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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur 

lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak didik sehingga 

terjadi proses belajar. Lingkungan dalam pengertian ini tidak hanya ruang belajar, 

tetapi juga meliputi guru, alat peraga, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya 

yang relevan dengan kegiatan belajar siswa Nasution (dalam Sugihartono, dkk, 

2007). 

Pada kegiatan belajar mengajar, guru hendaknya mendorong peserta didik 

untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, kritis, dan 

kreatif. Berpikir kreatif dapat dikembangkan melalui suatu kegiatan pembelajaran 

yang menekankan pada pengeksplorasian kemampuan siswa. Karena pada 

dasarnya, masing-masing siswa mempunyai potensi kreatif yang berbeda-beda 

sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh, sehingga dalam memecahkan masalah 

siswa diberi kesempatan untuk menyelesaikan dengan caranya sendiri.  

Proses berpikir kreatif adalah langkah-langkah berpikir kreatif yang 

meliputi mensintesis ide-ide, membangun suatu ide, kemudian merencanakan 

penerapan ide dan menerapkan ide tersebut untuk menghasilkan sesuatu (produk) 

yang baru. Mensintesis ide artinya menjalin atau memadukan ide-ide (gagasan) 

yang dimiliki yang dapat bersumber dari pembelajaran di kelas maupun 

pengalaman sehari-hari. Membangun ide-ide artinya memunculkan ide-ide yang 

berkaitan dengan masalah yang diberikan sebagai hasil dari proses sintesis ide 
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sebelumnya. Merencanakan penerapan ide artinya memilih suatu ide tertentu 

untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah yang diberikan atau yang ingin 

diselesaikan. Menerapkan ide artinya mengimplementasikan atau menggunakan 

ide yang direncanakan untuk menyelesaikan masalah (Siswono, 2008). 

Ada empat sifat yang menjadi ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif, yaitu 

kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility), keaslian (origanility), penguraian 

(elaboration). Kelancaran adalah kemampuan untuk mencetuskan banyak 

gagasan. Keluwesan adalah kemampuan mengembangkan bermacam pemecahan 

atau pendekatan masalah. Keaslian adalah kemampuan mencetuskan gagasan 

dengan cara-cara yang asli tidak klise. Penguraian adalah kemampuan 

menguraikan sesuatu secara terinci (Munandar, 2009). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya Kistya Rindika tahun 2012/2013 

tentang peningkatan kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar melalui model 

pembelajaran Reciprocal Teaching pada siswa kelas IV SD Muhammadiyah 1 

Purworejo tahun ajaran 2012/2013 diperoleh hasil bahwa kemampuan berpikir 

kreatif siswa mengalami peningkatan, ditunjukkan oleh persentase jumlah siswa 

yang meningkat dan masuk dalam kategori baik yaitu 51% pada siklus I menjadi 

74,30% pada siklus II. Peningkatan kemampuan berpikir kreatif berdasarkan 

penelitian sebelumnya Suryanti tahun 2013 juga pernah diterapkan melalui 

pembelajaran inkuiri pada mata pelajaran IPA dan di dapatkan hasil bahwa 

kemampuan berpikir kreatif siswa secara klasikal pada siklus I sebesar 62,6% dan 

89,18% pada siklus II.  

Berdasarkan hasil observasi siswa tanggal 18 April 2016 sampai 22 April 

2016 SDN Tunggul Wulung 3 Malang kelas 4 tentang proses kegiatan belajar 
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mengajar menunjukkan bahwa, guru lebih sering menggunakan metode ceramah. 

Kebiasaan selama di kelas, yaitu siswa biasanya dituntut untuk menerima apa 

yang dianggap penting oleh guru, sehingga banyak siswa yang kurang memahami 

materi pelajaran dan tidak mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam 

kehidupan sehari-hari. Guru belum banyak mengarahkan siswa untuk berpikir 

kreatif dalam memecahkan masalah, kurang memberi kesempatan siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya, belum banyak mendapatkan perhatian, latihan dan 

rangsangan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Jarangnya menggunakan 

variasi model pembelajaran juga berpengaruh terhadap tingkat berpikir kreatif 

siswa. Penggunaan model pembelajaran yang variatif akan memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk mengeksplore kemampuannya dan meningkatkan 

pemahaman tentang materi pelajaran. Selain itu guru kurang menggunakan media 

pembelajaran, sehingga siswa hanya terpaku pada buku teks yang diberikan, siswa 

ramai sendiri saat pembelajaran berlangsung dan siswa bermain sendiri saat 

pembelajaran. 

Fakta-fakta di atas menggambarkan bahwa di SDN Tunggul Wulung 3 

Malang masih kurang dalam mempersiapkan proses pembelajaran yang maksimal, 

khususnya di kelas 4 yang masih membutuhkan beberapa fasilitas belajar seperti 

media pembelajaran. Oleh karena itu, untuk memperbaiki pelaksanaan 

pembelajaran ini akan digunakan sebuah model belajar, yaitu model Examples 

Non Examples yang di terapkan pada mata pelajaran IPA, dengan tujuan untuk 

meningkatkan kemmapuan berpikir kreatif siswa.  

Salah satu alternatif untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa adalah 

dengan menggalakkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memacu proses berpikir. 
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Menurut Hamruni (2012) dalam pengertian ini konsep masalah atau pertanyaan-

pertanyaan digunakan untuk memunculkan “budaya berpikir” pada diri siswa. 

Dalam mendorong berpikir kreatif siswa, guru meminta siswa menghubungkan 

informasi-informasi yang diketahui dan informasi tugas yang harus dikerjakan. 

Oleh karena itu keberadaan model pembelajaran berdasarkan masalah dapat 

membantu guru mengisi tugasnya mengarahkan dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif. Indikator berpikir kreatif dapat dilihat dari produksi divergen 

yang meliputi fleksibitas, keaslian dan kelayakan. 

Model Examples Non Examples merupakan salah satu model belajar yang 

menggunakan contoh-contoh (contoh dan bukan contoh). Contoh-contoh dapat 

diperoleh dari kasus atau gambar yang relevan dengan kompetensi dasar (Utri, 

2010). Langkah-langkah dalam model Examples Non Examples yaitu : guru 

mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran, guru 

menempelkan gambar di papan, guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan 

pada siswa untuk memperhatikan dan menganalisa gambar melalui diskusi 

kelompok 2-3 orang. Hasil dari diskusi tersebut kemudian di tulis di kertas 

kemudian guru memberikan kesempatan masing-masing kelompok untuk 

menyampaikan hasil diskusi yang dilanjutkan dengan penguatan oleh guru. 

 Pada pelaksanannya model Examples Non Examples menggunakan berbagai 

jenis media mulai dari kartu bergambar, foto, alat peraga, poster dll. Dari berbagai 

media tersebut poster merupakan karya seni yang tergolong dalam seni pakai yang 

berfungsi menunjang sarana promosi barang atau jasa termasuk untuk propaganda 

ide-ide. Poster berbentuk 2 dimensi, biasanya bergambar dan dicetak sebanyak 

mungkin serta biasanya memakai bahan kertas, dan anamel (Mikke Susanto, 
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2002). Poster sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat membantu siswa 

yang mengalami kesulitan dalam memunculkan ide tulisan. Dengan mengamati 

kata-kata persuasi yang disertai gambar dalam poster iklan bertema lingkungan, 

diharapkan siswa mampu memunculkan ide dan mengembangkannya dalam 

bentuk paragraf persuasi. 

Penggunaan kata persuasi menurut Rumalean (2014) adalah siswa diharapkan 

mampu berpikir apa yang akan ia tulis dalam karangan  yang berkaitan dengan 

tema yang diilustrasikan dalam gambar. Selain itu penggunaan media poster 

diharapkan dapat meningkatkan partisipasi belajar siswa dapat membuat proses 

pembelajaran semakin baik. Siswa akan lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam 

pembelajaran apabila media yang digunakan bersifat visual. 

Melalui dasar pemikiran tersebut, maka peneliti akan mengadakan penelitian 

dengan judul: ”Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif dengan menggunakan 

Model Examples Non Examples dengan Media Poster Kelas IV Semester II SDN 

Tunggul Wulung 3 Malang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan beberapa uraian yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah penerapan model Examples Non Examples dengan media 

Poster terhadap pembelajaran IPA kelas IV di SDN Tunggul Wulung 3 

Malang? 

2. Bagaimanakah peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas IV di 

SDN Tunggul Wulung 3 Malang 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menerapkan model Examples Non Examples dengan media Poster 

terhadap pembelajaran IPA kelas IV di SDN Tunggul Wulung 3 Malang 

2. Meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas IV di SDN 

Tunggul Wulung 3 Malang 

 

1.4 Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan model 

Examples Non Examples, maka akan ada Peningkatan Kemampuan Berpikir 

Kreatif terhadap mata pelajaran IPA siswa kelas IV SDN Tunggul Wulung 3 

Malang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Secara Teoritis 

 Menambah pengetahuan tentang pentingnya peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif. Memberikan gambaran tentang langkah-

langkah penerapan model pembelajaran Examples Non Examples dengan 

media poster dalam kegiatan belajar mengajar. Memberikan alternatif 

model pembelajaran yang dapat dikembangkan dengan materi-materi 

lainnya. 

2. Secara Praktis 

 Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi peneliti sendiri, guru dan sekolah sebagai lembaga tempat peneliti 

melaksanakan penelitiannya seperti penjelasan berikut ini : 
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a. Bagi Peneliti 

 Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman peneliti dalam 

menghadapi permasalahan yang muncul selama kegiatan belajar mengajar 

Dapat dijadikan acuan untuk penelitian lainnya dan dapat mengembangkan 

model pembelajaran lainnya 

b. Bagi Guru 

 Guru mendapat alternatif solusi dalam meningkatan kemampuan 

berpikir kreatif. Meningkatkan kemampuan, pengalaman dan wawasan 

guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Mengembangkan kreatifitas 

guru dalam kegiatan belajar mengajar. 

c. Bagi Siswa 

Menambah pemahaman, pengetahuan dan wawasan selama 

kegiatan belajar mengajar menggunakan model Examples Non Examples. 

Meningkatkan cara berpikir siswa untuk lebih kreatif. 

 

1.6 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian  

  Ruang lingkup penelitian memaparkan keluasan kecakupan penelitian. 

Keluasan kecakupan penelitian dibatasi dengan pembatasan populasi, subjuek 

penelitian, lokasi dan waktu penelitian.  

1. Penelitian dilaksanakan di SDN Tunggul Wulung 3 Jl. Arumba No. 2 Kec. 

Lowokwaru, Kota Malang. Subjek penelitian adalah siswa kelas 4 SD 

sejumlah 16 dan 2 anak ABK 

2. Adapun variable penelitiannya adalah kemampuan berpikir kreatif dengan 

indikator : 
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a. Keterampilan berpikir lancar (Fluency) 

b. Keterampilan berpikir lentur (Flexibel) 

c. Keterampilan berpikir orisinil (Origanility) 

d. Keterampilan berpikir terperinci (Elaboration) 

Pada penelitian tindakan kelas ini digunakan model Examples Non 

Exmaples dengan media Poster pada Tema 8 Aku Bangga dengan Daerah 

Tempat Tinggalku  dan Tema 9 Makanan ku Sehat dan Bergizi 

 

1.7 Definisi Istilah 

  Definisi mengenai istilah yang berkaitan dengan penelitian akan diberikan 

agar terjadi persamaan persepsi dan pengertian tentang masalah yang peneliti 

ajukan. Adapun definisinya sebagai berikut: 

1. Berpikir kreatif diartikan sebagai suatu kegiatan mental yang digunakan 

seseorang untuk membangun ide atau gagasan baru Ruggiero dan Evans 

(dalam Siswono) 

2. Model pembelajaran Kooperatif tipe Examples Non Examples adalah 

sebuah model yang menunjukkan contoh dan non contoh dari suatu 

konsep yang dibayangkan sementara siswa membuat hipotesis-hipotesis 

mereka dengan melihat contoh dan non contoh menurut Bruner (dalam 

Egeen, 2012) 

3. Asyhar (dalam Riris Eka Kristiawati) menyatakan bahwa poster yang baik 

adalah poster yang mengkombinasikan gambar (prosedur percobaan), 

garis, warna, dan kata-kata yang menarik perhatian orang. 

 


