menyesuaikan

pada pemetaan kompetensi dasar. Tes terdiri dari tes awal (pre-test)

dan tes akhir (post-test).

b. Observasi

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengadakan

pencatatan dan pengamatan secara langsung mengenai data setelah

didokumentasikan. Observasi sebagai metode  bantu untuk

mengumpulkan data peserta didik, untuk melihat keaktifan belajar

peserta didik selama proses pembelajaran dengan menggunakan

model pembelajaran Discovery Learning, dan kemampuan berpikir

kreatif peserta didik.

I. Uji Instrumen

1. Uji Coba Instrumen Tes

Sebelum instrumen diujikan kepada peserta didik, hal yang perlu
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dilakukan terlebih dahulu adalah uji coba instrumen. Uji coba

instrumen dilakukan pada peserta didik kelas IV di sekolah yang

sama. Hal ini dilakukan untuk menentukan instrumen butir soal yang

valid untuk diujikan di kelas yang dijadikan sampel penelitian.

Pemilihan kelas untuk dijadikan uji coba instrumen tes adalah kelas

IV C dengan jumlah peserta didik sebanyak 30 peserta didik.

Alasannya adalah kelas IV C memiliki KKM yang sama, dan juga

sudah terlebih dahulu mempelajari Tema 8 Daerah Tempat Tinggalku,

Subtema 1 Lingkungan Tempat Tinggalku, sehingga peserta didik

sudah mempunyai pengetahuan tentang soal yang akan diuji.

2. Uji Persyaratan Instrumen Non-Test

Sebelum lembar observasi digunakan untuk mengamati apakah

indikator kemampuan berpikir kreatif sudah tercapai dan model

Discovery Learning sudah diterapkan dengan efektif, lembar observasi

perlu diuji validitasnya.

3. Uji Persyaratan Instrumen Test

Setelah dilakukan uji coba instrumen test, maka langkah selanjutnya

adalah menganalisis hasil uji coba yang bertujuan untuk mengetahui

validitas soal, reliabilitas soal, daya beda soal, dan taraf kesukaran

soal.

a) Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Arikunto (2013: 144)
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mengatakan “suatu instrument yang valid atau sahih mempunyai

validitas tinggi, sebaliknya instrument yang kurang valid berarti

memiliki validitas rendah.” Kemudian menurut Sugiyono (2016:

121) menyebutkan “Instrumen yang valid berarti alat ukur yang

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid

berarti, instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa

yang seharusnya diukur”. Pengujian validitas instrumen yang

digunakan pada penelitian ini yaitu pengujian validitas konstruksi

(construct validity). Untuk mendapatkan instrument tes yang valid

dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menentukan kompetensi dasar dan indikator yang diukur sesuai

dengan pokok bahasan pada kurikulum yang berlaku.

b. Membuat soal berdasarkan kisi-kisi kompetensi dasar dan

indikator.

c. Melakukan pengujian butir soal dengan meminta bantuan ahli

sebagai uji validitas isi.

Pengujian validitas dapat menggunakan rumus Product Moment

sebagai berikut:

rxy=
∑ (∑ ) (∑ )∑ –(∑ ) ∑ –(∑ )

keterangan :
rxy = Koefisien korelasi X dan YN = Jumlah responden∑ XY = Total perkalian skor X dan Y∑ Y = Jumlah skor variabel Y∑ X = Jumlah skor variabel X∑ X

2 = Total kuadrat skor variabel X
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∑ Y
2 = Total kuadrat skor variabel Y

(Arikunto, 2008: 87)

Kemudian dengan kriteria pengujian apabila > dengan

α =0,05 maka alat ukur tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya

apabila < maka alat ukur tersebut adalah tidak valid.

Dalam perhitungan uji validas butir soal menggunakan bantuan

program Microsoft office excel 2007.

Tabel 5. Klasifikasi Validitas

Kriteria
validitas

0.00 > rxy Tidak valid (TV)
0.00 < rxy < 0.20 Sangat rendah (SR)
0.20 < rxy < 0.40 Rendah (Rd)
0.40 < rxy < 0.60 Sedang (Sd)
0.60 < rxy < 0.80 Tinggi (T)
0.80 < rxy < 1.00 Sangat tinggi (ST)

Sumber: Arikunto (2013: 322)

b) Reliabilitas

Menurut Arikunto (2013: 221), reliabilitas menunjukkan pada suatu

pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut

sudah baik. Instrumen yang dikatakan reliabel adalah instrumen yang

bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan

menghasilkan data yang sama. Rumus Alpha dalam Arikunto (2008:

109) adalah:

= ( ) 1 − ∑
Keterangan :

: Koefisien reliabilitas
: Banyaknya butir soal∑ : Jumlah varians butir
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: Varians total

Proses pengolahan data reliabilitas menggunakan program Microsoft

Office Excel 2007 dengan klasifikasi :

Tabel 6. Klasifikasi Reliabilitas

Nilai Reliabilitas Kategori
0,00 - 0,20 Sangat rendah
0,21 - 0,40 Rendah
0,41 - 0,60 Sedang
0,61 - 0,80 Tinggi
0,81 - 1,00 Sangat tinggi

Sumber: Arikunto (2014: 319)

c) Daya Beda Soal

Daya pembeda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan

antara peserta didik yang mempunyai kemampuan tinggi dengan

peserta didik yang mempunyai kemampuan rendah. Untuk

menghitung indeks daya pembeda butir soal, terlebih dahulu diurutkan

dari peserta didik yang memperoleh nilai terendah sampai peserta

didik yang memperoleh nilai tertinggi. Kemudian peserta didik yang

memperoleh nilai tertinggi (disebut kelompok atas) dan peserta didik

yang memperoleh nilai terendah (disebut kelompok bawah).

Interpretasi daya pembeda butir soal yang digunakan dapat dilihat

pada pada Tabel 7. Untuk menghitung indeks daya pembeda

digunakan rumus:

D =  = PA - PB

Keterangan:
D  = Daya Beda
JA = Banyak peserta kelompok atas
JB = Banyak peserta kelompok bawah
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BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan
benar

BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal
dengan benar

PA = = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar

PB = = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar

Perhitungan daya pembeda soal menggunakan Program Microsoft

Office Excel 2007. Kriteria daya pembeda soal adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Kriteria Daya Pembeda

No. Indeks daya pembeda Klasifikasi
1.
2.
3.
4.
5.

0,00 – 0,19
0,20 – 0,39
0,40 – 0,69
0,70 – 1,00

Negatif

Jelek
Cukup
Baik

Baik Sekali
Tidak Baik

Sumber: Arikunto (2008: 218).

d) Tingkat kesukaran

Tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran

suatu butir soal. Rumus yang digunakan untuk menghitung taraf

kesukaran seperti yang dikemukakan oleh Arikunto (2008: 208) yaitu:

Keterangan:
P = Indeks kesukaran
B = Banyaknya peserta didik yang menjawab soal dengan benar
IT = Jumlah seluruh peserta didik tes

Untuk instrumen berupa soal essay, rumus yang digunakan untuk

menguji tingkat kesukaran soal yaitu:

P =

TK =
X
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Keterangan :
TK = Indeks Kesukaran

X = Nilai rata-rata tiap butir soal
SMI = Skor maksimum ideal

Tabel 8. Kriteria Tingkat Kesukaran

Nilai (TK) Interpretasi

0,00 – 0,15 Sangat sukar

0,16 – 0,30 Sukar

0,31 – 0,70 Sedang

0,71 – 0,85 Mudah

0,86 – 1,00 Sangat mudah

Sumber: Sudijono (2008:372)

J. Pengujian Hipotesis

1. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji regresi linier

sederhana guna menguji ada tidaknya pengaruh model pembelajaran

Discovery Learning terhadap kemampuan berpikir kreatif pada

pembelajaran tematik peserta didik kelas IV SD Negeri 1 Sukabumi.

Menurut Siregar (2013: 379) rumus regresi linier sederhana yaitu:

Keterangan:
Y : Variabel Terikat
X : Variabel Bebas

Analisis uji regresi linier sederhana pada penelitian ini dilakukan

dengan menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel 2007.

Ha = Terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran Discovery

Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada

Y = + B
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pembelajaran tematik peserta didik kelas IV SD Negeri 1

Sukabumi Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017/2018.

Ho = Tidak terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran

Discovery Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir

kreatif pada pembelajaran tematik peserta didik kelas IV SD

Negeri 1 Sukabumi Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017/2018.

2. Uji t

Guna menguji ada tidaknya perbedaan hasil kemampuan berpikir

kreatif peserta didik yang menggunakan model pembelajaran

Discovery Learning, maka digunakan Uji t. Penelitian ini

membandingkan kelompok kontrol yang menerapkan pembelajaran

konvensional dengan kelompok eksperimen yang menggunakan

model pembelajaran Discovery Learning, maka uji t yang digunakan

adalah Independent Sample T Test. Uji t tersebut digunakan untuk

membandingkan rata-rata dari dua grup yang tidak berhubungan satu

dengan yang lain. Dua kelompok yang menjadi sampel dari penelitian

ini yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol akan

dibandingkan rata-rata nilainya posttestnya. Menurut Sugiyono (2016:

273) rumus dari uji t adalah sebagai berikut :

t = ( ) ( ) ( )
Keterangan :
t = harga t
x = rata rata kelompok kelas eksperimen
x = rata rata kelompok kelas control
n1 = banyaknya sampel pada kelas eksperimen
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n2 = banyaknya sampel pada kelas kontrol
= Varians kelas eksperimen
= Varians kelas kontrol

Sumber : Sugiyono (2016: 273)

Hipotesis yang akan diuji adalah :

Ha = Ada perbedaan hasil kemampuan berpikir kreatif peserta didik

menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan

peserta didik menggunakan pembelajaran konvensional pada

kelas IV SD Negeri 1 Sukabumi Bandar Lampung.

Ho = Tidak ada perbedaan hasil kemampuan berpikir kreatif peserta

didik menggunakan model pembelajaran Discovery Learning

dengan peserta didik menggunakan pembelajaran konvensional

pada kelas IV SD Negeri 1 Sukabumi Bandar Lampung.

Apabila t hitung > t tabeldengan = 0,05maka Ha  diterima dan

sebaliknya apabila t hitung < t tabel maka Ha ditolak.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat pengaruh model pembelajaran Discovery Learning untuk

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada pembelajaran tematik

peserta didik Tema 8 Daerah Tempat Tinggalku Subtema 1 Lingkungan

Tempat Tinggalku kelas IV SD Negeri 1 Sukabumi Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2017/2018.

2. Ada perbedaan kemampuan berpikir kreatif peserta didik menggunakan

model pembelajaran Discovery Learning dengan peserta didik

menggunakan pembelajaran konvensional di kelas IV SD Negeri 1

Sukabumi Bandar Lampung Tahun Pelajaran  2017/2018.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, maka diajukan

saran-saran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada

pembelajaran tematik peserta didik kelas IV, yaitu sebagai berikut.

a. Bagi pendidik

1. Diharapkan memilih model pembelajaran yang tidak berpusat pada

pendidik melainkan berpusat pada peserta didik. Pemilihan model



84

pembelajaran harus menjadikan peserta didik menjadi lebih aktif

sehingga tercipta pembelajaran yang lebih optimal.

2. Model pembelajaran Discovery Learning dapat digunakan dalam

pemilihan model pembelajaran, karena dengan menggunakan model

pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan kemampuan

berpikir kreatif peserta didik.

b. Bagi Kepala Sekolah

Sebaiknya kepala sekolah mengintervensikan pihak pendidik untuk

menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dalam

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik.

c. Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dibidang ini,

diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran,  informasi dan

masukan tentang pengaruh penerapan model pembelajaran discovery

learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada

pembelajaran tematik peserta didik.
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