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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Kajian tentang implementasi 

Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau 

inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik 

berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. 
20

 

Secara umum implementasi mempunyai pengertian suatu ide kebijakan 

atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik 

yang merupakan pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang baik. 

Implementasi yaitu yang bermuara dalam aktivitas, aksi, tindakan atau 

adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi 

juga dalam kegiatan yang sudah terencana dan dilakukan sungguh-sungguh 

berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh 

karena itu implementasi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh objek 

berikutnya yakni kurikulum dan juga dapat menggapai tujuan kegiatan 

sebagai pelaksanaan atau penerapan. 

Proses implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan 

mengodopsi program-program yang sudah direncanakan dan sudah di 

organisasikan dalam bentuk kurikulum desain (dokumentasi). Proses dalam 
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pendekatan ini ditafsirkan sebagai interaksi antara guru dan murid dibawah 

naungan sekolah. 

2. Kajian tentang model pembelajaran 

a. Pengertian model pembelajaran 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu, 

dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan guru 

dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar-mengajar. 

Model pembelajaran dapat diartikan sebagai pola yang digunakan untuk 

penyusunan kurikulum, pengaturan materi dan memberi petunjuk kepada 

guru di kelas. Dengan kata lain, model pembelajaran ialah pola yang 

dipergunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembelajaran di 

Kelas.
21

 

Model pembelajaran merupakan salah satu pendekatan dalam 

rangka mensiasati perubahan perilaku peserta didik secara adaptif 

maupun generative. Model pembelajaran sangat erat kaitannya dengan 

gaya belajar peserta didik (learning style) dan gaya mengajar guru 

(teaching style), yang keduanya disingkat menjadi SOLAT (Style of 

Learning and Teaching).
22
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Joyce & Weil mendefinisikan model pembelajaran sebagai 

kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan 

pembelajaran. Dengan demikian, model pembelajaran merupakan 

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. 

Jadi, model pembelajaran cenderung perspektif, yang relative sulit 

dibedakan dengan strategi pembelajaran. Menurut Eggen, an 

instructional strategy is a method for delivering instruction that is 

intended to help students achieve alearning objective.
23

 

b. Unsur dasar model pembelajaran 

Selain  memperhatikan  rasional  teoritik,  tujuan,  dan  hasil  yang ingin 

dicapai, model pembelajaran memiliki lima unsur dasar yaitu: 

1) Syntax, yaitu langkah-langkah operasional pembelajaran. 

2) Social system, adalah suasana dan norma yang berlaku dalam 

pembelajaran. 

3) Principles of reaction, menggambarkan bagaimana seharusnya guru 

memandang, memperlakukan, dan merespon peserta didik. 

4) Support system, segala sarana, bahan, alat, atau lingkungan belajar 

yang mendukung pembelajaran. 
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5) Instructional dan nurturant effects hasil belajar yang diperoleh 

langsung berdasarkan tujuan yang disasar (instructional effects) dan 

hasil belajar yang diluar yang disasar (nurturant effects).
24

 

Paul Eggen dan Don Kauchak mendefinisikan bahwa model 

mengajar atau model pengajaran adalah pendekatan spesifik dalam 

mengajar yang memiliki tiga ciri:
25

 

a) Tujuan  

model mengajar dirancang untuk membantu siswa 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memperoleh 

pemahaman mendalam tentang bentuk spesifik materi. 

b) Fase 

model mengajar mencakup serangkaian langkah-sering disebut 

“fase” yang bertujuan membantu siswa mencapai tujuan 

pembelajaran yang spesifik. 

c) Fondasi 

model mengajar didukung teori dan penelitian tentang 

pembelajaran dan motivasi. 

Dalam proses pembelajaran dikenal beberapa istilah yang 

memiliki kemiripan makna, sehingga seringkali orang merasa 

bingung untuk membedakannya. Istilah-istilah tersebut adalah: 

1) pendekatan pembelajaran, 2) metode pembelajaran, 3) model 
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pembelajaran. Berikut ini akan dipaparkan istilah-istilah tersebut 

. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai sudut 

pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada 

pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih 

sangat umum, di dalamnya mewadahi, mengispirasi, 

menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan 

teoritis tertentu. Pembelajaran terdapat dua jenis 

pendekatan,yaitu:  

a) Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat 

pada siswa (student centered approach),  

b) Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat 

pada guru (teacher centered approach).
26

 

Selanjutnya metode pembelajaran dijabarkan ke dalam 

teknik dan gaya pembelajaran. Dengan demikian, teknik 

pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan 

seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara 

spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas 

dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik 

tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan 

penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya 

terbatas. Demikian pula dengan penggunaan metode diskusi, 

perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya 
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tergolong pasif. Dalam hal ini, gurupun dapat berganti-ganti 

teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. 

Sementara model pembelajaran, Syaiful Sagala menyatakan 

bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar 

tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang 

pembelajaran dan guru dalam merencanakan dan melaksanakan 

aktivitas belajar-mengajar. Model pembelajaran dapat diartikan 

sebagai pola yang digunakan untuk penyusunan kurikulum, 

pengaturan materi dan memberi petunjuk kepada guru di kelas. 

Dengan kata lain, model pembelajaran ialah pola yang 

dipergunakan sebagai pedoman dalam perencanaan 

pembelajaran dikelas. Dari beberapa pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar dan berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam 

merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran.
27

 

 

 

                                                           
27

 Ibid,, hal. 8 



25 
 

 

3. Tinjauan tentang mind mapping 

a. Pengertian mind mapping 

Mind Mapping berasal dari kata “mind” yang artinya pikiran dan 

“mapping”yang artinya membuat peta. Sehingga mind mapping juga 

biasa diartikan sebagai pemetaan pikiran. Mind mapping sebenarnya 

sudah dikenal sejak dahulu. Orang yang pertama kali memperkenalkan 

mind mapping adalah Tony Buzan. Ia menyadari bahwa permasalahan 

belajar yang dihadapi setiap peserta didik pada dasarnya adalah 

bersumber dari tidak adanya penggunaan kedua belah otak secara 

sinergis. Karena Tony buzan pernah mengalaminya sendiri saat masih 

kecil. Menyadari bahwa Ia telah mengalami kesulitan belajar maka Tony 

buzan melakukan banyak penelitian. Melalui penelitian yang 

dilakukannya Tony Buzan mengetahui pentingnya menggunakan potensi 

otak kanan dan otak kiri secara seimbang. Kemudian ia mulai berfikir 

tentang belajar yang sesuai dengan cara kerja alami otak. Akhirnya 

terbentuklah suatu alat sederhana yang mencerminkan kreativitas serta 

kecemerlangan alamiah proses berpikir kita. Saat itulah mind map 

pertama muncul. Mind map adalah suatu teknik grafis yang 

memungkinkan kita mengeksplorasi seluruh kemampuan otak kita untuk 

keperluan berpikir dan belajar. 

Mind mapping adalah suatu teknik visual yang dapat 

menyelaraskan proses belajar dengan cara kerja alami otak. Mind 

mapping dikatakan sesuai dengan kerja alami otak karena pembuatannya 
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menggunakan prinsip-prinsip brain managemen. Adapun prinsip-prinsip 

tersebut adalah menggunakan kedua belah otak, menggunakan cara 

belajar yang baik serta menggunakan otak secara alami. Mind Mapping 

digunakan untuk mengoptimalkan kerja otak terutama otak besar yang 

terdiri dari otak kiri dan otak kanan. Otak kiri, sebagaimana ditemukan 

Roger Sperry, mengatur hal-hal yang bersifat rasional terutama 

menyangkut proses berbahasa dan matematika. Sementara otak kanan 

mengatur hal-hal yang bersifat irasional atau lebih khusus yang bersifat 

intuitif dan berhubungan dengan seni. Aktifitas yang kita lakukan lebih 

sering menggunakan otak kiri dari pada otak kanan. Misalnya saja 

aktifitas menulis, membaca, berbicara dan mendengar merupakan 

aktifitas yang menggunakan otak kiri. Bahkan saat siswa mendengarkan 

gurunya menerangkan, mencatat, membaca materi pelajaran, 

menghitung, menggunakan logika untuk memecahkan masalah juga aktif 

menggunakan otak kiri. Padahal otak kiri sifat memorinya jangka 

pendek. Aktifitas-aktifitas seperti saat kita mencari pengganti tusuk gigi 

untuk mencari sisa makanan yang terselip di sela-sela gigi, menikmati 

pemandangan alam, menikmati lukisan, menikmati musik, otak kananlah 

yang lebih aktif bekerja. Otak kanan berhubungan dengan hal-hal seperti 

kreativitas, konseptual, seni/warna, musik, emosi, imajinasi dan 

sebagainya.
28
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Otak kanan sifat memorinya adalah jangka panjang. Namun 

dalam kenyataannya otak kanan anak lebih jarang dipergunakan daripada 

otak kiri. Sehingga menyebabkan ketidakseimbangan otak kanan dan 

otak kiri dan tidak menunjukkan kemampuan otak secara optimal. Jika 

fungsi otak kanan dan kiri berjalan secara seimbang, seseorang akan 

memiliki potensi kecerdasan yang matang secara kontekstual maupun 

emosional serta sifat memorinya jangka panjang. 

Mind mapping adalah cara termudah untuk menempatkan 

informasi ke dalam otak dan mengambil informasi ke luar dari otak. 

Mind mapping merupakan cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara 

harfiah akan memetakan pikiran kita. Dengan mind mapping maka akan 

tercipta pandangan yang menyeluruh terhadap pokok permasalahan, 

memungkinkan kita merencanakan rute atau membuat pilihan dan 

mengetahui ke mana kita akan pergi dan di mana kita berada, 

mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat, mendorong 

pemecahan masalah dengan membiarkan kita melihat jalan-jalan 

terobosan kreatif baru, menyenangkan untuk dilihat, dibaca, dicerna, dan 

diingat. Mind mapping juga merupakan peta rute yang hebat bagi 

ingatan, memungkinkan kita menyusun fakta dan pikiran sedemikian 

rupa sehingga cara kerja alami otak dilibatkan sejak awal. Mind mapping 
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digambarkan dengan menggunakan garis lengkung, simbol, kata,dan 

gambar sederhana, mendasar dan alami sesuai dengan cara kerja otak.
29

 

Mind Mapping merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang 

digunakan melatih kemampuan menyajikan isi (content) materi pelajaran 

dengan pemetaan pikiran (mind mapping). Banyak orang yang belajar 

dengan mencatat kembali materi pelajaran yang telah diberikan maupun 

dengan menggaris bawahi hal-hal yang penting untuk diingat dalam 

catatan yang dimilikinya. Salah satu dari aktifitas belajar adalah menulis 

atau mencatat dan meringkas. Mencatat dan meringkas memang dirasa 

cukup efektif dalam membantu aktifitas belajar seseorang. Oleh sebab 

itu, metode pembelajaran mind mapping memanfaatkan kegiatan 

mencatat dan meringkas dengan menyajikan isi materi pelajaran dengan 

bahasa yang lebih mudah dimengerti akan memudahkan seseorang 

tersebut dalam mempelajari kembali. Sehingga melalui hal tersebut 

diharapkan siswa dapat memahami pelajaran yang diberikan dengan 

baik. Selain itu, dengan adanya gambar dan warna-warna yang 

digunakan akan mempermudah siswa untuk mengingat kembali 

informasi yang telah dicatat atau diringkas. Karena memanfaatkan otak 

kanan yang cara kerjanya cenderung berupa gambar.  

Mind Map dapat bekerja baik karena menggunakan kedua pemain 

utama dalam otak, yaitu imajinasi dan asosiasi. Dengan mengasosiasikan 

setiap kata kunci, ingatan dalam otak akan saling terhubung. Imajinasi 

                                                           
29

 Sutarni,  Melania, Penerapan  Metode  Mind  Mapping  dalam  Meningkatkan  

Kemampuan Mengerjakan Soal Cerita Bilangan Pecahan, (Jurnal Pendidikan Penabur jakarta, 

2011) , hal. 28 



29 
 

 

membantu siswa untuk menkonkretkan suatu konsep menggunakan 

gambar atau simbol sehingga Mind Map dapat meminimalisir terjadinya 

kejenuhan dalam otak. Oleh karana itulah penggunaan Mind Map sangat 

baik karena dapat melatih kerja otak bagian kanan. Metode Mind 

Mapping merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat 

membantu siswa untuk mengorganisir pengetahuan maupun konsep di 

dalam otak dengan baik. Melalui ingatan yang baik, pengetahuan tersebut 

dapat dengan mudah dikaitkan satu dengan lainnya sehingga dapat 

mempermudah siswa dalam meningkatkan pemahamannya.
30

Selain itu, 

metode Mind Mapping juga menuntut siswa untuk belajar lebih aktif 

sehingga pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli diatas diatas, mind 

mapping dapat disimpulkan sebagai suatu model pembelajaran yang 

memanfaatkan kerja alami otak kanan dan otak kiri secara seimbang 

melalui proses mencatat dan meringkas dengan menggunakan gambar 

berwarna-warni dan bahasa yang lebih mudah dimengerti, sehingga 

peserta didik dapat belajar secara optimal. 

b. Manfaat dan keunggulan mind mapping 

1) Manfaat mind mapping 

a) Merencana 

b) Berkomunikasi 

c) Menjadi lebih kreatif 
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d) Menghemat waktu 

e) Menyelesaikan masalah 

f) Memusatkan perhatian 

g) Menyusun dan menjelaskan pikiran-pikiran 

h) Belajar lebih cepat dan efisien 

i) Mengingat dan lebih baik 

j) Melihat gambaran keseluruhan 

2) Keunggulan mind mapping 

Menurut buzan ada beberapa keunggulan dari mind mapping, 

diantaranya : 

a) Mind mapping meningkatkan kreativitas dan aktivitas 

individu maupun kelompok. Apabila peserta didik terbiasa 

menggunakan teknik mind mapping ini dalam mencatat 

informasi pembelajaran yang diterimanya, tentu akan 

menjadikan mereka lebih aktif dan kreatif. 

b) Mind mapping memudahkan otak memahami dan menyerap 

informasi dengan cepat. Catatan yang dibuat dengan teknik 

mind mapping dapat dengan mudah dipahami oleh orang 

lain, apalagi oleh pembuatnya sendiri. Mind mapping 

membuat peserta didik harus menentukan hubungan-

hubungan apa atau bagaimana yang terdapat antar 

komponen-komponen mind mapping tersebut. hal ini 
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menjadikan peserta didik lebih mudah memahami dan 

menyerap informasi lebih cepat. 

c) Mind mapping meningkatkan daya ingat. Catatan khas yang 

dibuat dengan mind mapping karena sifatnya spesifik dan 

bermakna khusus bagi setiap peserta didik akan dapat 

meningkatkan daya ingat mereka terhadap informasi yang 

terkandung didalam mind mapping tersebut. 

d) Mind mapping dapat memusatkan perhatian peserta didik, 

selama proses pembuatan mind mapping perhatian peserta 

didik akan terpusat untuk memahami dan memaknai 

informasi yang diterimanya. Ini akan membuat kegiatan 

pembelajaran akan menjadi lebih efektif. 

e) Mencatat dengan teknik mind mapping menyenangkan. 

Anak mana yang tidak suka meggambar? Bahkan hingga 

orang dewasapun suka menggambar. Teknik menulis 

menggunakan mind mapping tentu menyenangkan bagi 

peserta didik. 

f) Mind mapping mengaktifkan seluruh bagian otak. Peserta 

didik tidak hanya menggunakan belahan otak kiri terkait 

pemikiran yang logis, tetapi mereka juga menggunakan 

belahan otak kanan dengan mencetuskan perasaan dan 

emosi mereka dalam bentuk warna dan symbol-simbol 

tertentu selama membuat mind mapping (peta pikiran). 
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Berdasarkan manfaat dan keunggulan model pembelajaran 

mind mapping diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

pembuatan mind mapping membutuhkan pemanfaatan 

imajinasi dari si pembuatnya. Peserta didik yang kreatif akan 

lebih mudah membuat model mind mapping. Begitu pula 

dengan semakin membuat mind mapping dia akan semakin 

kreatif, Mind mapping sangant efektif bila digunakan untuk 

memunculkan ide terpendam yang peserta didik miliki dan 

membuat asosiasi diantara ide tersebut. Semua manfaat diatas 

tergantung bagaimana kita mempraktekan dalam membuat 

mind mapping, jika dibuat asal-asalan manfaatnya tidak akan 

terasa. 

c. Cara membuat mind mapping 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat mind 

mapping, antara lain : 

1) Pastikan tema utama di tengah-tengah. 

2) Dari tema utama, akan muncul tema-tema turunan yang masih 

berkaitan dengan tema utama. 

3) Cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis, 

warna atau symbol. 

4) Gunakan huruf besar. 

5) Buat peta pikiran di kertas polos dan hilangkan proses edit. 
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6) Sisakan ruangan untuk penambahan tema peta pikiran yang 

bermanfaat biasanya adalah yang telah dilakukan penambahan 

tema dan modifikasi berulang kali selama beberapa waktu. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mind mapping 

adalah suatu teknik mencatat yang mampu mengembangkan 

pikiran dan meningkatkan daya ingat karena informasi disusun 

secara bercabang dari tema utama yang menyertakan gambar, 

simbol, warna dan teks untuk membantu peserta didik 

menggunakan seluruh potensi dan kapasitas otak dengan efektif 

dan efesien. 

d. Kelebihan dan kekurangan mind mapping 

Menurut Olivia (2008) kelebihan dan kekurangan model 

pembelajaran mind mapping sebagai berikut : 

1) Cara mudah menggali informasi dari dalam dan luar otak. 

2) Dapat digunakan sebagai jembatan diskusi, artinya kita dapat 

mengembangkan mind mapping yang telah dibuat dengan mind 

mapping anggota kelompok lain untuk didiskusikan. 

3) Cara membuat catatan agar tidak membosankan. 

4) Cara baru untuk belajar dan berlatih dengan cepat dan efisien. 

5) Cara terbaik untuk mendapatkan ide baru dan melatih 

kemampuan merencana. 
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4. Tinjauan tentang kreativitas 

a. Pengertian kreativitas 

Kreativitas berasal dari kata to create yang artinya 

membuat. Dengan kata lain kreativitas adalah kemampuan 

seseorang untuk membuat sesuatu, dalam bentuk ide, langkah, atau 

produk.
31

 Yang berarti reativitas merupakan kemampuan yang 

dimiliki seseorang untuk menemukan dan menciptakan sesuatu hal 

baru, cara-cara baru, model baru yang berguna bagi dirinya dan 

bagi masyarakat. Hal baru itu tidak pertu selalu sesuatu yang sama 

sekali tidak pernah ada sebelumnya, unsur-unsurnya mungkin telah 

ada sebelumnya, tetapi individu menemukan kombinasi baru, 

hubungan baru, konstruk baru yang memiliki kualitas yang berbeda 

dengan keadaan sebelumnya. 

Sedangkan kreativitas menurut istilah didefinisikan secara 

berbeda oleh beberapa ahli : 

Menurut James J.Gallagher sebagaimana dikutip Yeni 

Rahmawati dan Euis Kurniati mengatakan bahwa ”Creativity is a 

mental proces by which an individual creates New ideas or 

products, or recombines exiting ideas and products, in fashions 

that is novel to him or her” yang artinya kreativitas merupakan 

suatu proses mental yang dilakukan individu berupa gagasan atau 
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produk baru, atau mengkombinasikan antara keduanya yang pada 

akhirnya akan melekat pada dirinya.
32

 

Menurut Risye Amarta kreativitas adalah kemampuan 

seseorang dalam menciptakan hal-hal baru, baik dalam bentuk 

gagasan atau karya nyata, dalam bentuk karya baru, maupun hasil 

kombinasi dari hal-hal yang sudah ada.
33

 

Sedangkan menurut Elizabeth B. Hurlock dalam 

perkembangan anak, kreativitas adalah kemampuan seseorang 

untuk menghasilkan komposisi, produk, atau gagasan apa saja yang 

pada dasarnya baru, dan sebelumnya tidak dikenal pembuatnya. 

Dari definisi-definisi di atas penulis simpulkan bahwa 

kreativitas adalah tindakan berpikir manusia yang imajinatif 

melalui proses mental dari keinginan yang besar dan disertai 

komitmen yang menghasilkan gagasan-gagasan baru yang nyata, 

bersifat asli, independen, dan bernilai. Yang di kombinasikan 

sehingga dapat menghasilkan karya dan bernilai yang hasilnya 

dapat di rasakan oleh masayarakat umum. 

Pengertian kreativitas yang masih banyak dianut sekarang 

adalah suatu kemampuan untuk membuat kombinasi baru 

berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang ada. Kreativitas 

dapat pula diartikan sebagai proses berfikir kreatif atau divergen 

yaitu merupakan suatu kemampuan berdasarkan data atau 

                                                           
32

 Yeni Rahmawati dan Euis Kurniati, Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010) , hal. 13 
33

 Risye Amarta, Pribadi Kreatif, (Yogyakarta: Sinar Kejora, 2013), hal. 11 



36 
 

 

informasi yang tersedia.
34

 Kemampuan ini banyak dilandasi oleh 

kemampuan intelektual, seperti intelegensi, bakat dan kecakapan 

hasil belajar, tetapi juga didukung oleh faktor-faktor afektif dan 

psikomotor. Kreativitas merupakan kemampuan yang dimiliki 

seseorang untuk menemukan dan menciptakan sesuatu hal baru, 

cara-cara baru, model baru yang berguna bagi dirinya dan bagi 

masyarakat. 

Pada dasarnya, mengikuti pembagian Alex. F. Osborn, 

yang dikutip oleh Ngainun Naim bahwa kemampuan manusia 

dalam berfikir tidaklah tunggal. Osborn membaginya menjadi 

empat jenis, mulai yang sederhana sampai taraf paling tinggi. 

Pertama, kemampuan serap (absorbtive), yaitu kemampuan dalam 

mengamati dan menaruh perhatian atas apa yang diamati. Kedua, 

kemampuan simpan (retentive), yakni menghafal dan mengingat 

kembali apa yang telah dihapal tersebut. Ketiga, kemampuan nalar 

(reasoning), yakni kemampuan menganalisis dan menimbang. 

Keempat, kemampuan cipta (creative), yakni kemampuan 

membayangkan, menggambarkan dimuka, dan melahirkan 

gagasan-gagasan.
35

 

kreativitas tidaklah terbatas pada budaya maupun golongan 

tertentu, karena manusia lahir sudah dibekali oleh suatu potensi, 
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dalam hal ini potensi harus dikembangkan dengan sebaik-baiknya. 

Hal ini sebagaimana filman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 

78: 

تُِكۡم ََل تَۡعلَُمىَن َشۡیـ   ـٰ هَ ۢه بُطُىِن أُمه ُ أَۡخَرَجُكم مِّ َر َوٱۡۡلَۡفـ َِدةَ لََعلهُكۡم ا َوَجَعَل لَُكُم ٱلسهۡمَع وَ ࣰَوٱَّلله ـٰ ٱۡۡلَۡبَص

  (Qs. An Nahl: 78)  تَۡشُكُرونَ 

Artinya : “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu 

dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia 

memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar 

kamu bersyukur.” (QS An Nahl: 78).
36

 

 

Dalam ayat tersebut dijelaskan manusia lahir, sekalipun 

tidakm engetahui sesuatu apapun terjadi oleh Allah telah diberikan 

potensi. Potensi tersebut harus disyukuri dengan cara 

mengembangkannya secara kreatif, karena setiap individu antara 

satu dengan yang lainnya akan dapat berkembang secara wajar 

diantara mereka terdapat perbedaan baik bentuk, jenis maupun 

derajat. 

Kreativitas merupakan sesuatu yang penting dalam kegiatan 

sehari-hari. Hampir semua manusia berhubungan dengan proses 

kreativitas, yang dikembangkan melalui seni atau penemuan-
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penemuan baru. Secara tradisional, kreativitas dipandang sesuatu 

yang misterius, bawaan sejak lahir, yang bisa hilang setiap saat. 

Banyak cara untuk menciptakan suasana belajar yang 

kondusif, dimana para peserta didik dapat mengembangkan 

aktivitas dan kreativitas belajar secara optimal, sesuai dengan 

kemampuannya masing-masing. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa berfikir kreatif pada peserta didik adalah kemampuan 

individu untuk berfikir lebih terbuka, luas dan mengembangkan 

imajinasinya secara optimal sehingga mampu menghasilkan ide-ide 

baru atau pemecahan (solusi) baru terhadap permasalahan lama 

yang sering dialami peserta didik selama proses belajar 

berlangsung. 

b. Karakterisitik kreativitas 

Kreativitas atau perbuatan kreatif banyak berhubungan 

dengan intelegensi. Seorang yang kreatif pada umumnya memiliki 

intelegensi yang cukup tinggi. Seseorang yang tingkat 

intelegensinya rendah, maka kreativitasnya juga relatif rendah. 

Kreativitas berkenaan dengan kepribadian. Seorang yang kreatif 

memiliki ciri-ciri kepribadian tertentu seperti : mandiri, 

bertanggung jawab, bekerja keras, motivasi tinggi, optimis, punya 

rasa ingin tahu yang besar, percaya diri, terbuka, memiliki toleransi 

dan kaya akan pemikiran.
37
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Piers mengemukakan bahwa karakteristik kreativitas adalah 

sebagai berikut : 

1) Memiliki dorongan (drive) yang tinggi 

2) Memiliki keterlibatan yang tinggi 

3) Memiliki rasa ingin tahu yang besar 

4) Memiliki ketekunan yang tinggi 

5) Cenderung tidak puas terhadap kemampuan 

6) Penuh percaya diri 

7) Memiliki kemandirian yang tinggi 

8) Bebas dalam mengambil keputusan 

9) Menerima diri sendiri 

10) Senang humor 

11) Memiliki intuisi yang tinggi 

12) Cenderung tertarik kepada hal-hal yang kompleks 

13) Toleran terhadap ambiguitas 

14) Bersifat sensitif
38

 

Adapun clark mengemukakan karakteristik kreativitas adalah 

sebagai berikut : 

1) Memiliki disiplin diri yang tinggi 

2) Memiliki kemandirian yang tinggi 

3) Cenderung sering menentang otoritas 
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4) Memiliki rasa humor 

5) Mampu menentang tekanan kelompok 

6) Lebih mampu menyesuaikan diri 

7) Senang berpetualang 

8) Toleransi terhadap ambiguitas 

9) Kurang toleran terhadap hal-hal yang membosankan 

10) Menyukai hal-hal yang kompleks 

11) Memiliki kemampuan berfikir divergen yang tinggi 

12) Memiliki memori dan atensi yang baik 

13) Memiliki wawasan yang luas 

14) Mampu berfikir periodik 

15) Memerlukan situasi yang mendukung 

16) Sensitive terhadap lingkungan 

17) Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi 

18) Memiliki nilai estetik yang tinggi
39

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa karakterisitik dari 

pribadi kreatif adalah orang yang mempunyai rasa ingin tahu yang 

besar, memiliki minat yang luas, tekun, mandiri, percaya diri, 

memberi gagasan terhadap suatu masalah dan mempunyai 

pendapat sendiri. Walaupun tidak semua orang kreatif memiliki 

semua ciri-ciri tersebut, setidaknya orang kreatif memiliki salah 

satu ciri yang telah diuraikan. 
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c. Ciri-ciri pribadi kreatif 

Menurut Guilford yang dikutip oleh Risye Amarta, ciri-ciri 

kreativitas melibatkan lima proses kreatif berikut : 

1) Adanya kelancaran, kesigapan, dan kemampuan menghasilkan 

banyak ide. 

2) Adanya fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk menggunakan 

berbagai pendekatan dalam mengatasi masalah. 

3) Adanya keaslian yaitu kemampuan menghasilkan gagasan yang 

asli. 

4) Adanya pengembangan, yaitu kemampuan untuk melakukan 

hal-hal secara detail dan terperinci. 

5) Adanya perumusan kembali, yaitu kemampuan untuk 

merumuskan pengertian dengan cara dan dari sudut pandang 

yang berbeda. 

Sedangkan menurut Utami Munandar ciri-ciri dari 

kreativitas itu sendiri adalah sebagai berikut : 

1) Imajinatif. 

2) Mempunyai prakarsa (inisiatif). 

3) Mempunyai minat luas. 

4) Mandiri dalam berfikir. 

5) Melit. 

6) Senang berpetualang 

7) Penuh energi. 
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8) Percaya diri. 

9) Bersedia mengambil resiko. 

10) Berani dalam pendirian dan keyakinan.
40

 

Lebih ditinjau menurut Utami Munandar, ciri-ciri afektif orang 

kreatif meliputi : rasa ingin tahu, merasa tertantang terhadap tugas 

majemuk. Orang kreatif juga dianggap berani mengambil risiko 

dan dikritik, tidak mudah putus asa, dan menghargai keindahan. 

Kelebihan lain yang dimiliki orang kreatif adalah mereka mampu 

melihat masalah dengan pandangan berbeda, teguh dengan ide, 

mampu menilai peluang untuk menfasilitas maupun menunda 

keputusan sulit.
41

 

Seperti pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa ciri dari 

pribadi kreatif yaitu mempunyai rasa ingin tahu yang besar, senang 

bertanya, memberikan gagasan terhadap suatu masalah, dan 

mempunyai pendapat sendiri . 

d. Tahap-tahap kreativitas 

Wallas mengemukakan ada empat tahap perbuatan atau 

kegiatan kreatif: 

1) Tahap persiapan atau preparation, merupakan tahap awal berisi 

kegiatan pengenalan masalah pengumpulan data informasi 

yang relevan, melihat hubungan antara hipotesis dengan 
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kaidah-kaidah yang ada tetapi belum sampai menemukan 

sesuatu, baru menjajagi kemungkinan-kemungkinan. 

2) Tahap pematangan atau incubation, merupakan tahap 

menjelaskan, membatasi, membandingkan masalah. Dengan 

proses inkubasi atau pematangan ini diharapkan ada pemisahan 

mana hal-hal yang benar-benar penting dan mana yang tidak, 

mana yang relevan mana yang tidak. 

3) Tahap pemahaman atau illumination, merupakan tahap mencari 

dan menemukan kunci pemecahan, menghimpun informasi dari 

luar untuk dianalisis dan disintesiskan, kemudian merumuskan 

beberapa keputusan. 

4) Tahap pengetesan atau verification, merupakan tahap mentes 

dan membuktikan hipotesis, apakah keputusan yang diambil itu 

tepat atau tidak. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada empat tahap 

kreativitas yaitu tahap persiapan, tahap pematangan, dan tahap 

pengetesan. 

e. Tujuan kreativitas  

Secara umum para ahli menyimpulkan bahwa otak kita 

memiliki dua sisi/kortikel (cortices) yang berhubungan secara 

mengagumkan melalui jaringan serabut syaraf (Corpus callosum). 

Secara khusus memiliki aktivitas mental/fungsi berbeda. 

Singkatnya, otak belahan kiri mengarah kepada cara berpikir 
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konvergen (convergent thinking), sedangkan otak belahan kanan 

mengarah kepada cara berpikir menyebar (divergent thinking). 

Treffinger (1980) sebagaimana dikutip Cony Semiawan 

dalam Memupuk Bakat dan Kreativitas peserta didik, memberikan 

empat alasan mengapa belajar kreatif itu penting: 

1) Belajar kreatif membantu anak lebih berhasil guna jika kita 

tidak bersama mereka. Belajar kreatif adalah aspek penting dari 

upaya kita membantu peserta didik agar mereka lebih mampu 

menangani dan mengarahkan belajar bagi mereka sendiri. 

2) Belajar kreatif menciptakan kemungkinan-kemungkinan untuk 

memecahkan masalah-masalah yang tidak mampu kita 

ramalkan yang timbul di masa depan. 

3) Belajar kreatif dapat menimbulkan akibat yang besar dalam 

kehidupan kita. Banyak pengalaman belajar kreatif yang lebih 

daripada sekedar hobi atau hiburan. Kita makin menyadari 

bahwa belajar kreatif dapat mempengaruhi, bahkan mengubah 

karir dan pribadi kita. Di samping itu, belajar kreatif dapat 

menunjang kesehatan jiwa dan kesehatan badan kita. 

4) Belajar kreatif dapat menimbulkan kepuasan dan kesenangan 

yang besar. 

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kreativitas adalah belajar 

yang kreatif untuk membantu peserta didik belajar mandiri, belajar 
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memecahkan masalah, menimbulkan pengalaman belajar, dan 

menimbulkan kepuasan diri sendiri atas hasil berpikir kreatif. 

f. Fungi kreativitas  

Berikut ini penulis akan memaparkan fungsi kreativitas 

menurut Utami Munandar : 

1) Dengan berkreasi orang dapat mewujudkan dirinya, dan  

perwujudan diri termasuk salah satu kebutuhan pokok dalam 

hidup manusia. 

2) Kreativitas atau berpikir kreatif, sebagai kemampuan untuk 

melihat bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap 

suatu masalah, merupakan bentuk pemikiran yang sampai saat 

ini masih kurang mendapat perhatian dalam pendidikan formal. 

3) Bersibuk diri secara kreatif tidak hanya bermanfaat, tetapi juga 

memberikan kepuasan kepada individu. 

4) Kreativitaslah yang memungkinkan manusia menigkatkan    

kualitas hidupnya. 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi 

kreativitas yaitu kemampuan berfikir yang menandai perwujudan 

dari ekspresi diri yang bermanfaat untuk menyelesaikan masalah 

dengan memberikan solusi dan hal yang baru. 
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g. Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas 

Faktor-faktor yang dapat mendorong kreativitas individu 

antara lain : 

1) Dorongan dari dalam diri sendiri (motivasi instrinsik) 

Menurut Rogers setiap individu memiliki kecenderungan atau 

dorongan dari dalam dirinya untuk berkreativitas, mewujudkan 

potensi mengungkapkan dan mengaktifkan semua kapasitas 

yang dimilikinya. Dorongan ini merupakan motivasi primer 

untuk kreativitas ketika membentuk hubungan baru dengan 

lingkungannya dalam upaya menjadi dirinya sepenuhnya.
42

 

2) Dorongan dari lingkungan (motivasi ekstrinsik) 

Munandar mengemukakan bahwa lingkungan yang dapat 

mempengaruhi kreativitas individu dapat berupa lingkungan 

keluarga, sekolah dan masyarakat. Lingkungan keluarga 

merupakan kekuatan yang penting dan merupakan sumber 

pertama dan utama dalam pengembangan kreativitas individu. 

Pada lingkungan sekolah, pendidikan di setiap jenjangnya 

mulai dari prasekolah hingga ke perguruan tinggi dapat 

berperan dalam menumbuhkan dan meningkatkan kreativitas 

individu. Pada lingkungan masyarakat, kebudayaan-
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kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat juga turut 

mempengaruhi kreativitas individu.
43

 

Dengan demikian dapat disimpulkan factor yang dapat 

mempengaruhi kreativitas berasal dari dalam diri sendiri dan 

pengaruh dari lingkungan. 

h. Tingkatan / fase kreativitas  

Conny R. Semiawan mengemukakan tentang temuan 

Treffinger, yaitu : terdapat tiga fase kreativitas dalam tingkat 

keterbakatan anak, secara umum : 

1) Kreativitas tingkat I, pada kondisi ini ranah kognitif seorang 

meliputi kesadaran mengenai suatu ide atau informasi, 

kelancaran, fleksibilitas, dan orisinalitas  sedangkan ranah 

afektif meliputi kepekaan terhadap suatu masalah dan 

terhadap pengalaman. 

2) Kreativitas Tingkat Psikodelik II, pada kondisi ini   ranah 

kognitif seseorang mencakup perluasan berpikir, pengambilan 

risiko, dan kesadaran terhadap tantangan, sementara itu ranah 

afektif meliputi keterbukaan terhadap makna ganda, keingin 

tahuan serta kepercayaan pada diri sendiri. 

3) Tingkat Iluminasi III, pada tingkat ini ranah kognitif seseorang 

telah mencapai perkembangan dan perwujudan hasil 

(productdevelopment), sedangkan segi afektif meliputi 
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keberanian untuk bertanggung jawab mengenai hasil 

kreativitas, kepercayaan pada dirinya serta komitme untuk 

hidup produktif. 

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fase kreativitas 

mendorong peserta didik agar berfikir kreatif dengan meliputi 

kepekaan, keingin tahuan dan percaya diri dalam berfikir produktif. 

i. Konsep pengembangan kreativitas 

Salah satu masalah yang kritis dalam meneliti, 

mengidentifikasi, dan mengembangkan kreativitas ialah ada begitu 

banyak definisi tentang kreativitas. Akan tetapi, tidak ada satu 

definisi pun yang dapat diterima secara universal. Mengingat 

kompleksitas dari konsep kreativitas, agaknya hal ini tidak 

mungkin dan juga tidak perlu, karena kreativitas dapat ditinjau dari 

berbagai aspek yang meskipun berkaitan, tetapi penekanannya 

berbeda-beda.
44

 

Rhodes (1987) dalam Utami Munandar menganalisis lebih 

dari 40 definisi tentang kreativitas, menyimpulkan bahwa pada 

umumnya kreativitas dirumuskan dalam istilah pribadi (person), 

proses (process), dan produk (product). Kreativitas dapat pula 

ditinjau dari kondisi pribadi dan lingkungan yang mendorong 

(press) individu ke perilaku kreatif. Rhodes menyebut keempat 
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jenis definisi tentang kreatifitas ini sebagai Four P‟s of Creativity: 

Person,Process, Product, Press.
45

 Berikut ini akan dijelaskan lebih 

dalam lagi mengenai definisi tentang kreativitas melalui 

pendekatan 4P tersebut. 

1) Definisi pribadi (person) 

Definisi kreativitas dari aspek pribadi banyak dikemukakan 

oleh beberapa pakar, antara lain menurut Hulbeck (1945), 

tidakan kreatif muncul dari keunikan keseluruhan kepribadian 

dalam interaksi dengan lingkungannya. Fokus pada segi pribadi 

jelas pada definisi ini. Definisi mengenai kreativitas yang lain 

diberikan oleh Sternberg (1988), yaitu kreativitas merupakan 

titik pertemuan yang khas antara tiga atribut psikologis: 

intelegensi, gaya kognitif, dan kepribadian atau motivasi. 

Bersama-sama ketiga segi dari alam pikiran ini membantu 

memahami apa yang melatar belakangi individu yang kreatif.
46

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kreativitas dari aspek pribadi 

adalah proses menghasilkan dan membuat suatu hal yang baru, 

berbeda, unik, dan berarti dari intelegensi dan kemampuan 

pribadi yang dimiliki oleh seseorang. 
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2) Definisi proses ( process) 

Torrance (1988) menjelaskan tentang kreativitas yang pada 

dasarnya memiliki langkah-langkah dalam metode ilmiah, 

yaitu: 

a) Sensing difficulties and problems. 

b) Making guesses and formulating hypotheses about these 

deficiencies. 

c) Evaluating ans testing the guesses and hyphotheses. 

d) Possibly revising and retesting them. 

e) Communicating the result.
47

 

Definisi Torrace ini merupakan seluruh proses kreatif dan 

ilmiah mulai dari menemukan masalah sampai dengan 

menyampaikan hasil. 

3) Definisi produk ( product) 

Definisi yang berfokus pada produk kreatif menekankan 

orisinalitas, seperti defisi dari Barron (1969) yang menyatakan 

bahwa “kreativitas adalah kemamupan untuk menghasilkan 

atau menciptakan sesuatu yang baru.” Selanjutnya dijelaskan 

oleh Munandar (2002) definisi produk kreativitas menekankan 

bahwa apa yang dihasilkan dari proses kreativitas adalah 

sesuatu yang baru, orisinil, dan bermakna.  
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Jadi dapat disimpulkan bahwa kreativitas ditinjau dari 

aspek produk adalah sesuatu yang baru dan orisinil yang 

dihadilkan oleh kemampuan manusia dan mendapatkan 

pengakuan atau penghargaan dari orang-orang lainnya. 

4) Definisi pendorong (press) 

Kategori keempat dari definisi dan pendekatan terhadap 

kreativitas menekankan faktor “Press” atau dorongan, baik 

dorongan internal (dari diri sendiri berupa keinginan dan hasrat 

untuk mencipta atau bersibuk diri secara kreatif) maupun 

dorongan eksternal dari lingkungan sosial dan psikologis. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kreativitas dari aspek 

pendorong adalah kemampun yang dihasilkan karena faktor 

yang datang dari dalam diri individu tersebut maupun faktor 

yang datang dari luar. 

j. Cara mengembangkan kreativitas 

Berdasarkan berbagai penelitiannya Gibbs menyimpulkan 

bahwa kreativitas dapat dikembangkan dengan memberi 

kepercayaan, komunikasi, pengarahan diri dan pengawasan yang 

tidak terlalu ketat. Dalam hal ini peserta didik akan lebih kreatif 

jika : 

1) Dikembangkan rasa percaya diri pada peserta didik dan tidak 

ada perasaan takut 
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2) Diberi kesempatan untuk berkomunikasi ilmiah secara bebas 

dan terarah 

3) Dilibatkan dalam menentukan tujuan dan evaluasi belajar 

4) Diberikan pengawasan yang tidak terlalu ketat dan tidak 

otoriter 

5) Dilibatkan secara aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran 

secara keseluruhan
48

 

Kreativitas peserta didik dapat dikembangkan yaitu dengan 

cara melatih rasa pecarya diri, selalu memberikan kebebasan dan 

kesempatan berpendapat serta melibatkan peserta didik pada semua 

kegiatan yang bertujuan untuk kemajuan peserta didik sendiri. 

B. Penelitian terdahulu 

Sebelum adanya penelitian ini, sudah ada beberapa penelitian atau 

tulisan yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan menerapkan 

model pembelajaran mind mapping untuk meningkatkan kreativitas. Pada 

bagian ini peneliti akan memaparkan penelitian terdahulu : 

1) Anindya Eva Nurcahyani. 2018. “Upaya guru dalam pengembangan 

kreativitas siswa pada proses pembelajaran di SDI Miftahul Huda 

Plosokandang Tulungagung”. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah. IAIN Tulungagung. Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1) Mendeskripsikan upaya yang digunakan untuk pengembangan 
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 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 163 



53 
 

 

kreatifitas siswa dalam proses belajar mengajar SDI Miftahul Huda 

Plosokandang Tulungagung. 2) Mendeskripsikan faktor pendukung 

kreatifitas siswa dalam proses belajar mengajar di SDI Miftahul Huda 

Plosokandang Tulungagung. 3) Mendeskripsikan faktor penghambat 

kreatifitas siswa dalam proses belajar mengajar di SDI Miftahul Huda 

Plosokandang Tulungagung. Penelitian ini menggunakan Penelitian 

kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah KKG (Kelompok Kerja 

Guru) yang diharapkan agar bisa mengembangkan kreativitas siswa, 

metode yang bervariatif, dan memberikan motivasi untuk mendorong 

siswa untuk lebih giat belajar. Adapun motivasi dan dukungan dari 

guru yaitu dengan masukan-masukan yang positif.
49

 

2) Anggi Badriatuz Zahroh. 2018. “Pengaruh metode pembelajaran mind 

mapping terhadap kemampuan bercerita dan hasil belajar siswa kelas 

IV MI Wahid Hasyim Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten 

Blitar”. Program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibti’daiyah, 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Tulungagung. Tujuan 

dari penelitian tersebut diantaranya: 1). Mendeskripsikan pengaruh 

metode pembelajaran mind mapping terhadap kemampuan bercerita 

siswa kelas IV MI Wahid Hasyim Bakung Udanawu Blitar. 2) 

Mendeskripsikan pengaruh metode pembelajaran mind mapping 

terhadap hasil belajar siswa kelas IV MI Wahid Hasyim Bakung 

Udanawu Blitar. 3) Mendeskripsikan pengaruh metode pembelajaran 
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mind mapping terhadap kemampuan bercerita dan hasil belajar siswa 

kelas IV MI Wahid Hasyim Bakung Udanawu Blitar. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini adalah analisis data menggunakan uji independent 

sample t-test terhadap hasil tes angket yang diberikan di kelas 

eksperimen dan kelas kontrol diperoleh nilai Asymp.Sig nilai angket 

adalah 0,025 maka dapat dikatakan data nilai angket tersebut memiliki 

distribusi normal. Sehingga Haditerima dan ada pengaruh yang 

signifikan penggunaan metode pembelajaran mind mapping terhadap 

kemampuan bercerita siswa kelas IV MI Wahid Hasyim Bakung 

Udanawu Blitar. Maka dapat disimpulkan bahwa Ada pengaruh 

metode pembelajaran mind mapping terhadap kemampuan bercerita 

siswa kelas IV MI Wahid Hasyim Bakung Udanawu Blitar.
50

 

3) Abdul Aziz Zamhari. 2014. “Implementasi Cooperative Learning 

Melalui Metode PBL (Problem Based Learning) Untuk Meningkatkan 

Kreativitas Siswa Kelas IV Materi Perkembangan Teknologi Di MIN 

Druju Malang”. Jurusan Pendidikan Guru Madarasah Ibtidaiyah. 

Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Tujuan dari skripsi ini 

adalah untuk mengetahui proses perencanaan, proses implementsi, dan 

proses evaluasi implementasi pendekatan cooperative learning melalui 

model problem learning untuk meningkatkan kreativitas siswa kelas IV 
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 Anggi Badriatuz Zahroh, Pengaruh metode pembelajaran mind mapping terhadap 
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MIN Druju malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

tindakan kelas menggunakan model yang dirujuk dalam buku 

Suharsimi Arikunto. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 

pendekatan cooperative learning melalui model PBL (Problem Based 

Learning) pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS) dengan 

materi perkembangan teknologi mampu meningkatkan kreativitas 

siswa, hal ini tunjukakn oleh adanya peningkatan dari pre tes ke post 

tes yang semula perolehan nilai skor 13 menjadi 25. Dikuatkan pula 

berdasarkan hasil perhitungan skor penilaian kreativitas berdasarkan 

indikator dalam lembar observasi menunjukkan bahwa siklus I 

penilaian sebesar 53%, siklus II sebesar 69% dan siklus III sebesar 

84%. Penilaian siklus belajar juga mengalami peningkatan, pada siklus 

I nilai rata-rata 65,07, siklus II nilai rata-rata 75,61 dan perubahan pada 

antusias siswa dalam mngikuti pembelajaran IPS, indikator yang 

dicapai adalah memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar, menyukai 

hal-hal yang baru, mampu memberikan ide kreatif serta gagasan 

dengan baik, mampu menunjukkan berbagai macam hasil karya, 

menghargai pendapat orang lain,mampu menyesuaikan diri dengan 

kelompok, semangat dalam proses pembelajaran, mempunyai rasa 

percaya diri dan mempunyai kemandirian dalam proses 

pembelajaran.
51

 

                                                           
51

 Abdul aziz Zamhari, Implementasi Cooperatif Learning Melalui Metode PBL (Problem 
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Tabel penelitian terdahulu 

 

No Identitas peneliti Hasil 

penelitian 

Persamaan perbedaan 

1 Anindya Eva Nurcahyani. 

(2018) “Upaya guru dalam 

pengembangan kreativitas 

siswa pada proses 

pembelajaran di SDI 

Miftahul Huda 

Plosokandang 

Tulungagung”. 

adalah KKG 

(Kelompok Kerja 

Guru) yang 

diharapkan agar 

bisa 

mengembangkan 

kreativitas siswa, 

metode yang 

bervariatif, dan 

memberikan 

motivasi untuk 

mendorong siswa 

untuk lebih giat 

belajar. Adapun 

motivasi dan 

dukungan dari 

guru yaitu 

dengan masukan-

masukan yang 

positif. 

Sama-sama 

mengembangka

n kreativitas 

peserta didik 

pada proses 

pembelajaran 

Tidak ada 

model/atau 

metode, lebih 

cenderung 

tentang 

bagaimana 

pendidik 

mengembangka

n kreativitas. 

2 Anggi Badriatuz Zahroh. 

(2018) “Pengaruh metode 

pembelajaran mind 

mapping terhadap 

kemampuan bercerita dan 

hasil belajar siswa kelas 

IV MI Wahid Hasyim 

Bakung Kecamatan 

Udanawu Kabupaten 

Blitar”. 

analisis data 

menggunakan uji 

independent 

sample t-test 

terhadap hasil tes 

angket yang 

diberikan di kelas 

eksperimen dan 

kelas kontrol 

diperoleh nilai 

Asymp.Sig nilai 

angket adalah 

0,025 maka dapat 

dikatakan data 

nilai angket 

tersebut memiliki 

distribusi normal. 

Sehingga 

Haditerima dan 

Sama-sama 

menggunakan 

model mind 

mapping, 

Penerapan 

model mind 

mapping untuk 

meningkatkan 

hasil belajar 

siswa. 

Tempat 

penelitian 

berbeda, 

menggunakan 

kemampuan 

bercerita untuk 

menilai hasil 

belajar peserta 

didik tersebut. 
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ada pengaruh 

yang signifikan 

penggunaan 

metode 

pembelajaran 

mind mapping 

terhadap 

kemampuan 

bercerita siswa 

kelas IV MI 

Wahid Hasyim 

Bakung 

Udanawu Blitar. 

Maka dapat 

disimpulkan 

bahwa Ada 

pengaruh metode 

pembelajaran 

mind mapping 

terhadap 

kemampuan 

bercerita siswa 

kelas IV MI 

Wahid Hasyim 

Bakung 

Udanawu Blitar. 

3 Abdul Aziz Zamhari 

(2014). Dengan judul  

“Implementasi 

Cooperative Learning 

Melalui Metode PBL 

(Problem Based Learning) 

Untuk Meningkatkan 

Kreativitas Siswa Kelas IV 

Materi Perkembangan 

Teknologi Di MIN Druju 

Malang” 

pendekatan 

cooperative 

learning melalui 

model PBL 

(Problem Based 

Learning) pada 

mata pelajaran 

ilmu pengetahuan 

sosial (IPS)    

dengan materi 

perkembangan 

teknologi mampu 

meningkatkan 

kreativitas siswa, 

hal ini tunjukakn 

oleh adanya 

peningkatan dari 

pre tes ke post tes 

yang semula 

perolehan nilai 

skor 13 menjadi 

25. 

Sama-sama 

meneliti untuk 

meningkatkan 

kreativitas 

peserta didik 

 

 

Menggunakan 

cooperative 

learning melalui 

metode PBL. 

Menggunakan 

materi IPS yang 

lebih signifikan 

dengan 

menggunakan 

perkembangan 

teknologi 
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C. Paradigma penelitian 

Pendidikan yang dilaksanakan di sekolah pada dasarnya bertujuan 

untuk membentuk kualitas peserta didik secara menyeluruh. Salah satunya 

melalui strategi guru dalam mengembangkan kreatifitas siswa dalam 

model pembelajaran  mind mapping yang akan di implementasikan pada 

peserta didik dan diharapkan dapat menghasilkan siswa yang kreatif 

sehingga mampu mencapai tujuan pembelajaran. 

Gambar 2.1 kerangka berfikir penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kreativitas peserta didik di 

SDI Al-Hidayah Samir 

Ngunut Tulungagung 

Menghasilkan peserta didik yang kreatif  dengan 

menggunakan model mind mapping dalam 

pembelajaran sehingga mampu mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Implementasi model 

mind mapping untuk 

meningkatkan kreativitas 

Mengekpresikan 

kreativitas peserta 

didik 

Mempresentasikan 

hasil kreativitas 

peserta didik 

Mengaktualisasikan 

kreativitas peserta 

didik 


