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A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pembelajaran merupakan suatu upaya guru untuk membantu 

siswa mengembangkan potensi intelektualnya agar 

berkembang secara optimal. Untuk itu Gagne (1977 : 67) 

menyatakan bahwa untuk terjadi belajar pada diri siswa 

diperlukan kondisi belajar (situated learning) yakni 

meningkatkan (arising) memori siswa sebagai hasil belajar 

terdahulu dan adanya rancangan (penataan) dalam 

pembelajaran. Sebagai hasil belajar (learning outcomes), 

Gagne mengelompokkan menjadi lima yaitu intelectual skill, 

cognitive strategy, verbal information, motor skill dan attitude.  

Untuk itu dalam menata pembelajaran, penting sekali 

mengaktif kan memori siswa yang sesuai agar informasi baru 

dapat dipahaminya. Hal ini sejalan dengan empat pilar 

pendidikan yang terdiri dari learning to do, learning to know, 

learning to be, dan learning to live together, artinya siswa 

diberdayakan untuk mampu berbuat memperkaya pengalaman 

belajarnya (learning to do), siswa mampu meningkatkan 

interaksi dengan lingkungannya, sehingga siswa mampu 

membangun pemahaman dan pengetahuannya terhadap dunia 

disekitarnya (learning to know). Diharapkan hasil interaksi 

dengan lingkungannya itu, siswa dapat membentuk kognitifnya 

dan  menanamkan percayaan diri (learning to be). Siswa 

mempunyai kesempatan berinteraksi dengan berbagai individu 

atau kelompok yang bervariasi (learning to live together) yang 

akan membentuk kepribadiannya untuk memahami 
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kemajemukan dan melahirkan sikap-sikap yang dapat diterima 

dan peduli terhadap kemajemukan dan keberbedaan hidup. 

  

Penulis sebagai dosen Satya Wacana memandang bahwa 

konstruktivisme dalam pembelajaran dapat menciptakan 

terjadinya belajar (learning) peserta didik, sehingga guru atau 

teman sebayanya dapat memberikan konsep yang menantang 

kepada peserta didik. Gustone (Lim Wasliman dkk, 2005) 

meyakini bahwa dalam pandangan konstruktivisme tiap 

individu secara idiosinkratik membangun maknanya sendiri 

apabila menerima stimulus, adanya konsep alternative pada 

siswa merupakan gambaran tentang adanya konsep konstruksi 

oleh masing-masing individu ini. Jadi pengetahuan itu 

dibangun dalam pikiran siswa. Setiap siswa harus membangun 

sendiri informasi yang diperoleh dari lingkungannya, dengan 

cara mengkonstruksikannya. Untuk itu kreativitas siswa sangat 

diperlukan dalam kegiatan belajar. Seperti melalui metode 

pembelajaran diskusi kelompok, observasi, kerja kelompok dan 

inkuiri. Bahkan, dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah 

saat ini, Suyanto (2000) menyatakan bahwa seringkali siswa 

cenderung dituntut untuk memberikan jawaban yang benar 

menurut guru dan kurang diberi kesempatan untuk 

memberikan alternatif-alternatif jawaban tertentu yang 

menumbuhkan kreativitasnya. Dengan demikian, metode 

diskusi kelompok jarang dilakukan dalam pembelajaran di 

kelas. 

 

Berdasarkan pengamatan pembelajaran IPS bagi siswa Kelas 

V SD Negeri  Kecis Selomerto Wonosobo Semester II Tahun 

Pelajaran 2009/2010 ditemukan beberapa fenomena antara 
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lain bahwa dalam pembelajaran IPS tidak pernah dilakukan 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan inkuiri yang 

menuntut peserta didik aktif, kreatif, dan kritis, sehingga 

kemampuan nalar siswa tidak berkembang. Jika dalam 

pembelajaran ada diskusi kelompok, (meskipun jarang sekali 

dilakukan) dimana siswa menunjukkan kompetensinya dengan 

berbagai sikap, perilaku, dan keterampilan yang dimiliki, tidak 

pernah ada  penilaian sebagai sumber informasi yang sangat 

berharga untuk menentukan pencapaian kemajuan peserta 

didik.  Sementara kompetensi yang ditunjukkan siswa sangat 

bervariasi, seperti dalam menjawab pertanyaan, dalam 

mengajukan pertanyaan, dalam menggambar, menulis 

laporan, dan sebagainya. Diperkirakan kondisi tersebut 

menyebabkan siswa menjadi pasif, hal ini nampak ketika  

pembelajaran IPS berlangsung,  masih dijumpai sekitar 70 % 

dari seluruh siswa yang ada, tidak menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru, siswa lebih banyak diam saja. Pada saat 

guru menyampaikan informasi,  sebagian siswa bercanda 

sendiri dengan temannya, diduga hal ini terjadi antara lain 

disebabkan oleh karena kebiasaan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru berpusat pada guru, dan pembelajaran 

yang monoton, sehingga siswa menjadi jenuh untuk 

mendengarkan penjelasan guru saja, siswa menjadi 

mengantuk, tidak bersemangat dan tidak dengan cepat mau 

mengerjakan tugas dari guru. Dampak yang muncul dari 

kondisi tersebut adalah siswa menjadi terbiasa untuk tidak aktif  

sehingga tidak dapat berfikir kritis dan kreatif, terbiasa untuk 

lebih baik diam daripada berbicara yang dapat mendatangkan 

resiko, terbiasa untuk membiarkan masalah itu ada dan tidak 

mau serta tidak berani mengambil sikap, tidak terbiasa 

berpendapat apalagi untuk mengajukan pertanyaan. Hal inilah 

yang harus disadari oleh guru, karena hal tersebut di atas 
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menjadi sebuah kebiasaan bagi siswa, yang akan membunuh 

masa depan siswa, sehingga upaya untuk mendorong siswa 

aktif, kritis dan kreatif, berani berbicara dalam kelompok, 

berani mengemukakan pendapat dan bertanya,  tidak dapat 

ditunda lagi dan harus segera diatasi.  

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk berkontribusi 

memecahkan persoalan-persoalan di atas, dengan melakukan 

penelitian yang permasalahan nya dirumuskan sebagai berikut: 

apakah peningkatan kreativitas siswa dalam pembelajaran IPS 

SD dapat dilakukan melalui metode pembelajaran diskusi 

kelompok. 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

Kreativitas merupakan proses merasakan dan mengamati 

adanya masalah, membuat  dugaan, menilai dan menguji 

dugaan atau hipotesis, kemudian menganalisis, dan terakhir  

menyampaikan laporan hasil (Torrance (1988). Hasil dari 

kreativitas adalah sesuatu yang baru, orisinil dan bermakna. 

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kreativitas 

seseorang perlu dilakukan pengukuran. Menurut Torrance 

(1968: 13) pengukuran kreativitas seseorang menyerupai 

langkah-langkah dalam metode ilmiah, yaitu 

  .....the proccess (1) sensing difficulties, problems, gaps in 

information, missing elements, something asked; (2) making  

formulating hypothesis about these deficiencies; (3) evaluating 

and testing these guesses and hypotheses; (4) possibly 

analysis; and finally; (5) report. 

Mendasarkan pada langkah-langkah pengembangan proses 

kreatif tersebut, Munandar (1999:27) mengemukakan tahapan 
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yang dilakukan untuk pengembangan proses kreativitas adalah 

persiapan, inkubasi, iluminasi dan verifikasi. 

Selanjutnya Torrance (1988) dalam Abdul Kamil Marisi (2007), 

mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan pengukuran 

kreativitas mengembangkan tujuh kegiatan yang dilakukan 

oleh peserta tes yakni: 

1. Membuat pertanyaan 

2. Menebak sebab akibat 

3. Menebak akibat dari peristiwa 

4. Mengembangkan manfaat suatu benada 

5. Menggunakan sesuatu dengan cara luar biasa 

6. Mengajukan pertanyaan luar biasa 

7. Membuat tebakan 

Ke tujuh kegiatan tersebut dilakukan dengan mencermati 

gambar yang telah disajikan pada saat tes. Hasil jawaban tes 

tersebut kemudian diskor dengan mencermati tiga hal yaitu 

kelancaran dalam menjawab tes (fluency), fleksibilitas jawaban 

yang dilihat dari banyaknya kategori jawaban yang dibuat 

(flexibility), dan orisinalitas jawaban yang dibuat (originality).  

Selanjutnya, hasil penelitian yang berjudul ‘Sikap Guru 

Terhadap Ciri Pribadi Kreatif dan Hubungannya dengan 

Penciptaan Lingkungan Belajar Kondusif bagi Perkembangan 

Kreativitas Siswa’ yang dilakukan oleh Refida Fera (1999) 

membuktikan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

sikap guru terhadap ciri pribadi kreatif dengan penciptaan 

lingkungan belajar yang kondusif, yang berarti bahwa semakin 

positif sikap guru terhadap ciri pribadi kreatif maka akan 

semakin kondusif lingkungan belajar yang diciptakannya. 
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Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, Utami Munandar 

(1977) membuktikan bahwa potensi seorang anak dipupuk dan 

dikembangkan merupakan fungsi sikap guru dan orang tua 

terhadap kreativitas. Selanjutnya, hasil penelitian Abdul Kamil 

Marisi (2007), menunjukkan bahwa penggunaan model 

pengukuran kreativitas dalam pembelajaran Hemispere Kanan 

(HK) kreativitas siswa kelas V dalam mata pelajaran IPA di 

Sekolah Dasar meningkat dengan efektif.  

Mendasarkan pada ke tiga hasil penelitian tersebut di atas, 

maka pengembangan pembelajaran di kelas terutama bagi 

siswa SD perlu dilakukan dengan menumbuhkan kreativitas. 

Dalam pengembangan kreativitas, perlu diciptakan suasana 

yang kondusif, menyenangkan, suasana yang bebas untuk 

mengkaji apa yang menarik minatnya, bebas mengekspresikan 

ide-ide dan kreativitasnya. Peranan guru dalam pembelajaran 

ini, menjadi penting dan sekaligus menjadi model dalam 

pembelajaran.  

Ada banyak metode pembelajaran yang digunakan dalam 

pengembangan kreativitas, salah satunya adalah diskusi 

kelompok. Aktivitas yang dilakukan dalam diskusi adalah 

pertukaran pendapat yang digali dari para peserta diskusi. 

Dalam proses pembelajaran yang menggunakan metode 

diskusi, peserta didik terlibat langsung dalam pembelajaran 

dan aktif mengemukakan pendapat dalam proses 

pembelajaran. Guru memberi kesempatan kepada peserta 

didik untuk mengungkapkan ide dan pendapatnya dengan 

bebas tanpa ada yang menekan. Ada berbagai jenis metode 

diskusi yang dapat digunakan dalam pembelajaran antara lain: 

1. Kelompok Buzz 
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Buzz berarti dengungan. Dalam proses pembelajaran dengan  

metode diskusi ini, peserta dibagi ke dalam kelompok-

kelompok kecil yang terdiri dari 2-3 orang. Dalam kelompok 

kecil ini masing-masing membahas suatu topik tertentu secara 

cepat dan segera dapat memberi masukan dalam diskusi 

pleno. Masukan yang diberikan dari masing-masing kelompok 

kecil dalam diskusi pleno adalah hasil diskusi kelompok kecil. 

Misalnya membahas tema IPS mengenai penjajahan Belanda, 

maka hasil diskusi dari masing-masing kelompok berbeda-

beda. Ada yang mendukung, ada  yang hasilnya meragukan. 

Berbagai pendapat tersebut ditampung dalan diskusi pleno 

untuk dibahas secara bersama. 

2. Diskusi Pleno 

Pelaksanaan pembelajaran dengan diskusi pleno dimaksudkan 

bahwa seluruh peserta dalam kelas itu melakukan diskusi 

bersama membahas tema tertentu, sehingga akan diperoleh 

kebenaran tema tersebut secara bersama dalam kelas. Dapat 

juga dalam diskusi pleno ini mendiskusikan laporan dari  hasil 

diskusi kelompok kecil.  

3. Curah pendapat 

Pelaksanaan metode diskusi curah pendapat ini dengan 

menampung sebanyak-banyaknya pendapat ataupun ide dari 

seluruh peserta diskusi  dalam waktu pendek tanpa 

memperhatikan kualitas materi yang disampaikan. Biasanya 

hasil dari curah pendapat ini digunakkan sebagai dasar untuk 

diskusi berikutnya.  

4. Permainan 

Diskusi dapat dilaksanakan melalui permainan. Aktivitas ini 

dimaksudkkan uagar suasana pembelajaran menjadi hidup, 

peserta aktif mengemukakan pendapatnya dan peserta dapat 
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merefleksikan pendapatnya melalui permainan tersebut. 

Misalnya permainan perang-perangan dalam melawan 

penjajah. Tentu untuk memulai permainan tersebut, masing-

masing  kelompok membuat rancangan perang. Disinilah guru 

dapat melihat ide dan pendapat peserta didik.  

5. Bermain peran 

Bentuk metode diskusi yang lain adalah peserta didik bermain 

peran. Dalam bermain peran ini nampak kreativitas peserta 

didik, nampak pula pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. 

Peserta didik mempunyai kesempatan untuk mmenampilkan 

dirinya. Hal ini dilakukan dengan tahapan, guru membentuk 

kelompok-kelompok kecil. Salah satu kelompok diminta untuk 

memainkan peran yang dialami penduduk dalam masa 

penjajahan Belanda. Dengan demikian, kelompok akan 

berdiskusi membahas jalannya ceritera dan pembagian peran. 

Ada yang berperan sebagai orang Belanda yang menanamkan 

kerja paksa, ada yang berperan sebagai prajurit Indonesia 

yang lagi dimarahi oleh penjajah, ada yang berperan sebagai 

pekerja paksa. Dengan demikian, jalannya diskusi menjadi 

menarik melalui peran yang dimainkan oleh peserta didik. 

 

C. METODE PENELITIAN 

Penelitian  ini dilakukan pada seluruh siswa kelas V SD Negeri 

Kecis Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo, yang 

berjumlah 18 siswa,10 perempuan dan 8 laki-laki semester  II 

Tahun 2009/2010. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yang menggunakan model spiral dari Kemmis dan Mc Taggart 

(Suwarsih, 2006: 10) yang menyatakan bahwa pengamatan 

dan tindakan merupakan suatu peristiwa yang simultan. Siklus 
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yang akan dipergunakan dalam penelitian ini ada  dua siklus, 

dan masing-masing siklus mengikuti tahapan  perencanaan 

(planning); pelaksanaan tindakan  (action) dan pengamatan  

dan refleksi. Selanjutnya diadakan perencanaan kembali yang 

merupakan dasar untuk memecahkan masalah.   

Berikut ini gambar siklus penelitian tindakan model spiral dari 

Kemmis dan Mc Taggart yang dipergunakan dalam penelitian 

ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 
Model Spiral dari Kemmis dan Mc Taggart 

 

Secara lebih lengkap, tahapan model spiral sebagai berikut 

1. Perencanaan (plan)  
Sebelum dalam tahap ini dilakukan, guru, peneliti dan 
kolaborator melakukan observasi pembelajaran kelas, 
mengidentifikasi permasalahan pembelajaran, dan 
merumuskan masalah. Berdasarkan hasil identifikasi dan 
perumusan permasalahan, selanjutnya guru dan peneliti: 
a. Merancang pembelajaran dengan membuar Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentang menghargai 
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peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan Indonesia. 

b. Merancang asesmen pembelajaran 

c. Mempersiapkan lembar observasi 

d. Mempersiapkan pedoman wawancara 

2. Pelaksanaan tindakan ( action ) dan pengamatan (Act and 

Observe) 

Pelaksanaan tindakan berlangsung selama tiga bulan yakni 

bulan Maret sampai Mei 2010. Dalam tahap ini, kegiatan 

yang dilakukan adalah mengimplementasikan RPP yang 

merupakan tindakan yang dilakukan dan dilakukan 

pengamatan terhadap implementasi RPP oleh kolaborator. 

Dalam setiap tindakan, guru didampingi peneliti dan 

kolaborator untuk memantau dan mencatat peristiwa-

peristiwa penting yang terjadi selama pembelajaran 

dengan mendasarkan pada lembar observasi yang telah 

dipersiapkan. 

3. Refleksi 

Refleksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

melihat kembali apakah rencana tindakan yang 

dilaksanakan dapat menghasilkan perbaikan pembelajaran 

sesuai dengan yang kita inginkan Pada dasarnya refleksi 

merupakan kegiatan analisis-sintesis, interpretasi, dan 

eksplanasi terhadap semua informasi yang diperoleh dari 

pelaksanaan tindakan. Guru, peneliti dan kolaborator 

melakukakn dialog dan membahas permasalahan yang 

terjadi di dalam pelaksanaan tindakan yang telah terekam 

di dalam lembar observasi dan menganalisis temuan-

temuan yang diperoleh selama pembelajaran. 
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Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 

data kualitatif, dan diperkuat dengan data kuantitatif. 

Instrumen data kualitatif berupa lembar observasi guru dan 

siswa, checklist dan pedoman wawancara. Sedangkan 

instrumen data kuantitatif berupa butir soal pada lembar 

kerja siswa (LKS) yang merupakan laporan dari diskusi. 

Data kualitatif berupa kalimat yang menggambarkan 

ekspresi tentang perilaku guru dan siswa, serta situasi 

yang terjadi di dalam pembelajaran. Pengumpulan data 

kualitatif dilakukan dengan observasi kelas, membuat 

catatan pelaksanaan implementasi RPP di kelas, 

melakukan wawancara dengan siswa dan kolaborator, dan 

perekaman.  Data kuantitatif diperoleh melalui skor laporan 

diskusi dan skor pengamatan diskusi.   

Validitas data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah lima jenis validitas data yaitu: (1) validitas 

demokratis yang didapatkan pada saat guru, peneliti dan 

kolaborator melakukan diskusi untuk mengidentifikasi 

permasalahan, dan merumuskan permasalahan, (2) 

validitas proses yang berguna untuk menentukan 

sejauhmana proses yang dilaksanakan tersebut dapat 

dipercaya, (3) validitas hasil yang diupayakan melalui 

pengarahan orientasi dari seluruh tindakan yang dilakukan 

kepada tercapainya tujuan penelitian, (4) validitas katalitik 

yang dicapai dengan cara membuka kesempatan kepada 

kepala sekolah, kolaborator dan subyek penelitian untuk 

menyampaikan komentar, kritik atau penilaian tentang 

perubahan yang terjadi pada diri siswa, dan (5) validitas 

dialogis yang dicapai dengan cara guru dan peneliti 

meminta pendapat, saran dan kritik dari kepala sekolah, 

kolaborator, dan teman sejawat pada saat melakukan 
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observasi awal, pengidentifikasian masalah, sampai 

dengan perumusan masalah. (Burns, 1999: 160- 161). 

Di samping tersebut di atas, validitas dilakukan dengan 

triangulasi untuk meminimalkan subyektifitas. Sedangkan 

data yang menggambarkan ekspresi perilaku siswa, 

pandangan siswa dan kemampuan kognitif siswa dianalisis 

melalui proses koding dengan langkah: 1) membuat 

matriks data, 2) memberi kode warna untuk tiap-tiap sel, 3) 

membaca alternatif jawaban, 4) mengelompokkan tiap-tiap 

pernyataan tersebut ke dalam kotak-kotak sel yang sesuai, 

dan 5) meringkas data. Data kuantitatif yang didapatkan 

melalui hasil skor laporan dan skor hasil pengamatan 

dalam setiap siklus dianalisis secara diskriptif untuk 

mengetahui nilai rata-rata dan persentase hasil belajar 

siswa dalam setiap akhir siklus.  

 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Jumlah siswa kelas V di SD sebanyak 18 siswa. Dari 18 siswa 

tersebut siswa perempuan berjumlah 10 dan siswa laki-laki 

berjumlah 8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa kelas 

V SD Negeri Kecis memiliki nilai harian yang berada di bawah 

KKM sebesar skor 7.00 dengan rata-rata  4.83. Mendasarkan 

pada data tersebut, terdapat 16.66% dari seluruh siswa kelas V 

telah mencapai ketuntasan belajar. Padahal instrumen untuk 

penilaian harian hanya pada taraf berfikir rendah, sehingga 

tidak menuntut kreativitas yang tinggi. Dimungkinkan hasil 

belajar tersebut dipengaruhi oleh pembelajaran yang dialami 

siswa secara rutin. Di lain pihak, permasalahan yang muncul 

dalam pembelajaran adalah: 
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 kondisi pembelajaran rutin berpusat pada guru dan 

dilakukan sdi dalam kelas .  

 proses pembelajaran menggunakan model yang kurang 

tepat bagi peserta didik. 

 siswa masih kesulitan menjawab pertanyaan yang 

menuntut berbagai alternatif jawaban atau berfikir tingkat 

tinggi. 

 pada saat pembelajaran suasana kelas sepi, siswa duduk 

manis, dan sebagian menaruh kepalanya di meja dan 

sebagian besar siswa nampak lemas tidak bersemangat. 

Ada beberapa siswa yang bercanda dengan temannya. 

Fenomena di atas menunjukkan bahwa, tingkat kreativitas 

siswa yang rendah, belum dioptimalkan. Oleh karena itu, 

sebelum siklus penelitian dilakukan, terlebih dahulu subyek 

penelitian diberi pre-test yang butir soalnya termasuk butir soal 

yang menuntut berfikir tingkat tinggi (kognitif menerapkan, 

menganalisis, mengevaluasi dan membuat), sehingga terdapat 

berbagai alternatif jawaban. Tujuan dari pelaksanaan  pre-test 

ini untuk mengetahui tingkat kreativitas subyek penelitian. Hasil 

pre-test diperoleh skor rata-rata sebesar 5.5. Untuk itu, 

tindakan yang diambil untuk menumbuhkan kreativitas adalah 

melalui pembelajaran dengan metode diskusi kelompok. 

Siklus I  

Dalam siklus I kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: 

Perencanaan tindakan 

 Pemilihan materi mendasarkan pada kompetensi dasar 

yang hendak dicapai adalah ’menghargai peranan tokoh 

pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 
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mempertahankan kemerdekaan Indonesia’.  Berdasarkan 

kompetensi dasar tersebut,  selanjutnya menyusun RPP 

dengan fokus pada metode pembelajaran diskusi kelompok 

dengan membagi kelas menjadi 4 kelompok @ 4-5 orang. 

Alokasi waktu untuk  RPP ini adalah 3 kali tatap muka @ 2 

x 35 menit. 

 Menyusun butir-butir untuk lembar observasi dengan 

mengacu RPP  

 Menyiapkan lembar evaluasi dan rubrik penilaian diskusi 

b. Pelaksanaan tindakan dan observasi 

Dalam pelaksanaan tindakan, dilakukan tiga kali tatap muka 

dengan materi sesuai RPP. Metode pembelajaran yang 

digunakan adalah diskusi kelompok sebanyak 4 kelompok. 

Masing-masing kelompok diberi komik bergambar dan lembar 

kerja  siswa (LKS) untuk dikerjakan sebagai laporan hasil 

diskusi. Selama proses diskusi, guru melakukan pengamatan 

untuk menilai unjuk kerja diskusi masing-masing kelompok 

mendasarkan pada rubrik penilaian. Adapun penilaian laporan 

diskusi terdiri dari kelancaran dalam menjawab tes yang 

ditentukan dengan waktu, banyaknya kategori jawaban yang 

dibuat, dan orisinalitas jawaban yang dibuat  

Hasil pelaksanaan implementasi RPP, guru tidak lagi 

mentransfer materi pada siswa, guru lebih berperan 

memfasilitasi dan memberikan penilaian terhadap unjuk kerja 

siswa dan melakukan pengamatan. Siswa nampak aktif dan 

bekerja sama dalam kelompok dengan baik, untuk menyimak 

materi komik serta mendiskusikannya sesuai dengan 

pertanyaan diskusi yang diberikan. Siswa tampak bergairah 

dalam pembelajaran dan bertanggung jawab serta semangat 

berkompetisi dengan kelompok lain dalam menyelesaikan 
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lembar kerja siswa. Suasana pembelajaran lebih 

menyenangkan. 

Observasi dilaksanakan pada keseluruhan kegiatan tatap 

muka yang dilakukan oleh  2 (dua) observer (kolaborator) dan 

mendasarkan pada lembar observasi.   

C. Refleksi 

Dari hasil laporan diskusi kelompok (butir soal menuntut 

banyak alternatif jawaban), menunjukkan bahwa hasil yang 

dicapai dalam diskusi kelompok masih ada 2 kelompok yang 

belum tuntas, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kreativitas 

kelompok masih dalam kategori rendah. Pada saat diskusi, 

siswa banyak diam saja, tidak ada satu anggota yang aktif 

untuk berbicara mengemukakan pendapat, sehingga 

pertanyaan tidak dapat dijawab dengan baik. Subyek penelitian 

tidak biasa mengerjakan soal-soal yang bebas, atau yang 

menuntut berbagai alternatif jawaban atau yang menuntut 

kreativitas tinggi, sehingga menuntut taraf berfikir tinggi. 

Berdasarkan  hasil tes kreativitas awal dengan hasil tes 

kreativitas siklus I, nampak adanya penurunan jumlah siswa 

yang belum tuntas dari 15 siswa menjadi 7 siswa. Begitu pula 

untuk nilai rata-rata kelas meningkat dari 4,83 menjadi 6,67. Ini 

merupakan indikasi, bahwa dengan perlakuan diskusi 

kelompok, dapat meningkatkan kreativitas berfikir siswa. 

Adapun hambatan yang terjadi pada diskusi kelompok yaitu 

hanya siswa tertentu saja yang aktif melakukan diskusi, siswa 

lain hanya menggantungkan pekerjaan teman. Guru kurang 

aktif dalam membimbing siswa saat diskusi kelompok. Saat 

guru menawarkan untuk presentasi, belum ada kelompok yang 

dengan kesadarannya sendiri berani untuk presentasi, oleh 

karena itu guru menunjuk salah satu kelompok untuk 
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presentasi hasil diskusinya. Untuk mengatasi hambatan ini,  

guru harus lebih aktif memotivasi siswa dari satu kelompok ke 

kelompok yang lain, dan terlebih dahulu guru memberikan 

penjelasan dan contoh cara mempresentasikan hasil diskusi di 

depan kelas.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka penggunaan metode 

diskusi kelompok  dalam pembelajaran IPS untuk kompetensi 

dasar menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat 

dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia dapat meningkatkan kreativitas siswa, namun 

kenaikan yang terjadi belum optimal.  

Proses pembelajaran pada siklus I sudah menunjukkan adanya 

perubahan, meskipun belum semua siswa terlibat aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. Hal ini dikarenakan kegiatan yang 

bersifat kelompok ada anggapan bahwa prestasi maupun nilai 

yang di dapat secara kelompok. Dari hasil pengamatan telah 

terjadi kreativitas dan keaktifan siswa secara mental maupun 

motorik, karena kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan 

permainan perlu kecermatan dan ketepatan. Ada interaksi 

antar siswa secara individu maupun kelompok serta antar 

kelompok. Masing-masing siswa ada peningkatan latihan 

bertanya dan menjawab antar kelompok, sehingga terlatih 

ketrampilan bertanya jawab. Terjalin kerjasama inter dan antar 

kelompok. Ada persaingan positif antar kelompok, mereka 

saling berkompetisi untuk memperoleh penghargaan dan 

menunjukkan untuk jati diri pada siswa. 

Dari hasil siklus I ternyata lebih baik dibandingkan dengan 

tingkat ketuntasan belajar siswa pada kondisi awal atau 

sebelum dilakukan tindakan.  
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Dari hasil refleksi siklus I dapat disimpulkan bahwa  melalui 

pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi kelompok, 

ketuntasan jumlah siswa meningkat, begitu pula nilai rata – 

rata kelas ada kenaikan sebesar 38,09 % . Pada siklus I ini 

belum semua siswa mencapai ketuntasan karena ada 

sebagian siswa berpandangan bahwa kegiatan yang bersifat 

kelompok, penilaiannya juga kelompok. 

Siklus II 

a. Perencanaan Tindakan 

Penyusunan RPP, yang pada hakikatnya merupakan 

perbaikan atas kondisi siklus I dengan kompetensi dasar 

menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia. Perbaikan dilakukan lebih pada meningkatkan 

peran guru dalam memfasilitasi diskusi kelompok dan 

memotivasi siswa. Di samping itu, menegaskan kepada siswa 

bahwa penilaian individu juga dilakukan, sehingga setiap siswa 

tidak boleh pasif dan bergantung pada teman di kelompoknya. 

Kegiatan dalam perencanaan tindakan sama seperti kegiatan 

dalam siklus 1, hanya berbeda dalam materi. Materi 

merupakan kelanjutan dari siklus 1 dengan alokasi waktu yang 

sama 3 kali tatap muka @  2 X 35 menit .  

b. Pelaksanaan tindakan dan observasi 

Pelaksanaan tindakan siklus 2 pada prinsipnya sama persis 

dengan siklus I. Pada pelaksanaan pembelajaran pada siklus 

II,   siswa  belajar dengan diskusi kelompok, namun dalam 

kegiatan kelompok ini siswa tertantang untuk lebih banyak 

untuk mengemukakan idenya dalam menguasai materi. Karena 

di samping belajar secara kelompok, siswa secara individu 

harus menunjukkan pribadinya untuk berkompetisi. 
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Hasil yang diperoleh dalam implementasi RPP adalah, 

ketuntasan belajar untuk kreativitas dicapai oleh 16 dari 18 

siswa atau sebesar 88,89 %.  Dengan demikian ketuntasan 

belajar mengalami peningkatan sebesar 27,77 %.  Hal ini 

mengindikasikan bahwa kreativitas siswa telah meningkat, hal 

ini disebabkan siswa mulai memahami hakekat belajar 

terutama dalam diskusi kelompok dan semakin terbuka 

wawasannya.  

Siklus I dan II 

Berdasarkan  skor kreativitas pada siklus I dan siklus II yang 

ditunjukkan dengan ketuntasan, nampak bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan metode diskusi kelompok dapat 

meningkatkan kreativitas belajar IPS untuk kompetensi dasar 

menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia.  Secara rinci ditunjukkan dalam tabel 1 di bawah ini 

Tabel 1 
Perbandingan Ketuntasan Belajar  Pra siklus, siklus I dan II 

 
Siswa  Pra 

Siklus 

Siklus I Kenaikan / 

Penurunan 

Siklus II Kenaikan / 

penurunan 

Tuntas 3 Siswa 7 Siswa 1,33% 16 Siswa 1,28% 

Belum 

Tuntas 

15 

Siswa 

11 

Siswa 

-0,26% 2 Siswa -0,81% 

Rata-rata 4,83 6,67  7,66  

 

Proses pembelajaran pada siklus II sudah menunjukkan semua 

siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini 

dikarenakan,  meskipun kegiatan bersifat kelompok, namun 

ada tugas individual yang harus dipertanggung jawabkan,  
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karena ada kompetisi kelompok maupun kompetisi individu. 

Dari hasil pengamatan telah terjadi kreativitas dan keaktifan 

siswa secara mental maupun motorik, karena kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan dalam diskusi kelompok  perlu 

kecermatan dan ketepatan. Ada interaksi antar siswa secara 

individu maupun kelompok,  serta antar kelompok. Masing- 

masing siswa ada peningkatan latihan bertanya jawab dan bisa 

mengkaitkan dengan mata pelajaran lain maupun pengetahuan 

umum, sehingga di samping  terlatih ketrampilan bertanya 

jawab, siswa terlatih berargumentasi. Ada persaingan positif 

antar kelompok untuk penghargaan  dan menunjukkan jati diri 

pada siswa. 

Hasil antara siklus I dengan siklus II  ada perubahan secara 

signifikan, hal ini ditandai  dengan peningkatan jumlah siswa 

yang mencapai ketuntasan belajar. Dari hasil tes akhir siklus II 

ternyata lebih baik dibandingkan dengan tingkat ketuntasan 

belajar siswa pada siklus I, begitu juga perolehan nilai rata- 

rata kelas mengalami peningkatan.  

Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil penelitian  dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan  metode diskusi kelompok dapat meningkatkan 

kreativitas belajar mata pelajaran IPS khususnya kompetensi 

dasar menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat 

dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia bagi siswa kelas V SD Negeri Kecis Kecamatan 

Selomerto Kabupaten Wonosobo Semester II Tahun Pelajaran 

2009/2010.  
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