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ABSTRAK 
 

Malichatin, Hanik. 2007. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
INTERAKTIF DENGAN KERJA KELOMPOK UNTUK MENINGKATKAN 
KREATIVITAS SISWA POKOK BAHASAN CAHAYA PADA SISWA 
KELAS V SD NEGERI NGIJO 01 TAHUN AJARAN 2006/2007. Skripsi. 
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing I : Drs.Hadi susanto, M.Si , Pembimbing II : Dra. 
Siti Khanafiyah, M.Si. 

 Tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mengetahui penerapan 
model pembelajaran interaktif dengan kerja kelompok yang dapat meningkatkan 
kreativitas siswa dan  besar peningkatan kreativitas siswa pada siswa kelas V SD 
Negeri Ngijo 01 Tahun Ajaran 2006/2007. 
 Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri Ngijo 01 Gunungpati. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam tiga siklus dengan materi yang 
berbeda untuk tiap siklusnya. Masing-masing siklus terdiri dari 4 tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah tes tertulis untuk hasil belajar kognitif, lembar observasi untuk 
mengamati berpikir  kreatif , sikap kreatif serta hasil belajar psikomotorik siswa yang 
dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
interaktif yang dapat meningkatkan kreativitas siswa adalah menyusun rencana 
pembelajaran yang diusahakan selalu melibatkan siswa secara aktif dalam 
pembelajaran, menyusun LKS yang membimbing siswa menemukan pengetahuannya 
sendiri, melaksanakan pembelajaran yang selalu diusahakan melibatkan siswa secara 
aktif dan banyak bertanya, melaksanakan diskusi yang memungkinkan siswa aktif 
bertanya dan menanggapi pendapat kelompok lain, menyusun tes yang memacu 
kemampuan berpikir kreatif siswa. Selain itu pula, meningkatkan hasil belajar dan 
kreativitas siswa setiap siklusnya. Skor kreativitas siswa pada siklus I adalah 59.5%, 
pada siklus II sebesar 63.69% dan pada siklus III meningkat menjadi 74.63%. Untuk 
hasil belajar kognitif pada siklus I diperoleh rata-rata nilai sebesar 68.75 dengan 
ketuntasan klasikalnya 60%, pada siklus II diperoleh rata-rata nilai sebesar 71.67 
dengan ketuntasan klasikal 85% dan pada siklus III diperoleh rata-rata nilai tes 83.75 
dengan ketuntasan klasikal 95%. Untuk hasil belajar psikomotorik pada siklus I 
diperoleh nilai rata-rata 71.87 dengan ketuntasan klasikal 45%, pada siklus II 
diperoleh nilai rata-rata 73.91 dengan ketuntasan klasikal 60%, dan pada siklus III 
nilai rata-ratanya menjadi 90.31 dengan ketuntasan klasikal 100%. 

Berdasarkan hasil penelitian, model pembelajaran interaktif dengan kerja 
kelompok dapat dijadikan salah satu metode alternatif dalam pembelajaran Sains 
untuk meningkatkan kreativitas serta hasil belajar siswa. Untuk mendapatkan hasil 
penelitian yang lebih baik, sebaiknya dipilih materi dengan tingkat kesukaran yang 
hampir sama serta alat percobaan dibuat dalam jumlah yang lebih banyak dan 
bervariasi. 

 
Kata kunci : model pembelajaran interaktif, kerja kelompok, kreativitas, materi cahaya 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Pendidikan merupakan aktivitas atau usaha untuk meningkatkan 

kepribadian dengan jalan membina potensi dan pribadinya, yaitu rohani  yang 

termasuk di dalamnya pikir, cipta, rasa, dan budi nurani serta jasmani meliputi 

panca indera dan ketrampilan-ketrampilan. Meningkatkan mutu pendidikan adalah 

menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pendidikan, terutama 

bagi guru SD yang merupakan ujung tombak dalam pendidikan dasar. Guru SD 

merupakan orang yang paling berperan dalam menciptakan sumber daya manusia 

yang berkualitas yang dapat bersaing di era perkembangan teknologi (Prayekti, 

2006 : 286). 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan penulis 

dengan guru SD Ngijo 01 pada bulan Februari tahun 2007, pelaksanaan 

pembelajaran di kelas  yang menggunakan model yang bervariasi masih sangat 

rendah. Umumnya, guru cenderung menggunakan model pembelajaran yang 

tradisional atau konvensional yang menempatkan guru sebagai pusat informasi. 

Hal ini dilakukan dengan alasan keterbatasan alat penunjang pembelajaran serta 

waktu tatap muka di kelas. Hal ini menyebabkan ketrampilan dan kreativitas 

siswa kurang berkembang serta hasil belajar terutama untuk mata pelajaran Sains 

pada tahun 2006/ 2007 masih rendah. Di sekolah ini, rata-rata hasil belajar siswa 
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pada pokok bahasan gaya adalah 56. Sedangkan untuk ketuntasan belajar secara 

klasikalnya adalah 36.84 %. Padahal dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi atau 

kurikulum 2004 untuk SD standar ketuntasan hasil belajar  individu adalah 65 

sedangkan standar ketuntasan klasikalnya adalah 85 % (Mulyasa, 2002 : 99). 

Menurut Prayekti (2006 : 286), berbagai pendekatan dan model 

pembelajaran dapat dilakukan guru dalam setiap pembelajaran di kelas. Dengan 

menerapkan model-model pembelajaran ini, guru dapat mengembangkan seluruh 

potensi siswa secara optimal dan meningkatkan prestasi belajar. Salah satu model 

pembelajaran adalah model pembelajaran interaktif dengan kerja kelompok. 

Dalam model pembelajaran ini siswa diajak untuk bertanya dan menemukan 

jawaban atas pertanyaannya sendiri dalam sebuah kelompok, sehingga peran guru 

lebih sebagai organisator.  

Sementara itu, secara logika kerja kelompok dapat memacu dan 

meningkatkan kreativitas siswa karena siswa dituntut untuk dapat aktif dan bekerja 

sama antara satu dengan yang lain, apabila salah satu anggota kelompok bersikap 

aktif dan kreatif, maka akan memacu anggota yang lain untuk bersikap sama. 

Dalam kurikulum 2004 untuk SD Kelas V terdapat salah satu materi yaitu 

cahaya. Menurut penulis, pada materi ini siswa dapat melakukan pembelajaran 

dengan pengamatan secara langsung dalam mengkonstruksikan pengetahuannya 

sendiri. Karena materi tersebut dapat diamati langsung dan ada dalam kehidupan 

sehari-hari siswa. Selain itu pula, sangat mudah untuk dipraktekkan dengan 

menggunakan alat yang sederhana. Hal ini merupakan salah satu aspek dalam 

model pembelajaran interaktif 
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Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai “ 

Penerapan Model Pembelajaran Interaktif dengan Kerja Kelompok untuk 

Meningkatkan Kreativitas Siswa Pokok Bahasan Cahaya pada Siswa Kelas V SD 

Negeri Ngijo 01 Tahun Ajaran 2006/2007”. 

 

B.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

diteliti adalah 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran interaktif dengan kerja 

kelompok dapat meningkatkan kreativitas siswa bagi siswa kelas V SD 

Negeri Ngijo 01 Tahun Ajaran 2006/ 2007 ?. 

2. Berapa besar peningkatan kreativitas siswa melalui model pembelajaran 

interaktif dengan kerja kelompok bagi siswa kelas V SD Negeri Ngijo 01 

Tahun Ajaran 2006/2007 ?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di depan, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran interaktif dengan kerja 

kelompok yang dapat meningkatkan kreativitas bagi siswa kelas V SD 

Negeri Ngijo 01 Tahun Ajaran 2006/2007. 
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2. Untuk mengetahui besar peningkatan kreativitas siswa melalui model 

pembelajaran interaktif dengan kerja kelompok bagi siswa kelas V SD 

Negeri Ngijo 01 Tahun Ajaran 2006/2007. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

bagi penulis sendiri, guru, sekolah, maupun pembaca. Adapun manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini antara lain : 

1. Bagi peneliti, mendapatkan pengalaman langsung mengenai proses 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran interaktif dengan 

kerja kelompok serta hambatan-hambatan dalam penerapannya sehingga 

dapat dijadikan bekal tambahan sebagai mahasiswa calon guru fisika 

dalam melaksanakan tugas di lapangan kelak. 

2. Menambah pengetahuan tentang model pembelajaran interaktif dengan 

kerja kelompok yang dapat diterapkan sebagai salah satu alternatif 

pembelajaran di kelas.  

3. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan mutu dan efektivitas 

pembelajaran Sains di SD Negeri Ngijo 01. 

 

E.  Penegasan Istilah 

Untuk membatasi masalah dan menghindari kesalahpahaman terhadap 

istilah dalam skripsi ini, maka perlu dikemukakan penegasan istilah. Batasan 

pengertian dari judul skripsi ini adalah sebagai berikut : 
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1. Model Pembelajaran Interaktif 

Model pembelajaran interaktif merupakan model pembelajaran yang 

berdasarkan pendekatan konstruktivisme. Dalam pembelajaran interaktif 

terdapat tiga hal yang ditekankan dalam proses belajar, yang pertama adalah 

siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dengan melakukan aktivitas 

yang disarankan oleh guru, bisa pemecahan masalah, melakukan 

eksperimen, menginvestigasi ataupun aktivitas lainnya, dan yang kedua 

adalah proses siswa mengkonstruksikan pengetahuannya, yang ketiga 

adalah siswa mengkomunikasikan dengan yang lain (Prayekti, 2006). 

Model pembelajaran interaktif yang dilaksanakan dalam penelitian ini 

adalah siswa mengkonstruksikan pengetahuannya melalui kerja kelompok. 

2. Kerja Kelompok 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002 : 554), kerja berarti 

kegiatan melakukan sesuatu, yang dilakukan (diperbuat). Sedangkan, 

kelompok berarti kumpulan. Sehingga kerja kelompok dapat diartikan 

sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih 

dalam suatu kumpulan. 

Kerja kelompok yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah 

siswa bekerja dengan siswa lain dalam sebuah kelompok untuk 

mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri. 

3. Kreativitas 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002 : 599), kreativitas 

diartikan sebagai kemampuan untuk mencipta atau daya cipta. Kreativitas 
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dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam setiap 

manusia yang berkaitan dengan potensi yang ada dalam diri manusia yang 

dapat dimanfaatkan untuk mengubah kehidupan. 

Kreativitas yang ingin dikembangkan dalam penelitian ini adalah 

kemampuan berpikir kreatif dan sikap kreatif. 

4. Cahaya merupakan salah satu pokok bahasan Sains yang diajarkan pada 

siswa kelas V semester II  Tahun Ajaran 2006/2007 dengan materi sifat-

sifat cahaya dan peruraian warna benda. 

 

F. Sistematika Skripsi 

  Skripsi yang berjudul “ PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 

INTERAKTIF DENGAN KERJA KELOMPOK UNTUK MENINGKATKAN  

KREATIVITAS SISWA POKOK BAHASAN CAHAYA PADA SISWA 

KELAS V SD NEGERI NGIJO 01 TAHUN AJARAN 2006/ 2007” terdiri dari 

tiga bagian yaitu : 

1. Bagian awal 

Bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman 

abstraksi, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar  isi, 

daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi 

Bagian isi terdiri dari lima bab yaitu: 

Bab I : Pendahuluan  



7 

 

Pendahuluan berisi latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan 

sistematika skripsi. 

Bab II : Landasan Teori 

Bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan 

serta penyelesaian yang diajukan. Teori yang mendukung disini 

meliputi belajar dan pembelajaran, model pembelajaran 

interaktif, kerja kelompok, kreativitas, dan materi pokok sifat-

sifat cahaya. 

Bab III : Metode Penelitian 

Bab ini berisi lokasi penelitian dan populasi, faktor yang 

diteliti, rencana tindakan, metode pengumpulan data, metode 

analisis data, dan indikator keberhasilan. 

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisi hasil penelitian berupa hasil belajar kognitif, 

hasil belajar psikomotorik, dan kreativitas siswa setelah 

mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran 

interaktif  dengan kerja kelompok. Hasil penelitian ini 

dibahas berdasarkan teori yang sudah ada pada Bab II. 

Bab V : Penutup 

Bab ini berisi simpulan dan saran-saran. 
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3. Bagian akhir 

Bagian ini berisi daftar pustaka yang berkaitan dengan penelitian dan 

lampiran-lampiran yang memuat tentang kelengkapan-kelengkapan dan 

perhitungan analisis data. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Α. Belajar dan Pembelajaran 

1. Hakekat Belajar 

 Belajar dan pembelajaran merupakan kegiatan yang tidak dapat 

dipisahkan dalam kehidupan manusia. Dengan belajar manusia dapat 

mengembangkan potensinya. Tanpa belajar manusia tidak mungkin  dapat 

memenuhi kebutuhannya. 

 Ada beberapa ahli yang mendefinisikan tentang pengertian belajar, baik 

secara umum maupun secara khusus. Secara umum, belajar dapat diartikan 

sebagai proses perubahan akibat interaksi individu dengan  lingkungan. 

Perilaku ini mengandung pengertian yang luas. Hal ini mencakup 

pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, sikap dan sebagainya (Ali,2004 : 14). 

Sedangkan Hamalik (2005 : 27), menyatakan bahwa belajar adalah 

modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Dengan 

demikian, belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu 

hasil atau tujuan. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan 

melainkan pengubahan kekuasaan. 

Ciri-ciri belajar yang dikemukakan oleh William Burton dalam Hamalik 

(2005 : 31) antara lain sebagai berikut : 
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1. Proses belajar  ialah pengalaman, berbuat, mereaksi dan melampaui (under 

going). Sebagai contoh, pengamatan siswa tentang cahaya matahari yang 

masuk ke rumah melalui lubang kecil yang ada pada genting atau dinding. 

Hal ini dapat dijadikan dasar pada waktu guru menerangkan bahwa cahaya 

mempunyai sifat merambat lurus. 

2. Pengalaman belajar bersumber dari kebutuhan dan tujuan siswa sendiri 

yang mendorong motivasi yang kontinu. Misalnya, pengamatan siswa 

tentang lup dan kaca mata menjadikan siswa ingin tahu tentang bagaimana 

benda yang dilihat dengan alat tersebut dapat terlihat lebih besar. Sehingga 

siswa terdorong untuk belajar sains khususnya materi tentang cahaya.  

3. Hasil-hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi, abilitas, dan ketrampilan. Misalnya, siswa yang 

telah belajar tentang materi cahaya. Kemudian ia menerapkan ilmu yang 

telah didapatkanya dengan membuat sebuah kamera sederhana yang 

memanfaatkan prinsip sifat cahaya merambat lurus. Dengan demikian, 

siswa telah mendapatkan hasil dari belajar tentang cahaya berupa 

ketrampilan membuat kamera sederhana. 

       Dalam belajar, ada beberapa faktor yang mempengaruhi belajar siswa 

seperti yang dikemukakan Anni (2004 : 14) yaitu : 

1. Faktor internal 

 Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu 

sendiri, seperti kesehatan, emosional, rasa aman, tingkat kecerdasan, sikap, 

bakat, minat, dan motivasi. Sebagai contoh, seorang siswa yang sedang 



11 

 

sakit , maka ia akan sulit berkonsentrasi dalam  menerima pelajaran karena 

kondisi tubuhnya akan mempengaruhi kerja otak untuk berpikir dan 

memproses segala sesuatu yang diterimanya.  

2. Faktor eksternal 

 Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri siswa. Faktor 

eksternal dapat berasal dari : 

a. Sekolah, seperti fasilitas sekolah, keadaan ruangan, kualitas guru, 

metode mengajar guru 

 Dalam pembelajaran materi cahaya siswa akan lebih mudah 

memahami materi jika dalam mengajar guru menggunakan metode 

percobaan atau pengamatan langsung daripada hanya menggunakan 

metode ceramah. 

b. Keluarga, seperti tingkat pendidikan orangtua, cara mendidik orang tua 

terhadap anak, penghasilan orangtua, suasana keluarga, dan lain-lain.  

 Seorang anak  yang tinggal dalam keluarga yang sering bertengkar 

akan sulit berkonsentrasi dalam belajar karena  pengaruh keadaan di 

sekelilingnya lebih besar dari pada penguasaan dirinya untuk 

konsentrasi belajar. 

c. Masyarakat, seperti keadaan masyarakat, teman pergaulan, dan lain-

lain.  

 Siswa yang berteman dengan siswa lain yang suka membolos, 

maka ia akan terpengaruh untuk mengikuti perilaku temannya tersebut. 
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Akibatnya, ia melalaikan tugasnya sebagai siswa untuk belajar sehingga 

dapat mengakibatkan hasil belajarnya turun. 

2. Hakekat Pembelajaran 

 Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru 

sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. 

Pembelajaran juga berarti usaha guru untuk membentuk tingkah laku yang 

diinginkan dengan menyediakan stimulan (Dimyati, 1998 : 2). 

 Pembelajaran mempunyai tujuan membantu siswa agar memperoleh 

berbagai pengalaman, dan dari pengalaman tersebut tingkah laku siswa akan 

berubah, baik secara kualitas maupun kuantitas. Tingkah laku yang dimaksud 

meliputi pengetahuan, ketrampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi 

sebagai pengendali sikap dan perilaku siswa. 

 Kegiatan pembelajaran perlu diarahkan untuk membantu siswa mencapai 

tujuan yang diinginkan. Hal ini dapat tercapai apabila guru dapat 

mengkondisikan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa menguasai 

bahan pelajaran yang diberikan. 

 

Β.  Model Pembelajaran Interaktif 

Model pembelajaran interaktif merupakan model pembelajaran yang  

berdasarkan  pendekatan konstruktivisme.  

Pembelajaran interaktif didasarkan pada dua pandangan utama, yaitu : 

1. Pemahaman berkembang sebagai suatu proses informasi dan 

mengkonstruksi ide-ide secara mental. 
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  Berdasarkan pandangan Piaget bahwa apabila suatu informasi atau 

pengetahuan baru dikenalkan pada siswa jika pengetahuan itu sesuai 

dengan struktur kognitif  yang telah dimiliki, maka pengetahuan itu akan 

diadaptasi melalui proses asimilasi dan terbentuk pengetahuan baru. 

Sebaliknya jika pengetahuan yang dikenalkan tidak cocok dengan struktur 

kognitif  yang telah ada, maka akan terjadi pertentangan kemudian struktur 

kognitif tersebut dibentuk kembali dan disesuaikan dengan pengetahuan 

baru sehingga pengetahuan diakomodasi dan diasimilasi menjadi 

pengetahuan baru.  Proses asimilasi dan akomodasi ini yang merupakan 

aktivitas secara mental yang pada hakekatnya adalah proses interaksi 

antara pikiran dan realita (www.depdiknas.go.id/jurnal/43/rusdy-a-

siroj.htm-75k, 20 Juni 2007). 

2. Pemecahan masalah sangat penting untuk menstimulasi pikiran. 

Menurut teori konstruktivisme, siswa membangun sendiri 

pengetahuannya melalui proses asimilasi dan akomodasi sehingga dapat 

dikatakan bahwa pengetahuan siswa masih bersifat mendasar atau mentah. 

Oleh karena itu, diperlukan adanya pemecahan masalah atau solusi dari 

guru atau orang yang lebih tahu sehingga siswa dapat mengembangkan 

pengetahuannya lebih maksimal. 

Dalam pembelajaran interaktif  terdapat tiga hal yang ditekankan dalam 

proses belajar, yang pertama adalah siswa mengkonstruksi pengetahuannya  

sendiri dengan melakukan aktivitas yang disarankan oleh guru, dapat berupa 

pemecahan masalah seperti diskusi, melakukan eksperimen, menginvestigasi 
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ataupun aktivitas lainnya, kedua adalah adanya proses selama siswa 

mengkonstruksikan pengetahuannya tersebut dan yang ketiga adalah siswa 

mengkomunikasikan pengetahuannya dengan siswa yang lain (Prayekti, 2006 

: 285). 

Menurut Ali (2004 : 65), pembelajaran interaktif menekankan pada 

proses diskusi sehingga hasil belajar diperoleh melalui interaksi antara siswa 

dengan guru, siswa dengan siswa, juga interaksi antara siswa dengan bahan 

yang dipelajari, serta antara pikiran siswa dengan lingkungan. 

Dengan  demikian, model pembelajaran interaktif  merupakan model 

pembelajaran yang menekankan bahwa pengetahuan siswa didapatkan sendiri 

oleh siswa melalui berbagai kegiatan misalnya bertanya, percobaan, 

pengamatan langsung yang disertai diskusi. Selain itu, siswa dapat 

mengkomunikasikan hasil yang diperoleh dengan siswa yang lain. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, pembelajaran interaktif mempunyai 

kebaikan yaitu siswa berusaha untuk merumuskan pertanyaan, mengajukan 

pertanyaan, melakukan penyelidikan untuk mendapatkan jawaban dari 

pertanyaan tersebut atau untuk mendapatkan pengetahuannya sehingga 

dimungkinkan siswa dapat menjadi lebih kritis dan aktif  belajar. 

Rencana pembelajaran interaktif seperti yang dikemukakan oleh Prayekti 

(2006 : 289) seperti pada gambar 2.1. 
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PEMBANDINGAN 

PERSIAPAN 
Guru dan kelas menyiapkan topik 

pembelajaran  

SEBELUM PANDANGAN 
Guru mengemukakan permasalahan dan kelas 

atau perorangan mengemukakan pendapat 

KEGIATAN EKSPLORASI 
Guru membahas secara teori dan 

melibatkan siswa dalam topik 

PERTANYAAN ANAK 
Guru memberikan permasalahan melalui pertanyaan 
yang pemecahannya dapat dieksplorasi oleh siswa 

PENYELIDIKAN 
Siswa melakukan percobaan atau 
eksplorasi dengan panduan LKS 

SETELAH PANDANGAN 
Pernyataan perorangan atau kelompok dikompilasi dan 
dibandingkan dengan pernyataan sebelumnya melalui 

diskusi

REFLEKSI 
Saat memantapkan hal-hal yang telah diverifikasi dan 

hal-hal yang masih perlu dipilah melalui diskusi 

Gambar  2.1. Bagan Alur Pembelajaran Interaktif 
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C.  Kerja Kelompok 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000 : 554), kerja berarti kegiatan 

melakukan sesuatu, yang dilakukan (diperbuat). Sedangkan, kelompok berarti 

kumpulan. Sehingga kerja kelompok dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha 

yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dalam suatu kumpulan. 

Kerja kelompok merupakan salah satu strategi pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran, yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja sama, 

berpikir kritis, dan meningkatkan prestasi belajarnya (Prayekti, 2006 : 292). 

Pada pembelajaran kelompok, orientasi dan pelaksanananya adalah 

kemampuan kerja kelompok dengan tetap memperhatikan potensi yang ada pada 

tiap individu sehingga siswa dapat belajar kepemimpinan dan keterpemimpinan 

yang banyak diperlukan dalam kehidupan (Dimyati, 1994 : 155).  

Penggunaan teknik kerja kelompok digunakan dalam pembelajaran yang 

mana guru sebagai organisator memberikan tugas yang harus dilakukan oleh 

kelompok dengan tujuan supaya siswa mampu bekerja sama dengan teman lain 

dalam mencapai tujuan bersama. Tugas kelompok ini dapat dilaksanakan dengan 

baik apabila tiap siswa dalam kelompok berpartisipasi aktif untuk melaksanakan 

tugas yang diberikan. 

Kerja kelompok mempunyai beberapa keuntungan antara lain sebagai 

berikut : 

1. kerja kelompok dapat membantu siswa memahami konsep yang sulit. 

2. menumbuhkan kemauan kerja sama dan kemauan membantu teman. 
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3. dengan kerja kelompok memungkinkan siswa lebih terlibat aktif dalam 

belajar karena ia mempunyai tanggung jawab lebih besar. 

4. kerja kelompok memungkinkan berkembangnya daya kreatif dan sifat 

kepemimpinan pada siswa. 

Dengan demikian, pembelajaran dengan membentuk kelompok merupakan 

perbaikan dari kelemahan model pembelajaran yang klasikal. Menurut Henry 

(1982: 71), pemecahan masalah, membina sikap, menyajikan materi yang sulit, 

dan penyajian prosedur yang kompleks dapat dipecahkan secara efektif melalui 

metode kerja kelompok. Selain itu pula, dalam kerja kelompok peran guru lebih 

ditekankan sebagai organisator kegiatan belajar mengajar, pendorong bagi siswa 

untuk belajar, dan penyedia kesempatan belajar bagi siswa. 

 

D.  Kreativitas 

Kreativitas menurut Munandar (1999 : 47), diartikan sebagai kemampuan 

untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur 

yang ada. Sedangkan  kreativitas atau berpikir kreatif diartikan sebagai 

kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluwesan (fleksibilitas), orisinalitas 

dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi (mengembangkan, 

memperkaya, memperinci) suatu gagasan. 

Menurut Mangunhardjana (2006 : 11), kreativitas adalah kegiatan yang 

mendatangkan hasil yang sifatnya baru atau belum ada sebelumnya dan berguna 

yaitu mempermudah atau mendatangkan hasil yang lebih baik. 
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Kaitannya dengan aptitude dan non aptitude, Cony R. Semiawan (dalam 

Akbar Reny, 2001 : 4) mengemukakan bahwa kreativitas adalah kemampuan 

untuk memberikan gagasan-gagasan baru dan menerapkannya dalam pemecahan 

masalah. Unsur-unsur aptitude kreativitas meliputi kelancaran (fluency), 

keluwesan (flexibility), dan keaslian (originality). Sedangkan unsur-unsur non 

aptitude seperti rasa ingin tahu, senang mengajukan pertanyaan, dan selalu ingin 

mencari pengalaman-pengalaman baru. 

Berdasarkan uraian definisi diatas, dapat dikemukakan bahwa kreativitas 

pada intinya merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang 

baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, baik dalam bentuk ciri-ciri 

aptitude maupun non aptitude, baik dalam karya baru maupun kombinasi dengan 

hal-hal yang sudah ada, yang semuanya itu relatif  berbeda dengan yang telah ada 

sebelumnya. 

Menurut Mulyana (2005) dalam Prayekti (2006 : 293), pengembangan 

kreativitas dalam pembelajaran meliputi empat prinsip dasar yang simetrik. 

Pertama, kreativitas merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-

hari. Kedua, proses kreatif  bukan sesuatu yang misterius karena hal ini dapat 

diekspresikan dan memungkinkan menumbuhkan kreativitas seseorang. Ketiga, 

secara tradisional kreativitas didorong  oleh kesadaran untuk memberi petunjuk 

guna mendeskripsikan dan menciptakan prosedur latihan yang dapat diterapkan di 

sekolah baik dalam bidang seni, ilmu, maupun dalam rekayasa. Keempat, berpikir 

kreatif baik secara individu maupun kelompok adalah sama. Karena setiap 
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individu maupun kelompok dapat memberikan ide-idenya serta produk dalam 

berbagai hal. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kreativitas menjadi penting  untuk 

dipupuk dan dikembangkan dalam diri. Ada beberapa alasan yang mendasari 

seperti yang dikemukakan oleh Munandar (1999 : 45)  sebagai berikut : 

1. Dengan berkreasi orang dapat mewujudkan dirinya, dan perwujudan diri 

termasuk salah satu kebutuhan pokok manusia. 

2. Kreativitas atau berpikir kreatif, sebagai kemampuan untuk melihat ber 

macam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah. 

3. Dengan bersibuk diri secara kreatif dapat memberikan manfaat dan 

kepuasan kepada individu. 

4. Kreativitas memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya. 

Dengan demikian, kreativitas dalam pembelajaran berarti siswa berusaha 

untuk mengkonstruksikan pemahaman atau pengetahuan yang sudah ada 

dengan pengetahuan yang baru atau berusaha menemukan sesuatu yang baru. 

Dari uraian-uraian di atas,  dapat dikemukakan bahwa seseorang yang 

mempunyai kepribadian  yang kreatif memiliki sikap dan gaya berpikir yang 

kreatif pula.  

1. Sikap kreatif 

Munandar (dalam Supriadi Dedi, 1997 : 60), mengemukakan tujuh 

sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang melekat pada orang-orang yang 

kreatif, yaitu terbuka terhadap pengalaman baru, luwes dalam bertindak, 
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bebas dalam mengekspresikan diri, dapat mengapresiasi fantasi, berminat 

pada kegiatan-kegiatan kreatif, percaya pada gagasan sendiri dan mandiri. 

2. Berpikir kreatif 

Guilford (dalam Supriadi Dedi, 1997 : 7) dengan analisis faktornya 

mengemukakan lima ciri yang menjadi sifat kemampuan berpikir kreatif 

sebagai berikut : 

a. Kelancaran (fluency) yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak 

gagasan. 

b. Keluwesan (flexibility) yaitu kemampuan untuk  mengemukakan 

bermacam-macam pemecahan  atau pendekatan terhadap masalah. 

c. Keaslian (originality) yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan 

dengan cara-cara yang asli. 

d. Elaborasi (elaboration) yaitu kemampuan untuk menguraikan sesuatu 

secara terinci. 

e. Perumusan kembali (redefinition) yaitu kemampuan untuk meninjau 

suatu persoalan berdasarkan pandangan yang berbeda dengan apa yang 

sudah diketahui oleh orang banyak. 

 

E.  Materi Cahaya 

Cahaya dihasilkan oleh sumber cahaya. Contoh sumber  cahaya adalah 

matahari, lampu senter, lampu mobil, bintang, bulan. Sumber cahaya dapat 

dibedakan menjadi sumber cahaya asli misalnya matahari, api, bintang dan 
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sumber cahaya buatan seperti lampu senter, lampu mobil, laser. Cahaya yang 

dipancarkan oleh sumber cahaya mempunyai sifat sebagai berikut : 

1.  Cahaya merambat lurus 

  Cahaya matahari yang masuk ke ruangan tampak seperti batang 

putih yang lurus. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus. 

Selain itu pula, cahaya lampu senter  atau lampu mobil pada malam hari 

menunjukkan adanya sifat cahaya merambat lurus. Cahaya yang merambat 

lurus menyebabkan terbentuknya bayangan dari  benda yang terkena 

cahaya. Sifat cahaya merambat lurus ini dimanfaatkan untuk membuat 

kamera. 

2.  Cahaya menembus benda bening 

Jika mengenai sebuah benda, cahaya mengalami dua kemungkinan 

yaitu cahaya diteruskan dan cahaya tidak diteruskan. Benda yang dapat 

menembus cahaya yang mengenainya disebut benda bening. Contohnya 

adalah gelas,  kaca, plastik bening. Sedangkan benda yang tidak dapat 

meneruskan cahaya yang mengenainya disebut benda gelap. Contoh benda 

gelap adalah kaleng, batu, kayu. 

3.  Cahaya dapat dipantulkan 

Jika mengenai permukaan benda, sebagian berkas cahaya akan 

berbalik arah dan sebagian yang lain diserap. Berkas cahaya yang berbalik 

arah disebut cahaya pantul. Pemantulan cahaya dapat dibedakan menjadi 

dua macam yaitu: 
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a) Pemantulan teratur adalah pemantulan yang terjadi jika cahaya 

mengenai permukaan yang licin atau mengkilap, sehingga sinar akan 

dipantulkan dan menuju ke satu arah. 

             

        Gambar 2.2. Pemantulan teratur 

b) Pemantulan baur (difus) adalah pemantulan yang terjadi jika cahaya 

mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata, sehingga sinar akan 

dipantulkan ke segala arah dan tidak teratur. 

     

          Gambar 2.3. Pemantulan baur 

Contoh pemantulan teratur terjadi pada cermin. Berdasarkan 

bentuknya,  cermin dibedakan menjadi dua macam yakni cermin datar dan 

cermin lengkung meliputi cermin cekung dan cermin cembung. 

Cermin  datar 

Cahaya yang jatuh pada cermin datar dipantulkan secara teratur. 

Dalam pemantulan cahaya berlaku hukum pemantulan. Adapun bunyi 

hukum pemantulan cahaya adalah sebagai berikut : 
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1. Sinar datang (i), sinar pantul (r) dan garis normal terletak pada satu 

bidang datar. 

2. Sudut datang (i) sama dengan sudut pantul (r). 

      

 

    

 

                                   Gambar 2.4. Hukum Pemantulan 

Sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar adalah maya, 

besar atau tinggi  bayangan sama besar dengan benda, posisi bayangan 

tegak seperti  bendanya. 

Cermin  cekung 

Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya (konvergen). Sifat 

bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung bergantung pada letak benda 

terhadap cermin. 

1) Jika benda terletak dekat dengan cermin, bayangan yang dibentuk 

bersifat semu, lebih besar, dan posisi bayangan tegak. 

2) Jika benda terletak jauh dengan cermin, maka bayangan yang 

terbentuk adalah nyata, sama besar dengan bendanya, posisi bayangan 

terbalik. 

 

 

 

Cermin datar 

i r

Garis normal

Gambar 2.5 Sinar yang dipantulkan oleh cermin cekung 
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Contoh penggunaan cermin cekung dalam kehidupan sehari-hari adalah 

pada reflektor. 

Cermin  cembung 

    Cermin cembung mempunyai sifat menyebarkan cahaya (divergen). 

Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung adalah maya, lebih 

kecil dari benda, posisi bayangan tegak seperti bendanya. Cermin 

cembung dimanfaatkan untuk kaca spion pada kendaraan. 

 

 

 

 

 

 

4.  Cahaya dapat dibiaskan 

Jika cahaya melalui dua medium yang berbeda kerapatan 

mediumnya maka cahaya akan mengalami pembelokan. Pembelokan ini 

terjadi pada arah rambatan cahayanya. Peristiwa pembelokan arah 

rambatan cahaya ini disebut dengan pembiasan cahaya. 

Berkas pembiasan cahaya ditentukan oleh perbedaan kerapatan dua 

medium yang dilaluinya. 

a. Apabila cahaya merambat dari medium yang kurang rapat ke medium 

yang lebih rapat, maka cahaya akan dibiaskan mendekati normal. 

Gambar 2.6 Sinar yang dipantulkan oleh cermin cembung 
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b. Apabila cahaya datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang 

kurang rapat, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi normal. 

 

 

 

 

 

 

Contoh peristiwa pembiasan adalah pensil tampak patah ketika dicelupkan 

dalam air, dasar kolam terlihat lebih dangkal dari sebenarnya. 

5. Cahaya dapat diuraikan 

Cahaya putih terdiri atas warna-warna, yaitu merah, jingga, kuning, 

hijau, biru, nila, ungu. Peruraian warna putih menjadi warna pelangi disebut 

dispersi. Dispersi dapat dilihat pada peristiwa pelangi, dimana jika matahari 

mengenai titik-titik air akan terjadi gejala  pembiasan, pemantulan, dan 

peruraian titik-titik air. Pelangi terjadi jika matahari berada di belakang dan 

titik–titik air berada di depan kita. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sinar 
datang 

Sinar bias 

Garis Normal  

udara 
air

Gambar 2.7. Pembiasan cahaya 

 

Sinar 
datang 

Sinar bias 
Garis Normal  

udara 

air

Gambar 2.8 Peruraian warna oleh prisma 

Cahaya putih 1 
2 
3 4 
5 6 7 prisma 
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Keterangan nomor pada gambar 

1. Merah           5. Biru  

2. Jingga    6. Nila  

3. Kuning   7. Ungu  

4. Hijau  

 

F. Penerapan Model Pembelajaran  Interaktif dengan Kerja Kelompok 

Untuk Meningkatkan Kreativitas Siswa 

 Supaya lebih mewujudkan fungsi pendidikan sebagai wahana 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perlu dikembangkan iklim belajar 

mengajar yang konstruktif  bagi berkembangnya potensi kreatif siswa seiring  

dengan berkembangnya suasana, kebiasaan, dan strategi belajar. 

 Kreativitas merupakan suatu kemampuan yang diperlukan seseorang untuk 

menghadapi permasalahan kehidupan sehari-hari. Dengan kreativitas seseorang 

dapat melakukan pendekatan yang bervariasi dan memiliki berbagai macam 

kemungkinan penyelesaian terhadap suatu permasalahan. Dengan kreativitas pula, 

seseorang dapat menunjukkan hasil atau karya,dan kinerja baik dalam bentuk 

barang maupun gagasan secara bermakna dan berkualitas. 

 Berbagai pendekatan dalam pembelajaran dapat dilakukan oleh guru untuk 

dapat meningkatkan ketrampilan dan kreativitas siswa ini. Salah satu alternatif 

model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan potensi kreatif 

siswa adalah model pembelajaran interaktif dengan kerja kelompok. Dalam model 

pembelajaran ini, siswa dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran karena mereka 

membangun sendiri pengetahuanya melalui berbagai aktivitas yang disediakan 

oleh guru misalnya percobaan, investigasi, dan diskusi dalam sebuah kelompok. 
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Materi pokok sifat-sifat cahaya adalah salah satu materi yang berhubungan 

dengan kehidupan siswa sehari-hari dan dapat diamati secara langsung. Materi 

sifat-sifat cahaya dapat diajarkan melalui kegiatan percobaan dengan 

menggunakan alat yang sederhana. Sehingga siswa lebih mudah dalam 

membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini yang merupakan salah satu aspek 

dalam model pembelajaran interaktif. Oleh karena itu, pembelajaran interaktif 

dengan kerja kelompok yang diterapkan pada pembelajaran sifat-sifat cahaya 

diharapkan dapat meningkatkan kreativitas siswa melalui berbagai aktivitas yang 

dilaksanakan, sehingga akhirnya hasil belajar siswa juga dapat meningkat. 

Pelaksanaan penerapan model pembelajaran interaktif dengan kerja 

kelompok pada materi sifat-sifat cahaya dapat diarahkan dengan membimbing 

siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui percobaan dengan panduan 

LKS. Peningkatan kreativitas siswa dapat diamati dengan lembar observasi sikap 

kreatif dan berpikir kreatif yang dilaksanakan selama pembelajaran pada tiap 

siklus. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Subyek Penelitian 

Penelitian dengan pendekatan tindakan kelas ini dilaksanakan di SD 

Negeri Ngijo 01 Kecamatan Gunungpati Semarang. Subyek dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas V SD Negeri Ngijo 01 Tahun Ajaran 2006/2007 yang 

berjumlah 20 siswa terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. 

 

B. Faktor yang diteliti 

Faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembelajaran, 

peningkatan kreativitas siswa meliputi sikap kreatif dan berpikir kreatif. Selain itu 

pula, hasil belajar siswa yaitu hasil belajar kognitif, dan psikomotorik. 

 

C. Rencana Tindakan 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action 

Reseach). Menurut Aqib (2006 : 127), penelitian tindakan kelas (PTK) adalah 

penelitian yang dilakukan guru di kelasnya (sekolah) tempat ia mengajar dengan 

penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan proses dan praktek pendidikan. 

Prosedur dalam kerja penelitian tindakan kelas ini terdiri dari tiga siklus. 

Tiap-tiap siklus terdiri dari empat tahap, meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi. Penjabaran untuk tiap siklus adalah sebagai berikut : 
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Siklus I 

 Siklus I dilaksanakan selama 2 jam pelajaran. Pada siklus I dilaksanakan 

pembelajaran dengan materi sifat cahaya merambat lurus dan cahaya 

menembus benda bening dengan menggunakan LKS sebagai panduan siswa. 

1. Perencanaan 

Kegiatan dalam tahap perencanaan adalah : 

a. Melakukan observasi terhadap kreativitas dan hasil belajar siswa di 

sekolah, dan diperoleh bahwa kreativitas  serta hasil belajar siswa 

masih rendah. 

b. Merencanakan pendekatan model pembelajaran interaktif dengan kerja 

kelompok sebagai solusi pemecahan. 

c. Membuat silabus dan rencana pembelajaran (RP) yang memuat 

tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. 

d. Menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS) yang akan digunakan sebagai 

panduan kegiatan pembelajaran. 

e. Membuat lembar observasi yang akan digunakan ketika proses 

pembelajaran. 

f. Menyusun soal-soal evaluasi atau soal tes untuk materi pokok sifat-

sifat cahaya berupa soal essay. 

g. Melakukan uji coba soal tes yang akan digunakan. 

h. Pengelompokan siswa menjadi 5 kelompok dengan pertimbangan dan 

saran dari guru kelas. 
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i. Mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

2. Pelaksanaan 

a. Menjelaskan secara singkat bagaimana proses pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

b. Membagikan LKS yang akan digunakan sebagai panduan dalam 

kegiatan percobaan sifat cahaya merambat lurus dan menembus benda 

bening. 

c. Melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran interaktif 

dengan kerja kelompok. 

d. Meminta siswa menyimpulkan dari hasil percobaan yang telah 

dilakukan. 

e. Meminta siswa mempresentasikan hasil percobaannya di depan kelas. 

f. Melaksanakan diskusi kelas untuk membahas hasil percobaan siswa. 

g. Membimbing siswa dan meluruskan persepsi siswa yang masih keliru. 

h. Pelaksanaan tes 1. 

3. Pengamatan 

a. Pengamatan dilaksanakan oleh guru, peneliti, dan dibantu oleh satu 

observer. Pengamatan dilakukan terhadap kreativitas siswa selama 

proses pembelajaran. 

b. Pemantauan pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan mengamati 

kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa selama proses pembelajaran. 
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4. Refleksi  

Setelah dilakukan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengamatan, 

maka dilaksanakan refleksi. Hasil yang diperoleh dari tahap sebelumnya 

dikumpulkan dan dianalisis serta dievaluasi oleh peneliti. Dengan 

demikian, dapat diketahui apakah ada peningkatan kreativitas dan hasil 

belajar siswa atau tidak setelah penerapan model pembelajaran interaktif 

dengan kerja kelompok. 

Siklus II dan siklus III dilaksanakan  masing-masing selama 4 jam 

pelajaran. Kelemahan-kelemahan pada siklus sebelumnya diperbaiki pada 

siklus selanjutnya.  Pada siklus II dan III dilaksanakan pembelajaran seperti 

pada siklus I tetapi materinya berbeda. Pada siklus II materinya adalah sifat 

cahaya dapat dipantulkan meliputi pemantulan pada cermin datar dan 

pemantulan pada cermin lengkung. Sedangkan pada siklus III materi yang 

diajarkan adalah cahaya dapat dibiaskan dan cahaya dapat diuraikan. 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas secara garis besar seperti terlihat 

pada gambar 3.1. 
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Permasalahan : 
Kreativitas dan hasil belajar siswa 

rendah, pembelajaran bersifat 
informatif sehingga belum 

mencapai ketuntasan belajar 

Perencanaan Tindakan 1 : 
Observasi terhadap kreativitas dan 
hasil belajar, membuat perangkat 
pembelajaran dengan pendekatan 

model pembelajaran interaktif 
dengan kerja kelompok 

Pelaksanaan Tindakan 1 : 
Pelaksanaan pembelajaran dengan 

penerapan model pembelajaran 
interaktif dengan kerja kelompok 

Observasi 1 : 
Pengamatan pada kreativitas 

siswa dan kemampuan 
psikomotorik pada siswa selama 

pembelajaran berlangsung sebagai 
landasan refleksi siklus 1 

Refleksi 1 : 
Analisa data kemudian 

dilakukan refleksi terhadap 
pelaksanaan tindakan pada 

siklus 1 yang dijadikan 
masukan pada siklus II 

SIKLUS I 

Siklus selanjutnya 

Belum terselesaikan 

Gambar 3.1 Bagan pelaksanaan penelitian tindakan kelas 
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D. Metode Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 

Ngijo 01 Tahun Ajaran 2006/ 2007 dan guru. 

2. Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah : 

a. Peningkatan kreativitas siswa diamati dengan menggunakan lembar 

observasi yang meliputi lembar observasi sikap kreatif dan berpikir 

kreatif (kisi-kisi lembar observasi terlampir). 

b. Hasil belajar kognitif  diperoleh berdasarkan hasil atau nilai tes 

evaluasi  

c. Hasil belajar psikomotorik diperoleh berdasarkan lembar observasi. 

Tabel 3.1. Kisi-kisi lembar pengamatan 

Aspek yang diamati Objek Amatan Instrumen 

Kreativitas 

1. Ketrampilan berpikir 

lancar 

2. Ketrampilan berpikir 

luwes 

3. Keaslian 

4. Elaborasi 

5. Menilai 

 

6. Sikap kreatif 

 

-Mengerjakan tes 

 

-Melaksanakan percobaan 

-Mengisi LKS  

- Mengerjakan tes 

-Melaksanakan percobaan 

- Mengisi LKS  

- Mengerjakan tes 

- Melaksanakan percobaan 

 

 

-tes 

 

- Lembar observasi 

- LKS  

- tes 

- Lembar observasi 

- LKS 

- tes 

- Lembar observasi

Kognitif Mengerjakan tes -Tes 

Psikomotorik Melaksanakan percobaan -Lembar observasi 
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3. Instrumen Penelitian 

a. Instrumen tes tertulis 

  Sebelum penelitian terlebih dahulu diadakan uji coba instrumen tes 

tertulis di MI Al Islam Mangunsari 02 Gunungpati tahun ajaran 2006/ 2007. 

Uji coba dilakukan di MI Al Islam Mangunsari 02 Gunungpati karena 

sekolah ini memiliki karakteristik yang hampir sama dengan SD Negeri 

Ngijo 01 Gunungpati. Tujuan diadakan uji coba adalah untuk mengetahui 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda soal.  

  Penyusunan kisi-kisi tes tertulis berdasarkan aspek-aspek 

kreativitas yang  diteliti pada penelitian ini meliputi ketrampilan berpikir 

lancar, ketrampilan berpikir luwes, keaslian, elaborasi, dan menilai. 

1.  Validitas tes essay 

 Validitas adalah suatu ukuran untuk menunjukkan tingkat-tingkat  

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang  valid 

dan sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang 

kurang valid memiliki validitas yang rendah. 

  Untuk mengetahui tingkat kevalidan soal pada penelitian 

ini, digunakan rumus product moment : 

      

( )( )
( ){ } ( ){ }2222 ∑∑∑∑

∑∑∑
−−

−
=

YYNXxN

YXXYN
rxy

 

Keterangan : 

rxy = koefisien korelasi 

X = skor tiap butir soal 
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Y = skor yang benar dari tiap subyek 

N = jumlah subyek 

( Arikunto, 2002 : 157) 

Harga r yang diperoleh dikonsultasikan dengan r tabel product moment 

dengan taraf signifikansi 5 %. Jika harga r hitung > r tabel maka item 

soal tersebut dikatakan valid. 

 Dari 24 soal hanya 17 soal yang valid. Dari ketujuhbelas soal yang 

valid tersebut, semua indikator sudah terwakili. 

2.  Reliabilitas tes essay 

 Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat 

pengumpul data, karena instrumen tersebut sudah baik. Suatu tes 

dikatakan reliabel jika tes tersebut dapat dipercaya dan konsisten.  

  Untuk mengetahui reliabilitas tes digunakan rumus alpha : 

 
⎟
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⎜
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Keterangan : 

r11 = reliabilitas instrumen 

Σσb
2 = jumlah varians skor tiap-tiap item 

σt
2 = varians total  

k = banyaknya butir soal 
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N         = jumlah sampel 

      (Arikunto, 2002 : 171) 

 Setelah didapatkan harga r11 kemudian dikonsultasikan dengan 

rtabel, jika harga rhitung ≥ rtabel dengan taraf signifikansi 5 %, maka soal 

dikatakan reliabel. 

 Berdasarkan perhitungan reliabilitas dengan menggunakan rumus 

alpha, untuk soal yang reliabel adalah soal nomor 2,,4,,5, 6, 7, 8, 9, 11, 

12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23. Sedangkan soal yang tidak reliabel 

adalah nomor 1, 3, 10, 14, 17, 22, 24. 

3. Daya Pembeda  

Daya pembeda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan 

siswa yang mempunyai kemampuan tinggi dan siswa yang mempunyai 

kemampuan rendah. Soal dengan daya pembeda jelek tidak dapat 

membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang 

berkemampuan rendah, kemungkinan menjawab soal dengan benar dapat 

berasal dari kelompok yang berkemampuan tinggi atau rendah atau 

bahkan kedua-duanya. Daya pembeda soal dicari dengan rumus : 

)1(

2
2

2
1

−

+

−
=
∑ ∑

ii

LH

nn
xx

MMt

 

Keterangan : 

t             = uji t 

MH  = rata-rata kelompok atas 

ML  = rata-rata kelompok bawah 
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Σx1
2 = jumlah deviasi skor kelompok atas 

Σx2
2 = jumlah deviasi skor kelompok bawah 

ni  = jumlah responden pada kelompok atas atau bawah 

    (27 % x N) 

N =  Jumlah seluruh responden yang mengikuti tes 

dk  = (n-1)(n-2), dengan taraf signifikansi 5 % 

Jika t hitung > t tabel semua butir soal signifikan 

         ( Subino, 1987 : 101) 

 Dengan menggunakan uji t, dari 24 butir soal  hanya 17 butir soal 

yang mempunyai daya pembeda yang baik (signifikan). Untuk soal 

nomor 1 diperoleh t hitung sebesar 1,012 lebih kecil dari harga t tabel 

sebesar 1,782 sehingga soal nomor 1 termasuk kriteria insignifikan. 

4. Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran  butir soal tes dihitung dengan rumus : 

%100x
JS

rhasiliswayangbeBanyaknyasTK =
 

Keterangan :  

TK = tingkat kesukaran 

JS = Banyaknya seluruh responden yang mengikuti tes 

                                                                            ( Arikunto, 2002 : 208) 

Soal dengan TK antara 0,00 sampai dengan 0,30 adalah soal sukar 

Soal dengan TK antara 0,30 sampai dengan 0,70 adalah soal sedang 

Soal dengan TK antara 0,70 sampai dengan 1,00 adalah soal mudah 

                                                                                (Arikunto, 2002 : 210) 
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  Setelah diuji coba diketahui bahwa dari 24 butir soal ada 4 butir 

soal dengan kategori mudah, 13 butir soal dengan kategori sedang, dan 7 

butir soal dengan kategori sukar. Hasil uji coba instrumen tes pada 

lampiran 18. 

 Dari hasil uji coba instrumen diambil 15 soal untuk mengambil 

data pada pelaksanaan penelitian yaitu soal nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 

15, 16, 18, 19, 20, 21, 23. Jumlah soal untuk setiap siklus adalah 5 soal 

dengan alokasi waktu 20 menit. 

b. Lembar observasi 

     Lembar observasi yang digunakan yaitu lembar observasi sikap 

kreatif, lembar observasi berpikir kreatif, dan lembar observasi 

psikomotorik. 

    Untuk mengetahui validitas lembar observasi, tidak diadakan uji 

coba lembar observasi. Penyusunan instrumen lembar observasi yang 

dilakukan peneliti mengikuti validitas konstruk. Validitas konstruk 

merupakan salah satu validitas logis. Sebuah instrumen dikatakan 

mempunyai validitas konstruk apabila instrumen tersebut disusun sesuai 

kaidah-kaidah penyusunan instrumen (Arikunto, 2002:146). Berdasarkan 

pernyataan ini maka, lembar observasi yang digunakan peneliti memiliki 

validitas logis karena telah disusun berdasarkan kaidah penyusunan 

instrumen dan dengan pertimbangan tenaga ahli yaitu dosen 

pembimbing. 
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E. Metode Analisis Data 

Untuk menganalisis data digunakan rumus yaitu : 

1. Analisis tes hasil belajar siswa 

             
%100x

alSkormaksim
waperolehsisSkoryangdiNilai =

 

 Kriteria secara individu : 

 Nilai ≥ 65 %= tuntas belajar 

 Nilai ≤ 65 % = tidak tuntas belajar               

           ( Mulyasa, 2003 : 99) 

Untuk mengukur ketuntasan hasil belajar secara klasikal digunakan 

rumus : 

              
%100x

N
SP =

             (Arikunto, 1987 : 236) 

Keterangan : P = prosentase ketuntasan belajar klasikal 

S = jumlah siswa yang mencapai tuntas belajar 

N = jumlah siswa seluruhnya 

Apabila hasil belajar yang dicapai adalah 85 % atau lebih, maka 

dipandang telah tuntas belajar. 

2. Analisis lembar observasi 

 
%100x

alskormaksim
swaskortiapsiNilai =

      
  

Kriteria : 

 Skor kurang dari 43.75 %       : tidak kreatif 

43.75 % < Skor ≤ 62.50% : cukup kreatif 
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62.75% < Skor ≤ 81.00% : kreatif 

81.25% < Skor ≤ 100% : sangat kreatif 

( Suyitno. 2004 : 73) 

 

F. Indikator Keberhasilan 

Tolak ukur keberhasilan penelitian tindakan kelas ini dapat terlihat dengan 

adanya peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I dan siklus II baik secara 

individu maupun klasikal yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah 

siswa yang tuntas belajar.  

Seorang siswa dianggap tuntas belajar kognitif apabila mendapatkan nilai 

minimum 65 sedangkan secara klasikal (kelompok) dianggap tuntas belajar jika 

ada 85 % dari jumlah siswa yang mencapai nilai 65 tersebut (Mulyasa, 2003 : 99). 

Sedangkan siswa dikatakan tuntas belajar psikomotorik apabila mendapatkan nilai 

minimal individu 75 dan secara klasikal 75 % (Priatiningsih, 2004 : 7). 

Untuk kreativitas siswa, indikator keberhasilannya, jika ada peningkatan 

sikap kreatif dan berpikir kreatif siswa dari siklus I ke siklus II  dan dari siklus II 

ke siklus III dengan kriteria minimal cukup.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah kreativitas siswa meliputi 

sikap kreatif dan berpikir kreatif, hasil belajar kognitif, dan hasil belajar 

psikomotorik.  

Pelaksanaan pembelajaran yang dapat menjadikan kreativitas siswa 

meningkat adalah sebagai berikut : 

1. Penyusunan rencana pembelajaran yang diusahakan selalu melibatkan 

siswa secara aktif dalam pembelajaran. 

2. Penyusunan LKS yang membimbing siswa menemukan pengetahuannya 

sendiri. 

3. Pelaksanaan pembelajaran selalu diusahakan melibatkan siswa secara aktif 

dan banyak bertanya. 

4. Pelaksanaan diskusi yang memungkinkan siswa aktif bertanya dan 

menanggapi pendapat kelompok lain. 

5. Penyusunan tes yang memacu kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Pelaksanaan pembelajaran interaktif dengan kerja kelompok pada siklus I 

sudah cukup baik. Hal ini dapat dillihat dari hasil pengamatan serta penilaian 

terhadap siswa selama pembelajaran berlangsung.  
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Pada siklus I pelaksanaan pembelajaran cukup baik. Sebagian besar siswa 

terlibat dalam pembelajaran terutama dalam melakukan percobaan akan tetapi 

dalam hal bertanya dan diskusi kelas untuk memantapkan pengetahuan yang 

diperoleh dari hasil percobaan siswa kurang aktif. Pada siklus II pembelajaran 

sudah baik, karena sebagian besar siswa sudah terlibat aktif dalam pembelajaran. 

Siswa berani bertanya, aktif dalam melakukan percobaan untuk mendapatkan 

pengetahuannya serta berani mengemukakan pendapat dalam diskusi kelas. Pada 

siklus III pembelajaran juga baik, sama halnya pada siklus II sebagian besar siswa 

sudah terlibat aktif dalam pembelajaran baik untuk bertanya, melakukan 

percobaan maupun diskusi kelas. 

1. Kreativitas siswa 

 Hasil analisis kreativitas siswa yang meliputi berpikir kreatif dan sikap 

kreatif pada siklus I, II, dan III dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Analisis kreativitas siswa pada siklus I, II, dan III 

 Komponen kreativitas Jumlah Prosentase Kriteria

Berpikir kreatif Sikap kreatif

Siklus I 6.9 16.9 23.8 59.5 Cukup 

kreatif 

Siklus II 7.73 17.75 25.48 63.69 Kreatif

Siklus III 9.48 20.38 29.85 74.63 Kreatif

 

Dari tabel 4.1 dapat diperoleh informasi bahwa kreativitas siswa setiap 

siklusnya meningkat untuk masing-masing aspek kreativitas. Dari siklus I ke 
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siklus II peningkatannya sebesar  4.19%. Sedangkan dari siklus II ke siklus III 

peningkatannya sebesar 10.94%. 

Dari hasil analisis kreativitas siswa untuk masing-masing siklus dapat 

dilihat pada grafik  4.1. 
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Grafik 4.1. Data hasil kreativitas siswa siklus I, II, dan III 

1. Hasil belajar kognitif 

Hasil belajar kognitif siswa pada siklus I, II, dan III dapat dilihat pada 

tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Data hasil belajar kognitif siswa sebelum tindakan dan setelah tindakan 

pada  siklus I, II, dan III. 

No Keterangan Data awal Siklus I Siklus II Siklus III 
1. 
2. 
3. 
4. 

Nilai terendah 
Nilai tertinggi 
Rata-rata nilai tes 
Prosentase ketuntasan 
belajar 

38 
81 

56.42 
36.84% 

33.33 
91.67 
68.75 
70% 

33.33 
91.67 
71.67 
85% 

50 
100 

83.75 
95% 

 

Peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan setelah penerapan model 

pembelajaran interaktif dengan kerja kelompok dapat dilihat pada grafik 4.2 : 

Siklus III Siklus II Siklus I 
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Dari grafik 4.2 terlihat adanya peningkatan hasil belajar kognitif siswa 

yaitu perbandingan nilai rata-rata siswa sebelum dan setelah siklus I yaitu dari 

56.42 menjadi 68.75 dan ketuntasan klasikal dari 36.84 % menjadi 70 %. 

Perbandingan nilai rata-rata tes siswa siklus I dan siklus II yaitu dari 68.75 

menjadi 71.67 dan ketuntasan klasikal dari 70 % menjadi 85 %. Perbandingan 

nilai rata-rata tes siswa siklus II dan siklus III yaitu dari 71.67 menjadi 83.75 

dan ketuntasan klasikal dari 85 % menjadi 95 %.  

2. Hasil belajar psikomotorik 

Untuk menilai hasil belajar psikomotorik siswa digunakan lembar 

observasi. Hasil belajar psikomotorik siswa dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Data hasil belajar psikomotorik siswa siklus I, II, dan III 

No. Keterangan Siklus I Siklus II Siklus III 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

Nilai terendah 
Nilai tertinggi 
Rata rata nilai 
Prosentase ketuntasan belajar 

62.5 
87.5 

71.87 
45 % 

65.63 
87.50 
73.91 
60 % 

78.13 
96.88 
90.31 
100 % 

 

Data awal Siklus I Siklus II Siklus III 

Grafik 4.2 Grafik hasil belajar kognitif sebelum dan sesudah tindakan 
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Dari tabel 4.3 dapat diperoleh informasi bahwa hasil belajar psikomotorik 

siswa meningkat dari siklus I ke siklus II sebesar 15 %. Dari siklus II ke siklus 

III hasil belajar psikomotorik siswa meningkat sebesar 40 %. 

B. Pembahasan 

1. Siklus 1 

Pelaksanaan pembelajaran interaktif dengan kerja kelompok pada siklus 

I sudah cukup baik. Sebagian besar siswa sudah terlibat aktif terutama pada 

saat percobaan. Hanya saja pada saat bertanya dan diskusi siswa kurang aktif 

dan hanya beberapa kelompok saja yang menanggapi hasil dan pendapat dari 

kelompok lain. Hal ini disebabkan karena siswa belum terbiasa bekerja dalam 

sebuah kelompok yang heterogen dan adanya permasalahan antar anggota 

kelompok sehingga mempengaruhi kinerja siswa. 

Untuk kreativitas siswa yang meliputi berpikir kreatif dan sikap kreatif 

sudah cukup baik. Skor rata-rata berpikir kreatif adalah 6.9, skor rata-rata 

sikap kreatif adalah 16.9 dan prosentase skor kreativitasnya 59.5% dengan 

kategori cukup. Sehingga pada siklus I indikator keberhasilan sudah tercapai. 

Diperolehnya kreativitas siswa dengan kriteria cukup disebabkan karena 

siswa kurang dapat menerima pembagian kelompok  yang terdiri dari laki-laki 

dan perempuan dan kemampuan akademis yang tidak sama. Selain itu pula, 

siswa merasa enggan dan malu dengan adanya peneliti sehingga selama proses 

pembelajaran siswa kurang optimal dan kurang aktif. Padahal dalam 

pembelajaran interaktif seperti yang dinyatakan oleh Prayekti (2006 : 285 ), 

siswa harus terlibat aktif dalam pembelajaran karena siswa mengkonstruksi 
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pengetahuannya sendiri melalui kegiatan yang disarankan guru dalam hal ini 

adalah percobaan sehingga kreativitas siswa akan berkembang. 

Untuk hasil belajar kognitif siswa dapat diketahui bahwa ketuntasan 

belajar siswa pada siklus I adalah 70 %. Dengan demikian indikator 

keberhasilan pada siklus I belum tercapai. Hal ini disebabkan karena siswa 

belum terbiasa dengan model pembelajaran yang diterapkan sehingga ada 

beberapa siswa yang sibuk sendiri dan membuat keramaian dengan 

menggunakan alat percobaan yang ada serta kemampuan akademis yang 

berbeda setiap siswanya mengakibatkan siswa yang belum paham menjadi 

malas bertanya. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Anni (2004 : 14) bahwa 

kemampuan akademis atau tingkat kecerdasan yang berbeda dari setiap siswa 

mempengaruhi hasil belajar yang diperoleh. 

Untuk hasil belajar psikomotorik yang diteliti pada penelitian ini adalah 

pengamatan langsung serta penilaian tingkah laku siswa selama proses 

pembelajaran praktek berlangsung. Pada siklus I, ketuntasan belajar 

psikomotorik siswa adalah 45 % dengan jumlah siswa yang tuntas 9 siswa. 

Hal ini disebabkan karena siswa kurang dapat merangkai alat percobaan 

dengan benar, kurang teliti dalam melakukan pengamatan, tidak runtut dalam 

melakukan percobaan sehingga hasil yang diperoleh terkadang kurang tepat. 

Berdasarkan pada hal tersebut dan refleksi pada siklus I, maka perlu 

adanya perbaikan pada siklus II yaitu dengan memperbaiki pelaksanaan 

diskusi. 
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2. Siklus II 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II sedikit mengalami peningkatan 

dari siklus I. Pada siklus II siswa sudah dapat terlibat aktif yaitu pada saat 

percobaan, mempresentasikan hasil dan diskusi kelas. Akan tetapi pada awal 

pelajaran siswa mengalami kesulitan dalam melakukan percobaan karena 

kurang dapat memahami petunjuk kerja dalam LKS. Sehingga guru harus 

menjelaskan cara kerja kepada siswa terlebih dahulu.  

Pada siklus II kreativitas siswa mengalami peningkatan dari siklus I. 

Skor rata-rata berpikir kreatif  sebesar 7.73, skor rata-rata sikap kreatif sebesar 

17.75 dan prosentase skor kreativitas siswa adalah 63.69% dengan kriteria 

kreatif. Ini berarti meningkat sebesar 4.19 % dari siklus I. 

Peningkatan skor rata-rata komponen kreativitas pada siklus II 

disebabkan karena siswa merasa lebih nyaman dan lebih berani untuk 

bertanya, mencoba-coba cara baru dalam melakukan percobaan, 

mempresentasikan hasil percobaan dan aktif dalam diskusi. Selain itu pula, 

kerja siswa dalam sebuah kelompok sudah dapat memotivasi siswa lain yang 

kurang aktif untuk menjadi lebih aktif karena terdorong oleh teman lain yang 

lebih aktif. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Anni (2006 : 14 ), bahwa 

belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. 

Faktor internal yang mempengaruhi dalam hal ini adalah keadaan emosional 

siswa yaitu rasa nyaman siswa dalam mengikuti pelajaran sedangkan faktor 

eksternal yang  mempengaruhi adalah lingkungan atau teman kelompok. 
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 Untuk hasil belajar kognitif, pada siklus II ketuntasan belajar kognitif siswa 

meningkat 15 % dari siklus I menjadi 85 %. Ini berarti indikator keberhasilan 

pada siklus II sudah tercapai untuk ranah kognitif yaitu 85 % dari siswa yang 

mengikuti tes  mendapatkan nilai minimal 65 % ( Mulyasa, 2004 : 99). 

Peningkatan ketuntasan belajar kognitif siswa pada siklus II disebabkan 

karena siswa semakin berani untuk bertanya, dapat menerima penerapan 

model pembelajaran interaktif dengan kerja kelompok, siswa tidak lagi 

mempermasalahkan pembagian kelompok yang heterogen, dan pembelajaran 

dengan melakukan percobaan dalam sebuah kelompok membuat siswa lebih 

mudah memahami materi. Hal ini seperti yang dinyatakan Henry (1982: 71), 

bahwa pemecahan masalah dan menyajikan materi yang sulit dapat 

dipecahkan secara efektif melalui metode kerja kelompok. 

Untuk hasil belajar psikomotorik pada siklus II ketuntasan belajarnya 

adalah 60 % dengan jumlah siswa yang tuntas 12 siswa. Ini berarti pada siklus 

II indikator keberhasilan siswa belum tercapai untuk ranah psokomotori yaitu 

siswa mendapatkan nilai minimal 75 % baik secara individu maupun klasikal 

(Priatiningsih : 2004 : 17). 

3. Siklus III 

Pada siklus III pelaksanaan pembelajaran juga sudah baik, sama halnya 

pada siklus II sebagian besar siswa sudah terlibat aktif dalam pembelajaran 

baik untuk bertanya, melakukan percobaan maupun diskusi kelas. Hal ini juga 

disebabkan siswa semakin nyaman selama pembelajaran sehingga siswa lebih 

aktif bertanya dan melakukan percobaan serta diskusi kelas. 
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Untuk kreativitas siswa ada peningkatan dari siklus II  baik pada 

komponen berpikir kreatif maupun sikap kreatif.. Skor rata-rata berpikir 

kreatif pada siklus III adalah 9.48, skor rata-rata untuk sikap kreatif adalah 

20.38 dan prosentase skor kreativitas siswa sebesar 74.63 % dengan kriteria 

kreatif.  

Peningkatan skor rata-rata komponen kreativitas setiap siklusnya 

disebabkan karena siswa merasa lebih nyaman dan lebih berani untuk 

bertanya, mencoba-coba cara baru dalam melakukan percobaan, 

mempresentasikan hasil percobaan dan aktif dalam diskusi.  

Pada siklus III hasil belajar kognitif meningkat 10 % dari siklus II yaitu 

menjadi 95 %. Hal ini disebabkan siswa semakin memahami model 

pembelajaran yang diterapkan sehingga lebih mudah memahami materi yang 

disampaikan. Ini berarti indikator keberhasilan pada siklus III sudah tercapai 

untuk ranah kognitif yaitu 85 % dari siswa yang mengikuti tes  mendapatkan 

nilai minimal 65 % ( Mulyasa, 2004 : 99). 

Untuk hasil belajar psikomotorik, ketuntasan belajarnya adalah 100%. 

Ini berarti indikator keberhasilan untuk ranah psokomotorik pada siklus III 

sudah tercapai. Menurut Priatiningsih (2004 : 7) bahwa ketuntasan belajar 

psikomotorik siswa adalah 75 % baik secara individu maupun klasikal. 

Dengan demikian, tercapainya indikator keberhasilan untuk kreativitas, 

hasil belajar kognitif dan psikomotorik dikarenakan semakin meningkatnya 

keaktifan siswa selama proses pembelajaran, siswa telah dapat bekerja sama 

dalam kelompok untuk menemukan pengetahuan melalui kegiatan percobaan 
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serta aktif dalam kegiatan diskusi sehingga pengetahuan yang diperoleh siswa 

menjadi lebih bermakna. Hal ini sesuai dengan pendapat Prayekti (2006), 

bahwa dalam model pembelajaran interaktif siswa harus terlibat aktif untuk 

menemukan pengetahuannya melalui kegiatan yang disarankan guru sehingga 

pengetahuan siswa akan menjadi lebih bermakna. 

Dari hasil penelitian yang diperoleh ternyata hasil belajar siswa meliputi 

kreativitas, hasil belajar kognitif dan psikomotorik siswa meningkat setelah 

diterapkan model pembelajaran interaktif dengan kerja kelompok 

• Kelemahan dalam penelitian 

Penelitian yang telah dilakukan mempunyai beberapa kelemahan. 

Kelemahan-kelemahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Keterbatasan alat percobaan 

Keterbatasan alat percobaan berupa cermin cekung pada percobaan 

pemantulan pada cermin cekung menyebabkan percobaan yang dilakukan 

membutuhkan waktu lebih lama karena setiap kelompok bergantian 

melakukan percobaan. Selain itu menyebabkan siswa lebih sulit 

memahami materi tentang cermin cekung. 

2. Tingkat kesukaran materi yang berbeda-beda setiap siklusnya. 

Supaya keberhasilan setiap siklusnya dapat diketahui dengan jelas 

sebaiknya materi yang disampaikan mempunyai tingkat kesukaran yang 

sama atau hampir sama. Pada penelitian ini materi yang disampaikan 

setiap siklusnya mempunyai tingkat kesukaran yang berbeda.  
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4. Pengamatan kreativitas siswa hanya dilakukan selama pembelajaran saja, 

sedangkan setelah berakhirnya kegiatan pembelajaran tidak diukur 

sehingga perkembangan kreativitas siswa setelah pembelajaran belum 

diketahui. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I, II, dan III serta pembahasan 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 

interaktif yang dapat meningkatkan kreativitas siswa adalah menyusun rencana 

pembelajaran yang diusahakan selalu melibatkan siswa secara aktif dalam 

pembelajaran, menyusun LKS yang membimbing siswa menemukan 

pengetahuannya sendiri, melaksanakan pembelajaran yang selalu diusahakan 

melibatkan siswa secara aktif dan banyak bertanya, melaksanakan diskusi yang 

memungkinkan siswa aktif bertanya dan menanggapi pendapat kelompok lain, 

menyusun tes yang memacu kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Penerapan model pembelajaran interaktif dengan kerja kelompok dapat 

diterapkan untuk meningkatkan kreativitas siswa SD Negeri Ngijo 01 Gunungpati. 

Karena terjadi peningkatan kreativitas siswa dari siklus I ke siklus II sebesar 4.19 

%, dari siklus II ke siklus III sebesar 10.94 %. Peningkatan skor kreativitas siswa 

ini meliputi  berpikir kreatif maupun sikap kreatif. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan peneliti maka dapat 

disarankan sebagai berikut : 
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1. Bagi guru dan peneliti yang akan menggunakan model pembelajaran 

interaktif sebaiknya lebih kreatif dalam menyampaikan materi pelajaran 

dan memancing pertanyaan siswa sehingga kreativitas siswa akan lebih 

meningkat. 

2. Bagi guru sebaiknya menyediakan alat percobaan yang bervariasi sehingga 

siswa dapat mencoba cara yang lebih banyak lagi yang akhirnya 

kreativitas siswa dapat meningkat. 

3. Bagi sekolah, sebaiknya menyediakan alat-alat percobaan yang dibutuhkan 

untuk mendukung proses belajar mengajar. 

4. Bagi peneliti lain sebaiknya memilih materi dengan tingkat kesukaran 

yang hampir sama sehingga hasil yang diinginkan dapat lebih terlihat 

dengan jelas. 
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SILABUS 
 

  Mata Pelajaran : SAINS 
  Kelas/ Semester : V (lima) / II 
 

Standar Kompetensi : Siswa mampu memahami berbagai gaya yang mempengaruhi bentuk dan gerak suatu benda, memahami fungsi pesawat 
sederhana, dan mengenali sifat-sifat cahaya serta menerapkan kemampuan merancang dan membuat suatu karya / model 
dengan menerapkan tentang sifat-sifat cahaya 

 
 

Kompetensi 
Dasar 

 
Hasil Belajar 

 
Indikator 

 
Materi 
Pokok 

 
Pengalaman Belajar 

Alokasi 
Waktu / 

Jam 
Pelajaran

Sumber / 
Alat Bahan 

Belajar 

 
Penilaian 

Mendeskripsi
kan sifat-sifat 
cahaya 

 Menyimpulkan 
berdasarkan 
pengamatan 
sifat-sifat 
cahaya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mendemonstrasi 
kan sifat cahaya 
yang mengenai 
berbagai benda 
(bening, berwarna, 
dan gelap) 

 
 Mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya 
yang mengenai 
cermin datar, 
lengkung 
(cembung atau 
cekung) 

 Menunjukkan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahaya 
dan sifat-
sifatnya 

• Melakukan demonstrasi 
tentang sifat cahaya, 
menggunakan lampu 
senter yang diarahkan 
ke berbagai benda, 
kemudian 
menyimpulkannya 

• Mengamati bagaimana 
sifat cahaya apabila 
mengenai cermin datar, 
cembung atau cekung 

 
 
 
• Melakukan percobaan 

2 jp 
 
 
 
 
 
 
 

3 jp 
 
 
 
 
 
 

Buku Sains 
Kelas V 
 
Alat/ bahan: 
Senter 
Cermin 
Lensa 
Kertas 
 

Tertulis 
Perbuatan 
 
 
 
 
 
Tertulis 
 
 
 
 
 
 
Tertulis 
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 Menyimpulkan 

bahwa cahaya 
putih terdiri 
dari berbagai 
warna 

 
 

contoh peristiwa 
pembiasan cahaya 
dalam kehidupan 
sehari-hari 
 
 

 Menunjukan 
bahwa cahaya 
putih terdiri dari 
berbagai warna, 
misalnya dengan 
menggunakan 
cakram warna 

 Memberikan 
contoh peristiwa 
penguraian cahaya 
dalam kehidupan 
sehari-hari 

 
 

 Membuat pelangi 
melalui percobaan 
sederhana, 
menggunakan 
cahaya sesuai 
kebutuhan 

yang menyangkut 
tentang pembiasan 
cahaya, misalnya 
memasukkan pensil ke 
dalam gelas berisi air 
jernih 

• Membuat cakram 
warna memutarnya dan 
mengamati kejadian 
sesaat cakram warna 
diputar 

 
 
• Membuat daftar dengan 

mengamati lingkungan 
tentang peristiwa 
penguraian cahaya 
dalam kehidupan 
sehari-hari, misalnya 
kejadian pelangi 

• Melakukan percobaan 
membuat pelangi 
dengan alat : cermin, 
baskom, air, dan sinar 
matahari 

2 jp 
 
 
 
 
 
 

1 jp 
 
 
 
 
 
 

1 jp 
 
 
 
 
 
 

2 jp 

Perbuatan 
 
 
 
 
 
Tertulis 
Perbuatan 
Produk 
 
 
 
 
Tertulis 
 
 
 
 
 
 
Produk 
 

 


