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KATA PENGANTAR 

 

Seminar Nasional Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2018 ini mengambil tema 

“Pengembangan Karakter Melalui Pembelajaran Digital di Era Industri 4.0” dan telah 

diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 2018 di kota Malang, merupakan suatu kegiatan 

ilmiah tahunan yang diselenggarakan oleh Prodi PGSD, Universitas Kanjuruhan Malang. 

Seminar ini merupakan tempat bertukar pikiran para pelaku, pemerhati, dan stakeholder pada 

bidang pendidikan, terapan, dan pembelajaran yang meliputi guru, mahasiswa, dosen, 

widyaiswara, dan peneliti. 

Seminar ini diikuti oleh sejumlah peserta yang terdiri atas empat orang pembicara 

kunci yakni Dr. Ir. Paristiyanti Nurwadani. MP (Direktur pembelajaran dirjen BELMAWA) 

Dr. Uwes Anis Chaeruman, M.Pd (Kasubdit. Pembelajaran Khusus Belmawa), Dr. Endang 

Poerwanti, M.Pd (Sekretaris Umum HDPGSDI), dan Dr. Cicilia Ika Rahayu Nita, M.Pd 

(Kaprodi PGSD UNIKAMA) serta dari berbagai kalangan yang mengikuti presentasi paralel 

yang mencakup bidang pengembangan karakter, strategi pembelajaran, pengembangan media 

dan bahan ajar, manajemen sekolah dan kelas, kurikulum pendidikan dasar, dan evaluasi 

pendidikan. 

Segenap upaya penyuntingan Prosiding ini telah diupayakan sebaik mungkin, tapi 

kami menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam proses 

penyuntingan, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan guna perbaikan pada 

penerbitan yang akan datang. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh 

pihak yang telah mendukung dan membantu terselenggaranya Seminar ini serta 

terselesaikannya proses penyuntingan dan penerbitan Prosiding ini. Tidak lupa juga kami 

memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan baik selama kegiatan Seminar 

berlangsung maupun masih adanya kesalahan dalam isi Prosiding ini. Semoga acara Seminar 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 2018 dan penerbitan Prosiding ini bermanfaat bagi kita 

semua. Sampai jumpa pada Seminar Nasional Pendidikan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

yang akan datang. 
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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan model creative learning dalam 

berpikir kritis mahasiswa di mata kuliah profesi keguruan, mendeskripsikan faktor pendukung 

dan penghambatnya, serta mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi 

faktor penghambat tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model 

pembelajaran ini dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah pembelajaran, yaitu 

orientasi, eksplorasi, interpretasi, re-kreasi dan evaluasi. Faktor pendukung dalam 

pembelajaran ini adalah tingkat disiplin mahasiswa, kerjasama mahasiswa dalam baik secara 

individu maupun kelompok, dan latar belakang yang dimiliki oleh dosen pengampu. 

Sedangkan faktor penghambatnya adalah kemauan mahasiswa  membaca berbagai sumber 

masih kurang. Sehingga upaya yang dilakukan adalah dengan cara memberikan batasan 

minimal dalam mencari referensi. 

 

Kata kunci : model pembelajaran, creative learning, berpikir kritis 

 

Abstract 

The purpose of this study was to find out the application of creative learning models in critical 

thinking of students in the teaching profession subjects, describe the supporting factors and 

inhibitors, and describe the efforts made to anticipate these inhibiting factors. The method 

used in this research is observation, interview and documentation study. The results of this 

study indicate that this learning model is carried out using learning steps, namely orientation, 

exploration, interpretation, re-creation and evaluation. Supporting factors in this learning are 

the level of student discipline, student collaboration in both individually and in groups, and 

the background possessed by the lecturers. While the inhibiting factor is the willingness of 

students to read various sources is still lacking. So that the efforts made are by giving a 

minimum limit in finding references 

 

Keywords: learning model, creative learning, crtical thinking 

 

PENDAHULUAN 

Proses pengembangan pendidikan di Indonesia saat ini masi terdapat kendala, 

misalnya dalam peningkatkan mutu suatu pendidikan. Peningkatan mutu tersebut bertujuan 

menjadikan sumber daya manusia menjadi pribadi yang mempunyai kreativias dan 

mempuyai kemandirian. Pendidikan merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh 

sumber daya manusia. Dengan adanya pendidikan diharapkan manusia dapat menjalankan 

mailto:renydwy47@gmail.com
mailto:beti.istanti@gmail.com
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kehidupannya sesuai dengan tuntutan di mana ia tinggal. Hal ini dikarenakan pendidikan 

merupakan suatu wadah untuk belajar, baik dalam pengembangan potensi yang ia miliki 

sampai pada sarana untuk memberikan bimbingan guna menjadikan pribadi yang matang dan 

tumbuh menjadi pribadi yang dewasa. 

Melihat pentingnya suatu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia 

tersebut maka untuk dapat mencapai tujuan yang dirumuskan haruslah terlebih dahulu 

membangun seorang pendidik yang dapat mengajarkan pada peserta didik tersebut sesuatu 

yang sangat bermanfaat dan mempunyai arah serta tujuan yang jelas. Menjadi seorang 

pendidik diperlukan suatu pengetahuan dan pengalaman yang baik dan luas untuk bisa 

diterapkan ke peserta didiknya. Seperti yang pernah diungkap oleh Dodge, et al. (2002), 

berdasarkan teori multiple intelligences yang disampaikan oleh Howard Gardner, bahwa 

pendidik harus mampu memberikan kesempatan bagi semua anak untuk mampu 

menampilkan kemampuan khususnya. Sehingga sebagai seorang pendidik perlu 

menggunakan metode atau cara dalam kegiatan pembelajaran supaya apa yang disampaikan 

dapat diterima oleh peserta didik dan peserta didik juga dapat mengeksplorasi 

kemampuannya. 

Dalam proses pembelajaran membutuhkan proses pembelajaran kreatif, dalam hal ini 

guru sebagai fasilitator dan motivator dalam membelajarkan siswa, sehingga siswa dapat 

belajar aktif dan kreatif (Putera, 2013). Sehingga dalam hal ini pendidik dapat menggunakan 

atau memilih model dan media pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi yang 

disampaikan dami tercapainya tujuan pendidikan. Menurut Uzer (2006) proses belajar 

merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan pendidik dan peserta didik 

atas dasar hubungan timbal balik yang belangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai 

tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik antara pendidik dan mahasiswa itu 

merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. Interaksi atau 

hubungan timbal balik tersebut tidak sekedar hubungan antara pendidik dan mahasiswa saja 

tetapi berupa interaksi edukatif. Dalam hal ini bukan penyampian pesan berupa materi, 

melainkan penanamanan sikap dan nilai pada diri mahasiswa yang sedang belajar.  

Mengajar adalah membimbing kegiatan belajar sehingga mahasiswa dapat belajar 

dengan maksimal. Dengan demikian, aktivitas belajar sangat diperlukan dalam kegiatan 

belajar mengaja sehingga mahasiswa yang harus banyak aktif, karena mahasiswa sebagai 

subyek didik adalah yang merencanakan dan mahasiswa sendiri yang melaksanakan belajar. 

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pendidik dalam menerapkan suatu 

metode pembelajaran lebih menekankan pada metode yang berpusat pada aktivitas guru, 

bukan pada aktivitas siswa. Sebagian besar kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh 

pendidik kurang variatif. Serta penilaian yang digunakan juga hanya mengukur aspek 

kognitif misalnya pada kemampuan untuk menyebutkan.  

Belajar kreatif adalah merupakan sebuah proses yang sangat kompleks. Belajar akan 

dialami semua manusia yang berlangsung sepanjang hayat (longlife education). Tanda bahwa 

orang itu belajar adalah adanya perubahan dalam perilakunya. Baik perilaku yang 

menyangkut pengetahuan, ketrampilan dan sikap. Secara formal belajar dilaksanakan di 

sekolah dan perguruan tinggi. Akan tetapi proses belajar juga dapat dilaksanakan dalam 

lingkungan nonformal misalnya saja lingkungan masyarakat, lebaga kurusu, luar sekolah, dan 

lainnya baik yang didirikan oleh masyarakat maupun instansi pemerintah. Menurut Kline 

dalam Hernowo (2002) kegiatan belajar akan efektif jika seorang tersebut dalam keadaan 

senang. Sehingga kegiatan yang menyenangkan perlu dikembangkan dalam membantu proses 

belajar.  

Belajar akan membantu seseorang untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman dan 

ketrampilan. Karena dengan hal tersebut akan memberikan bekal dalam kelangsungan 

hidupnya. Terdapat delapan kecenderungan seseorang akan melakukan belajar, yaitu 1) 



Seminar Nasioanal PGSD UNIKAMA 

https://semnas.unikama.ac.id/pgsd/artikel.php 

Vol. 2, Desember 2018 
 

111 
 

adanya keinginan untuk menguasai iprek sebagai tuntutan perkembangan zaman. 2. Rasa 

skeptis yang tinggi. 3. Menusia memiliki berbagai kebutuhan yang harus terpenuhi. 4. 

Menyempurnakan yang sudah dimiliki. 5. Kepentingan untuk bersosialisasi dan beradaptasi. 

6. Meningkatkan inteketualitas dan pengembangan diri. 7. Meraih cita-cita. 8. Untuk 

memanfaatkan waktu luang. 

Sedangkan pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dengan dilengkapi sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Winkel menjelaskan bahwa 

pembelajaran merupakan seperangkat yang dirancang untuk mendukung proses belajar 

dengan memperhatikan kejadian yang mempunyai peran dalam rangkaian pengalaman peserta 

didik. Sehingga melalui pembelajaran peserta didik mendapat upaya yang memang disengaja 

untuk membantu peserta didik belajar dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh pendidik 

sebelum dilaksanakannya proses belajar dengan dibatasi isi, waktu, proses serta hasilnya.  

Proses belajar dan pembelajaran perlu adanya desain lingkungan yang mendukung 

proses belajar. Menurut Rahyubi menyiapkan kondisi lingkungan yang kondusif diantaranya 

menyiapkan sarana prasarana pembelajaran yang baik dan mencukupi. Sedangkan proses 

belajar akan efektif jika peserta didik belajar dengan senang. Sehingga pendidikan perlu 

mendesain pembelajaran yang mampu mewadahi peserta didik untuk belajar dengan nyaman. 

Mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan merupakan hal penting untuk dipahami oleh 

para stakeholder. 

Kreativitas sebagai bentuk pembelajaran yang dapat membantu proses 

pengembangan konitif peserta didik. Dalam kreativitas peserta didik juga dapat membantu 

menjelaskan dan menginterprestasikan konsep abstrak dengan melibatkan ketrampilan 

keingatahuannya. Beberapa kemampuan pun akan dimiliki peserta didik, antara lain 

menemukan, mengeksplorasi, pencarian kepastian dan antusiame , yang semuanya merupakan 

kualitas-kualitas yang sangat besar yang terdapat pada peserta didik. Aspek tesebut tentunya 

dapat diperkuat dengan memberikan penguasaan teknis dan visi kepada peserta didik. 

Kreativitas merupakan hal yang sangat penting untuk dikembangkan. Menurut Wena (2013: 

138) kreativitas berkaitan langsung dengan produktivitas dan merupakan bagian penting 

dalam pemecahan masalah. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia krativitas adalah 

kemampuan mencipta (Reality, 2008: 387). Semua orang terlahir mempunyai kreaivitas yang 

berbeda-beda, tidak bisa dimonopoli oleh seseorang. Bahkan, setiap orang hendaknya 

memiliki kreativitas untuk meraih kesuksesan individunya. Karena kreativitas itu merupakan 

sebuah ketrampilan.  

Kreativitas berpikir manusia merupakan rahmat yang dianugrahkan Allah Swt dalam 

akal tindakan yang bersemangat untuk berkreasi. Dengan kreativitas, berlangsung penciptaan 

hal-hal baru untuk perbaikan dan pembaharuan. Setiap manusia pada dasarnya telah tercipta 

kekuatan yang dapat berkreasi, dan sebaliknya manusia disibukkan dengan pencarian 

identitas, konsistensi dengan sikap yang monoton secara rutinitas sehingga terkotak dalam 

batasan yang sempit (Balitbang, 2007).  

Dengan berbagai persoalan dan berbagai model pembelajaran, pemikiran yang kreatif 

dan mendatangkan solusi cerdas perlu dipanuti pendidik dan tenaha kependidikan. Bidang 

pendidikan memerlukan pemikiran kreatif dalam memecahkan berbagai persoalan yang 

dihadapi terutama dalam proses pembelajaran. Model merupakan contoh, dari sebuah 

pelaksanaan pembelajaran kreatif. Model pembelajaran kreatif adalah identik dengan 

pembelajaran yang dilaksanakan secara teradu, yaitu sebuah pendekatan pembelajaran yang 

memberikan pengalaman mendalam kepada peserta didik. Menurut Hamdayan (2004: 1) 

pembelajaran kreatif menciptakan kesempatan yang luas kepada peserta didik dalam 

mengamati dan membangun konsep yang saling berkesinambungan. Karakteristik dari 

pembelajaran kreatif adalah terpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, 
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pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, bersifat luwes, menyajikan konsep dari berbagai 

sumber dalam proses pembelajaran, dan hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan 

kebutuhan anak.  

Creative learning atau pembelajaran kreatif merupakan proses pembelajaran yang 

mengharuskan pendidik dapat memberikan motivasi dan kreatifitas oeserta didik dalam proses 

pembelajaran. Pembelajaran kreatif adalah pembelajaran yang menekankan kepada 

bagaimana pendidik menfasilitasi kegiatan belajar, sehingga suasana belajar menjadi kondusif 

dan nyaman. Dalam pembelajaran kreatif pendidik dapat mengemas bahan pembelajaran 

dengan baik sehingga warga belajar juga dapat terangsang untuk melakukan kegiatan-

kegiatan kreatif dan menyenangkan.  

Untuk mencapai kesuksesan dalam pembelajaran, pendidik harus menguraikan tugas 

atau kegiatan pembelajaran dengan jelas. Dengan harapan output dari pembelajaran adalah 

peserta didik yang memiliki ketrampilan. Empat ketrampilan ang harus dimiliki peserta didik 

adalah learning to know yaitu ketrampilan dalam memperoleh pengetahuan, learning to be 

yaitu ketramplan dalam mengembangkan diri, learning to do yaotu ketrampilan dalam 

melakukan tugas tertentu, dan learning to tive together yaitu hidup berdampingan dengan 

sesama secara harmonis. Serta learning how to learn yaitu mengajarkan bahwa peserta didik 

merupakan pembelajaran yang baik. Sehingga dengan tujuan penelitian ini adalah untuk 

memberikan analisis secara deskriptif implementasi creative learning dalam berpikir kritis, 

faktor pendukung dan faktor penghambat serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi fakor 

penghambatnya. Target yan diinginkan adalah berupa temuan temuan dalam penelitian 

 

METODE PENELITIAN 

Pada bagian metode meliputi uraian yang rinci tentang bahan yang digunakan, metoda 

yang dipilih, teknik, dan cakupan penelitian. Metode penelitian ini dipaparkan desain metode 

penelitian yang digunakan. Jenis pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif ini berusaha untuk menggambakan suatu gejala sosial dengan 

mendeskripsikan sifat tertentu yang sedang berlangsung. Dan juga memeberikan informasi 

secara detail sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebiha banyak 

dapat diterapkan pada berbagai permasalahan.  

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa semester 1 di Program Studi Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Malang. Jenis pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Observasi dilakukan di dalam kelas pada saat perkuliahan berlangsung. Dan 

wawancara dilakukan ketika setelah perkuliahan selesai. Sedangkan dokumentasi dilakukan 

pada saat dan setelah perkuliahan selesai. Berikut adalah kisi-kisi yang digunakan dalam 

melaksanakan kegiatan observasi dalam penelitian ini. 

 

Tabel 1. Instrumen Observasi 
No Kisi - Kisi 

1.  Kesesuaian  kompetensi dasar dengan materi 

2.  Perumusan indikator dalam mencapai kompetensi dasar 

3.  Perumusan tujuan pembelajaran 

4.  Kejelasan dalam menyusun materi pembelajaran 

5.  Langkah-langkah model pembelajaran kreatif 

6.  Ketepatan dalam menyusun skenario pembelajaran 

7.  Penilaian yang digunakan selama proses pembelajaran 

8.  Media yang digunakan 

9.  Sumber belajar yang digunakan mahasiswa 
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Sedangkan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara 

mendalam. Dengan menggunakan jenis wawancara ini menghasilkan data yang lebih rinci. 

Berikut kisi-kisi yang digunakan dalam wawancara dalam penelitian ini. 

 

Tabel 2. Instrumen Wawancara 
No Kisi - Kisi 

1.  Persiapan sebelum mengajar 

2.  Perancangan perangkat pembelajaran 

3.  Pengelolaan kelas 

4.  Pembagian kelompok 

5.  Model pembelajaran yang digunakan 

6.  Faktor pendukung kegiatan pembelajarana 

7.  Faktor penghambat kegiatan pembelajaran 

8.  Persiapan media yang digunakan 

9.  Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor 

penghambatnya,  

10.  Pertimbangan yang digunakan dalam relevasi materi 

11.  Menerepakan berpikir kritis 

 

Dalam studi dokumentasi yang digunakan yaitu melihat perangkat pembelajaran dan 

dokumen-dokumen pendukung yang digunakan dalam penelitian ini. Tiga jenis pengumpulan 

data tersebut kemudian dianalisis menggunakan beberapa tahap yaitu menggali data sebanyak 

sebanyaknya, kemudian menyaring sesuai dengan tujuan penelitian, dan melakukan 

kesimpulan dari data yang diperoleh. Penelitian ini juga menggunakan keabsahan data berupa 

trianggulasi teknik yang digunakan. Hal ini dilakukan oleh peneliti guna memvalidkan data 

yang diperoleh.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peneliti memperoleh data mengenai penerapan model creative learning yang 

dilakukan di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar adalah pelaksanaan 

pembelajaran  creative learning dalam hal ini dilakukan selama kegiatan pembelajran pada 

mata kuliah profesi keguruan. Kegiatan diawali dengan membagi mahasiswa menjad 

kelompok dengan cara random.  Pembagian kelompok disusun secara acak untuk 

memberikan pengalaman yang baik dari keberagaman. Kelompok belajar heterogen adalah 

terdiri dari campuran kemampuan siswa, jenis kelamin maupun suku. Hal ini bermanfaat 

untuk melatih peseerta didik menerima perbedaan pendapat dan bekerja sama dengan teman 

yang berbeda latar belakangnya. Pengelompokkan secara heterogen ini mendapat dukungan 

dari Vygotsky tokoh teori kontruktisme yaitu menekankan peserta didik mengkontruksi 

pengetahuan melalui interaksi sosial dengan orang lain. Selain itu juga penekanan belajar 

sebagai proses dialog interaktif (Suprijono, 2015: 75). Proses pembentukan kelompok 

dengan cara membuat gulungan kertas yang berisi nama masing-masing mahasiswa. 

Kemudian dibagi menjadi delapan kelompok yang kurang lebih satu kelompok terdiri atas 4-

5 mahasiswa. Pembagian kelompok disesuaikan juga dengan materi yang akan dipelajari. 

Sehingga jumlah anggota tidak banyak hanya pada kelompok kecil dan semua anggota 

kelompok mempunyai aktivitas belajar bersama. Berikut hasil pembagian kelompok dalam 

penerapan model pembelajaran  creative learning pada mata kuliah profesi keguruan. 
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Gambar 1. Pembagian kelompok 

 

Setelah mahasiswa berkumpul dengan kelompok kecilnya maka disusun bersama 

sama kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan ini belangsung selama 3 pertemuan untuk 

menyusun materi sesuai yang didapat oleh masing-masing kelompok. Pembelajaran ini 

dilakukan dengan tiga kegiatan yaitu proses pembuatan mind maping, pembuatan makalah 

dan pembuatan power point. Pada dasarnya kegiatan ini merupakan kegiatan wajib yang harus 

dilakukan oleh seorang pendidik. Yang dalam hal ini adalah mahasiswa PGSD yang sedang 

menempuh mata kuliah profesi keguruan. Dalam kegiatan ini mahasiswa dilatih untuk dapat 

mempersiapkan diri sebagai seorang pendidik. 

Penerepan model creative learning dalam berpikir kritis ini muncul saat mengerjakan 

tugas secara berkelompok. Dalam pembuatan mind mapping untuk mengenalkan pada 

mahasiswa terkait dengan pola pikir sebelum mempelajari secara menyeluruh apa yang ada 

dalam materi tersebut. Dengan ini mahasiswa diajarkan untuk menganalisis terlebih dahulu 

kemungkinan teori atau materi apa saja yang dapat dipetakan dari kompetensi dasar yang 

diberikan. DePorter dalam Quantum Learning (2001: 178) mengatakan bahwa peta pikiran 

merupakan pendekatan ke seluruh otak yang akan membuat siapapun mampu membuat 

catatan yang menyelkuruh dalam satu halaman. Dengan menggunakan citra visual, peta 

pikiran akan memberikan kesan yang lebih mendalam. Mind Mapping dapat digunakan untuk 

membantu mahasiswa dalam pembelajaran ketrampilan berbahasa secara visual. Dengan 

proses memetakan pikiran mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengemukakan pikirannya, 

sehingga mampu mengemukakan apa yang dipikirkannya dengan baik sesuai dengan  materi 

yang didapat. Pembuatan mind mapping  ini dikembangan pada tahun 1970 oleh Tony Buzan 

yang didasarkan pada riset tentang bagaimana cara kerja ota yang sebenarnya. Pembuatan 

peta konsep ini didapatkan dari kompetensi dasar. Dari kompetensi dasar mahasiswa diminta 

untuk menuliskan dan memetakan apa saja materi inti yang akan menjadi pokok 

permasalahannya. Adanya mind mapping diharapkan dapat mempermudah mahasiswa dalam 

penyusunan makalah. Hal ini dikarenakan yang ada dalam materi inti harus di uraikan secara 

detail dalam makalah yang akan dibuat selanjutnya. 

Sebelum membuat mind maping tentunya dosen menjelaskan terlebih dahulu apa 

yang dimaksud dengan mind mapping dalam suatu materi pembelajaran. Setelah penjelasan 

materi terkait dengan mind mapping selanjutnya dosen membagi kompetensi dasar sesuai 

dengan jumlah kelompok yang ada. Langkah yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa 

adalah sebagai berikut.  

1. Membawa kertas manila putih 
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2. Membuat ide atau gagasan utama dari materi yang didapat yang ditulis mulai di tengah 

kertas. 

3. Menambangkan canag dari pusatnya untuk setiap kata kunci 

4. Menulis kata kunci atau frase pada setiap cabang. Dalam penulisan cabang dapat 

dikembangkan untuk ditambahkan detaiknya. Kata kunci tersebut merupakan kata-

kata yang menyampaikan ide sebuah gagasan dan memicu ingatan.  

5. Menambangkan simbol atau ilustrasi untuk mendapatkan ingatan yang lebih baik. 

6. Mahasiswa mencoba menghidupkan peta pikiran melalui warna. 

7. Mahasiswa menunjukkan sikap kreatif dalam menuangkan ide peta pikiran. 

Berikut adalah hasil pembuatan peta pikiran yang telah dibuat oleh mahasiswa secara 

berkelompok.  

 
Gambar 2. Hasil peta konsep 

 

Menuangkan ide atau gagasan pada peta konsep diperkukan kata kunci untuk 

memicu sehingga dengan membuat peta konsep ini mahasiswa belajar untuk berpikir kritis  

Sedangkan dalam pembuatan makalah semua materi tertuang dalam makalah secara 

jelas dan mendalam. Proses penyusunan makalah juga bukan sekedar menulis saja akan tetapi 

mahasiswa sudah mulai dikenalkan dengan referensi berbagai jurnal sebagai rujukan. Setelah 

penyusunan makalah makalah juga dicek plagiasinya agar mahasiswa mampu melihat berapa 

prosentase yang sudah dicapai. Jika tugas mahasiswa tersebut prosesntasenya lebih dari 25% 

maka dilakukan revisi pada makalah mahasiswa. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut dari 

8 kelompok, 5 kelompok mendapat prosentase lebih dari 25%. Sehingga dosen 

mengembalikan untuk direvisi oleh mahasiswa.  

Pembuatan power point merupakan tahap akhir dari model pembelajaran creative 

learning sebelum selanjutnya mahasiswa mengkomunikasikan. Dalam pembuatan power 

point mahasiswa diarahkan untuk benar-benar membuat power point dan bukan power teks 

atau power point yang berisi tulisan. Dimana tulisan tersebut merupakan hasil copy paste dari 

makalah. Power point yang seharusnya dibuat haruslah berupa poin penting yang nantinya 

akan dijelaskan. Pengampu menjelaskan kepada mahasiswa bahwa power point merupakan 

rambu-rambu pada saat penjelasan materi. Berikut kegiatan menyusun power point di kelas 

yang dilakukan secara kelompok. 
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Gambar 3. Kegiatan pembuatan power point 

 

Dengan ini mahasiswa diajarkan untuk membuat point penting atau penekanan-

penekanan mana yang harus diberikan dalam suatu gagasan atau konsep materi. Sehingga 

yang ada di power point benar-benar merupakan hasil penekanan materi, sedangkan 

penjelasan materinya harus dipahami sendiri oleh mahasiswa yang akan menjelaskan. Setelah 

tugas tugas tersebut selesai maka dilakukan presentasi, Kegiatan presentasi ini juga dosen 

telah menyiapkan form evaluasi kelompok yang terdiri dari beberapa komponen sebagai 

berikut. Media presentasi, indikatornyya yaitu pada sisi menarik dan tidaknya media 

presentasu yang digunakan (layout dan design) dan apa yang harus diperbaiki. Konten materi 

pembahasan, masukan kelemahan dari materi yang disajikan dan apa yang harus diperbaiki. 

Gaya presentasi, bagaimana gaya presentasinya, kekurangan yang harus diperbaiki. 

Penguasaan materi, bagaimana kemampuan presentator dalam penguasaan materi. 

Kekompakan kelompok dilihat dari tingkat kekompakan kelompok sejauh yang dilihat. 

Bentuk penskorannya (80-100) sangat baik, (60-79) baik, dan (40-59) kurang.  

Sedangkan pelaksanaan pembelajaran dengan penerapan model  creative learning 

menjadikan mahasiswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dan dapat menemukan 

konsep utama yang tidak hanya mengandalkan pendapat orang lain. Hal ini dikarenakan 

dengan  creative learning mahasiswa dituntut untuk menemukan konsep atau gagasan dalam 

suatu materi yang diperoleh dari kajian beberapa referensi. Dalam pelaksanaanya tentunya 

terdapat factor-faktor yang mendukung dan meghambat pelaksanaannya. Adapun factor 

pendukung pelaksanaan pembelajaran dengan model ini adalah : 

1. Kreativitas yang dimiliki oleh pengampu 

2. Latar belakang mahasiswa yang sudah dibekali dengan dunia tekhnologi 

3. Sarana prasarana yang mendukung 

4. Lingkungan sekitar yang mendukung penerapan metode  creative learning 

5. Strategi yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa. 

Poin di atas merupakan beberapa hal yang mendukung pelaksanaan model creative 

learning. Factor tersebut diperoleh dari observasi serta beberapa pertanyaan yang diberikan 

kepada mahasiswa. Selain itu terdapat pula beberapa factor yang menghambat terkait dengan 

pelaksanaan metode  creative learning ini, factor penghamba tersebut yaitu : 

1. Kurangnya literasi yang dilakukan ole mahasiswa 
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2. Budaya meng-copy yang dimiliki mahasiswa 

3. Ketergantungan mahasiswa dengan internet sehingga semua referensi yang digunakan 

hanya menggunakan ebook 

Pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan beberapa factor penghambat 

pelaksanaan pembelajaran dengan metode  creative learning. Factor penghambat tersebut 

tentunya juga diusahakan oleh pengampu untuk tidak dijadikan alasan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran tidak dilakukan, sehingga pengampu berusaha semaksimal mungkin untuk 

mencarikan solusi dari beberapa factor penghambat tersebut. Solusi yang diberikan untuk 

mengatasi factor penghambat tersebut adalah : 

1. Mahasiswa diharuskan mencari refesensi untuk pembuatan makalah paling sedikit 8 

buku (boleh hard copy dan juga soft copy (ebook yang ber-ISBN atau jurnal yang ber-

ISSN) 

2. Pembuatan makalah diharuskan untuk mengambil rujukan dari beberapa buku dan 

kemudian diolah dengan menggunakan kata-kata sendiri. Ada syarat yang diberikan 

untuk mahasiswa yaitu buku yang berupa hard-copy yang digunakan sebagai rujukan 

minimal. Buku tersebut merupakan buku yang dijadikan dasar atau fondasi dalam 

penyususnan makalah, sedangkan jurnal yang dijadikan referensi sebagai referensi 

tambahan. 

3. Mahasiswa dilarang untuk menyalin semua teori yang ada di buku, melainkan harus 

mengerjakan dengan menggunakan bahasa sendiri atau mengolah apa yang ada di 

buku menjadi bahasa sendiri namun dengan tetap menuliskan rujukannya. 

4. Memberikan lesson plan kepada mahasiswa yang berisikan tentang tanggal serta 

kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa pada setiap tanggalnya, sehingga 

terdapat progress yang dinilai oleh pengampu untuk setiap waktu pembelajaran. 

Upaya yang dilakukan oleh pengampu tersebut telah dilakukan dalam kegiatan pembelajaran 

dan dapat mengurangi beberapa permasalahan yang terjadi selama kegiatan pembelajaran. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan beberapa pembahasan yang telah diuraikan tersebut maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa pelaksanaan pembelajaran cerative learning dilakukan dengan tiga tahap 

yaitu pembuatan mind mapping/peta konsep, pembuatan makalah dan pembuatan power 

point sebagai media untuk menjelaskan pada rencana selanjutnya. Dalam pelaksanaannya 

mahasiswa telah menyelesaikan sesuai dengan arahan pengampu. Factor pendukung 

pelaksanaan pembelajaran ini yaitu kreativitas yang dimiliki oleh pengampu, Latar belakang 

mahasiswa yang sudah dibekali dengan dunia tekhnologi, Sarana prasarana yang 

mendukung, Lingkungan sekitar yang mendukung penerapan metode creative learning dan 

Strategi yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Selain itu terdapat factor penghambat 

dalam pelaksanannya. Namun factor penghambat tersebut dijadikan oleh pengampu sebagai 

tantangan untuk kesuksesan pelaksanaan pembelajaran yaitu dengan mencarikan alternative 

penyelesaian masalah. Alternative yang dilakukan oleh pengampu dalam rangka mengatasi 

factor penghambat yang terjadi adalah dengan menentukan jumlah referensi yang harus 

digunakan, mahasiswa diajarkan untuk mengutip, serta memberikan lesson plan yang jelas. 

. 
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