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ABSTRAK 

Rahrnanelli (2007): Efektivitas Pemberian Tugas Model Media Puzzle Dalarn 
Meningkatkan Kreativitas dan Pengetahuan Geografi 
Regional Mahasiswa Geografi 

Penelitian ini betujuan untuk membuktikan efektivitas pemberian tugas 
model media puzzle dalam meningkatkan kreativitas dan pengetahuan (hasil 
belajar) mahasiswa dalam pembelajaran Geogrdi Regional. 

Jenis penelian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan 
pada kelas RegulerIB angkatan 200512006 dalarn mata kuliah Geografi Regional 
Dunia, dengan jurnlah mahasiswa terdaftar sebanyak 61 orang. Data kreativitas 
mahasiswa yang dikumpulkan meliputi: (a) tugas peta puzzle, (b) jumlah 
kreativitas mahasiswa menempatkan "benar" atau "salah" dalarn menyusun 
potongan "Puzzle7' tentang letak, luas, batas serta simbol-simbol pada peta, 
(d) tingkat pengetahuan mahasiswa dengan melakukan pretes dan postes. Teknik 
pengumpulan data dengan metode observasi atau pengamatan yang dilakukan 
dalam dua kali siklus. Masing-masing siklus terdiri dari empat kegiatan yaitu; 
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Rata-rata kreativitas mahasiswa 
dalam mengerjakan tugas media puzzle baik siklus pertama maupun siklus kedua 
berada pada taraf sangat baik, dengan rata-rata peningkatan sebesar 12,88%, (2) 
Jumlah mahasiswa yang kreatif dalam menempatkan puzzle dengan benar untuk 
pada siklus pertama berada pada taraf sedang, dan pada siklus kedua berada pada 
taraf sangat baik, dengan rata-rata peningkatan 14,29%, (3) pengetahuan 
mahasiswa meningkat setelah dilakukan proses pembelajaran dengan model 
media puzzle, dengan jumlah rata-rata peningkatan pengetahuan mahasiswa 
sebesar 23,94%. Dapat disimpulkan bahwa pemberian tugas model media puzzle 
dapat meningkatkan kreativitas, dan pengetahuan mahasiswa dalam pembelajaran 
Geografi Regional. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalab 

Bobot SKS mata kuliah Geograii Regional mengalami perubahan yang 

berulang-ulang, ha1 ini disebabkan oleh kebutuhan waktu mengajar, dan 

perubahan kurikulum. Sebelum Kurikulum Nasional tahun 2001 bobot SKS mata 

kuliah ini terdiri dari 11 SKS yaitu: Geografi Regional Dunia 4 SKS, Geografi 

Regional Indonesia 4 SKS, dan Sampel Studi Geografi Regional 3 SKS. Pada 

Kurnas tahun 2001 perubahan bobot SKS menjadi 7 SKS; GRD dan GRI 

digabung dalam satu mata kuliah dengan bobot 5 SKS, dan Sampel Studi Geografi 

Regina1 2 SKS. Berikutnya revisi kurikulum tahun 200412005 bobot SKS mata 

kuliah ini kembali diperbesar; Geografi Regional Indonesia 3 SKS, Geografi 

Regional Dunia 3 SKS, dan Sampel Studi Geografi Regional diganti nama dengan 

Geografi Regional Kontemporer 3 SKS. Sebetulnya bobot SKS yang dibutuhkan 

untuk menyajikan materi perkuliahan Geografi Regional 11 SKS masih terasa 

kurang, apalagi disajikan dengan bobot 9 SKS semakin sulit untuk penyajian 

materi yang begitu padat. Materi Geografi Regional bukan saja membahas nama 

kota, negara, sungai, danau, gunung, laut, selat, dan teluk. Tetapi, pengetahuan 

Geografi Regional lebih jauh mengkaji hubungan interaksi, interelasi, dan 

interdepensi dari berbagai fenomena dam, baik fisik, maupun sosial pada setiap 

region yang memiliki ciri khas tersendiri. 

Selain keterbatasan waktu atau beban SKS yang kurang seperti disebutkan 

di atas, kreativitas belajar mahasiswa dalam pembelajaran Geografi Regional 

masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai mahasiswa periode 

1 



semester (Juli - Desember 2005) menunjukkan 68,18% dari 22 orang mahasiswa 

(non reguler), dan 53,74 % dari 67 orang mahasiswa (reguler) mendapat nilai 

sedang atau nilai C ke bawah. Kenyataan lain saat dilakukan proses pembelajaran 

tatap muka dengan mahasiswa, terlihat kurangnya kreativitas belajar d m  

rendahnya pengetahuan mahasiswa dalam membaca clan menganalisis peta. 

Contoh; masih ada mahasiswa menjawab salah, saat diajukan pertanyaan tentang 

nama ibukota sebuah negara, atau di negara mana letak sungai Amazon, dan apa 

hasil dam negara Australia, serta batas wilayah suatu negara. 

Sumber peta sangat penting dalam pembelajaran Geografi Regional, 

karena peta lah yang menjadi tolok ukur pengetahuan regional mahasiswa. Secara 

urnum untuk semua mata kuliah di Jurusan Geografi tidak terlepas dari 

penggunaan peta. Malahan untuk dunia secara global manfaat peta sangat urgen 

untuk mengungkap misteri kehidupan di muka bumi. Mengapa demikian, karena 

peta mencerminkan berbagai tipe informasi dari unsur muka burni, dan peta juga 

mempunyai kelebihan karena memberikan informasi melalui simbol-simbol 

secara visual. 

Untuk mengatasi pennasalahan keterbatasan waktu, dan masih rendahnya 

kreativitas dan pengetahuan mahasiswa dalam mata kuliah Geografi Regional, 

langkah yang perlu dilakukan adalah memilih model atau stategi pembelajaran 

yang tepat. Pemilihan model media atau strategi pembelajaran yang tepat dapat 

memberikan kanyamanan dan kergairahan saat pembelajaran berlangsung di 

kelas. Sekali stategi pembelajaran ditetapkan, perlu pula dibuat putusan-putusan 

mengenai metode pembelajaran (delivery method) yang tepat untuk melaksanakan 

strategi pembelajaran tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, materi 



pembelajaran Geograf~ Regional sebahagian besar bersifat kognitiJ; 

konsekuensinya mengakibatkan kejenuhan bila hanya disampaikan dengan 

metoda ceramah. 

Rahrnanelli dan Suasti (2005:33) menemukan bahwa pemberian tugas 

analisis peta merupakan alternatif yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan 

kreativitas dan pengetahuan mahasiswa dalam pembelajaran Geografi Regional. 

Di samping itu, keterkaitan tugas analisis peta yang sesuai dengan kondisi region 

sangat mendukung dalam menganalisis peta, sehingga pertanyaan, argumen yang 

diberikan forum diskusi, relevan dan berhubungan dengan region yang ada. 

Sunarko (2003:48) menyatakan bahwa, pembelajaran Geograf~ Regional 

tidak cukup disarnpaikan dengan memakai bahasa, tanpa menggunakan media 

peta. Selma ini bukan berarti peta tidak digunakan dalam pembelajaran Geografi 

Regional, tetapi fungsi peta adalah sebagai sebuah gambar yang digantung di 

depan kelas. Di sisi lain, masing-masing mahasiswa juga diwajibkan memiliki 

atlas (peta), tetapi fungsi peta sebahagian hanya sebatas untuk dimiliki. Oleh 

karena itu, model media pembelajaran yang ditawarkan untuk dapat meningkatkan 

kreativitas dan pengetahuan mahasiswa adalah pemberian tugas model media 

"puzzle" Disadari bahwa sebahagian dosen memberikan perkuliahan dengan 

metoda ceramah, dan tanya jawab sehingga keterlibatan mahasiswa secara 

langsung dengan materi d m  penggunaan peta sangat terbatas. Untuk itu perlu 

dilakukan upaya untuk menfasilitasi mahasiswa melalui pengembangan strategi 

pembelajaran, melalui penelitian ini model atau strategi yang dilakukan adalah 

efektivitas pemberian tugas model media "puzzle" dalam meningkatkan 

kreativitas dan pengetahuan Geografi Regional mahasiswa Geografi. 



Diharapkan melalui pemberian tugas model media "puzzle" lebih banyak 

melibatkan mahasiswa dalam pembahasan materi, sekaligus dapat meningkatkan 

kreativitas dan pengetahuan mahasiswa. Sehubungan dengan keterlibatan anak 

dalam pembelajaran, Gazali (1982:45 dalam Hemandar, 2001:2) menyatakan 

apabila anak mengalami sendiri secara aktif dalarn proses pembelajaran, hasil 

belajar anak akan lebih baik, dan materi pelajaran akan lebih lama diserap oleh 

anak. 

B. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini 

adalah "Bagaimana pemberian tugas model media "puzzle" dapat meningkatkan 

kreativitas dan pengetahuan Geografi Regional mahasiswa Geografi. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang efektivitas 

pemberian tugas model media "puzzle" dalam meningkatkan kreativitas dan 

pengetahuan Geografi Regional mahasiswa Geografi. 

D. Kontribusi Hasil Penelitian 

Temuan penelitian ini diharapkan berguna untuk tim pemegang mata 

kuliah Geografi Regional khususnya, dan mata kuliah bidang studi lainnya yang 

sesuai dalam menentukan pemilihan strategi atau model media agar dapat 

meningkatkan kreativitas dan pengetahuan, serta kemampuan intelektual 

mahasiswa. Secara khusus, melalui pengembangan model media yang dipilih 

dapat membantu tim untuk menentukan kegiatan yang dilakukan pada setiap 

siklus pembelajaran, mulai dari tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan tahap 



refleksi. Selain itu, penelitian ini diharapkan berguna bagi akadernisi yang peduli 

terhadap permasalahan pembelajaran, clan sebagai masukan dalam upaya 

peningkatan kreativitas clan pengetahuan mahasiswa. 



BAB n 
TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pemberian tugas model media "puzzlen 

Pemberian tugas adalah penyajian materi dengan memberi tugas yang 

hams dipertanggung jawabkan oleh mahasiswa, tugas yang diberikan dapat 

memperdalam, mengecek dan mengembangkan bahan ajar. Pemberian tugas bisa 

saja berupa hafalan, mencari informasi, menganalisis informasi, dan akhirnya 

menuju sebuah kesimpulan. Tugas-tugas yang diberikan dapat dilaksanakan 

secara individual, maupun kelompok, baik secara tertulis, lisan, ataupun gabungan 

dari keduanya (Sunarko, 2003:26). 

Menurut Davis (1987), Gage clan Berliner (1984) pemberian tugas dapat 

dilakukan dalam bentuk: (a) latihan, yaitu menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan pelajaran sebelurnnya, (b) membaca atau mempelajari buku- 

buku tertentu, yaitu membaca dan mempelajari beberapa bab atau halaman 

tertentu baik dalam atau luar jam pelajaran, (c) mempelajari suatu topik atau 

bahasan tertentu, menugaskan secara perorangan atau kelompok tentang satu 

pokok bahasan yang ada kaitannya dengan mencari sumber bahan ajar yang hams 

dipelajari, (d) unitJproyek, menugaskan berdasarkan unit atau menyelesaikan 

suatu proyek dengan menghandalkan kemampuan mahasiswa, (e) eksperimen, 

tugas eksperimen hanya diberikan untuk topik atau pokok bahasan tertentu yang 

menuntut adanya eksperimen yang dapat mernbuktikan dan rnenemukan suatu 

informasi, (f) praktis, merupakan pemberian tugas untuk memproduksi sesuatu 

dengan menggunakan keterarnpilan fisik atau motorik (dalarn Mujiono, 

1991/1992:69) 



Sunarko (2003:29-30) menyatakan ada beberapa manfaat yang diperoleh 

mahasiswa melalui pemberian tugas, yaitu: (1) melatih anak bertanggung jawab, 

sebab tugas-tugas hams dipertanggung jawabkan, (2) melatih anak berinisiatif, 

sebab dalam mengerjakan ataupun mempelajari sesuatu sering dituntut inisiatif 

agar tujuan yang telah ditentukan tenvujud, (3) melatih mahasiswa bekerja dengan 

tekun, tertib, dan mengikuti rencana, (4) memberi kesempatan kepada mahasiswa 

untuk memperkaya bahan pelajaran, dan (5) memberi kesempatan kepada 

mahasiswa untuk mempraktekkan teori ke dalam praktek, dan memungkinkan 

terbinanya sikap, serta tindakan ilrniah mahasiswa. Selain itu, menurut Pasaribu 

(1983:40) dengan berbuat sendiri merupakan cara yang efektif dalam proses 

pembelajaran. Artinya pemberian tugas dapat bermakna, selain melatih 

kemampuan intelektual, dan emosional mahasiswa, juga mengandung nilai-nilai 

positif, yaitu mengembangkan rasa kebertanggung jawaban mahasiswa. 

Pemberian tugas dalam penelitian ini adalah berupa model media "puzzle" 

dalam pembelajaran regional. Model media "puzzle" merupakan sebuah model 

untuk menyusun pecahan-pecahan atau potongan-potongan peta menjadi sesuatu 

yang bermakna. "Puzzle" bisa saja dirancang menurut keinginan dan tujuan yang 

diinginkan oleh seorang dosen atau mahasiswa dalam pembelajaran, namun dalam 

penelitian ini model media yang ditugaskan sesuai dengan objek kajian regional 

yakni menghasilkan sebuah peta region. Pemberian tugas model media '>uzzle" 

bukan sekedar untuk menyusun potongan-potongan sebuah peta, namun dalam 

prakteknya mahasiswa melakukan analisis tentang letak, luas dan batas serta 

simbol-simbol yang ada pada peta, baik yang menyangkut aspek fisik maupun 

yang berkaitan dengan fenomena sosial. Tugas media puzzle akan bermakna 



dalam pembelajaran Geografi Regional dengan memberikan pertanyaan- 

pertanyaan atau kuis untuk setiap kali pertemuan. Pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan akan memacu kreativitas mahasiswa dalam mengakses semua aktivitas 

pembelajaran menjadi lebih bergairah dan tidak membosankan sekaligus 

meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang materi pembelajaran yang mereka 

terima. 

Selain itu, media puzzle juga merupakan surnber belajar bagi anak, karena 

pada prinsipnya media (audio visual aid) dapat membantu guru dalam 

melaksanakan perannya sebagai demonstrator sekaligus sebagai mediator dan 

fasilitator. Pembelajaran akan lebih efektif dan menarik bagi anak apabila dalam 

pelaksanaannya guru menggunakan media atau memanfaatkan peristiwa aktual 

dalam memberikan contoh yang hams dimulai dengan pengalaman langsung atau 

kongkrit menuju pangalaman yang lebih abstrak (Winataputra:2007). 

Berkaitan dengan pernyataan di atas, Sunarko (2003:7) menjelaskan untuk 

menerima materi pembelajaran, auak harus banyak menggunakan alat inderanya, 

semakin banyak alat indera digunakan semakin mudah materi pembelajaran 

dipahami ( I  hear , I forget, I remenber; I do,understand/ I know, bila saya dengar 

saya lupa, bila saya lihat saya ingat, dan bila saya lakukan saya mengerti). Untuk 

itu Sunarko (2003:7) merancang kerucut pengalaman (cone of experience) Edgar 

Dale mengemukakan bahwa pengalaman belajar seseorang diperoleh melalui mata 

(75%), telinga (13 YO), dan 12% melalui indera lainnya. Pengalaman seseorang 

berlangsung dari tingkat kongkrit (pengalaman langsung) menuju tingkat abstrak. 

Oleh karena itu, pemberian tugas model media '~uzzZe" berarti mahasiswa 

menemukenali dan menggali sendiri informasi yang terdapat dalam peta 



Pemberian tugas tidak hanya dibatasi pada pembacaan informasi, tetapi juga 

merepro kembali informasi yang ada dalam peta ke dalam peta baru (hasil 

kreativitas mahasiswa berupa peta puzzle), baik itu dalam perbesaran, perkecilan, 

maupun dengan ukuran yang sama seperti aslinya. 

Peta dalarn penelitian ini merupakan objek utama dalam melakukan tugas 

media puzzle. Peta merupakan representasi konvensional atau gambaran 

konvensional, dan selektif dari unsur-unsur permukaan bumi, ataupun benda- 

benda angkasa, yang diperkecil (diskalakan), biasanya dibuat pada bidang datar 

(ICA, 1973, daIam Saraswati, 19795). Sampai saat ini, peta masih merupakan 

sarana populer untuk menyajikan informasi keruangan (geograf~s), karena 

menurut Sudihardjo (1981 :10 dalam Suasti, 2001) pertama, peta cocok dan 

mudah digunakan. Artinya kenampakan yang digambarkan mewakili realita yang 

ada, disajikan pada bidang datar dengan ukuran relatif kecil sehingga mudah 

disimpan, dan dibawa kemana perlu. Kedua, peta memiliki nilai yang dapat 

dipercaya. Ketiga, peta mempunyai kesan visual yang hat, karena disajikan 

dalam bentuk grafis. Oleh karena itu, menurut Sunarko (2003:48) apapun jenis 

petanya merupakan media, sekaligus sumber belajar yang esensial bagi 

pembelajaran geografi, terutama Geograf~ Regional. 

Suharyono (2003: 10- 19) menjelaskan beberapa informasi yang dapat 

diperoleh atau dikaji dari peta, secara keseluruhan merupakan objek kajian 

regional antara lain: (a) informasi tentang letak, meliputi; letak astronomis, 

geografis, geologis, sosial ekonomis, dan letak kultural, (b) ukuran jarak, dan luas 

dengan mudah dapat diketahui dari peta dengan mengetahui skala peta, (c) relief 

muka bumi, merupakan keadaan tinggi rendahnya permukaan bumi yang erat 



kaitannya dengan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, (d) gejala 

khas tu karakteristik daerah, perbedaan situs wilayah akan berbeda corak 

kehidupannya antara wilayah pantai dengan wilayah perbukitan, (e) gejala muka 

bumi yang tampak atau tidak tampak, tidak semuanya digambarkan dalam peta 

dengan sirnbol-simbol, misalnya garis lintang dan bujur, arah angin, arus laut, 

yang sebenarnya tidak kelihatan di muka burni, tetapi pada peta digambarkan 

melalui hasil kajian ilmuwan yang disepakati, dan (f) telaah konsep esensial 

geografi, dalam ha1 ini adalah penerapan konsep diferensiasi kewilayahan muka 

bumi yang juga merupakan kajian tentang "region" di muka bumi. Dapat 

disimpulkan bahwa peta merupakan sumber infonnasi yang mengasyikkan 

tentang dunia dan penghuninya. Geografi menjadi lebih berarti bagi siapa saja 

yang bisa membaca dan menanfaatkan peta. 

B. Kreativitas dan Pengetahuan 

Kretivitas merupakan bakat dan kemampuan yang secara potensial 

dimiliki oleh semua orang, kemampuan clan bakat tersebut dapat ditemukenali 

(diidentifikasi) serta dipupuk melalui pendidikan yang tepat. Kreativitas juga 

merupakan hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya dimana ia 

berada. Oleh karena itu, perubahan dalam diri individu ataupun lingkungannya 

dapat menunjang atau mengharnbat kreativitas seseorang. Irnplikasinya adalah 

bahwa kemampuan kreativitas seseorang dapat ditingkatkan melalui pendidikan 

atau pembelajaran (Munandar, 1 999: 12). 

Sehubungan dengan hal di atas, pendidikan atau pembelajaran hendaknya 

tertuju pada pengembangan kreativitas peserta didik agar kelak dapat memenuhi 

kebutuhan pribadi, masyarakat, dan negara, sekaligus mampu memberi 



sumbangan bermakna bagi pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kesejahteraan 

bangsa pada umumnya. Di samping itu, tujuan pendidikan pada umumnya 

merupakan wadah yang memungkinkan untuk peserta didik mengembangkan 

bakat dan kemampuannya secara optimal. Karena setiap orang merniliki bakat 

dan kemampuan yang berbeda, maka seseorang membutuhkan pendidikan yang 

berbeda-beda pula. 

Menurut Munandar (1999:45-49) untuk mengembangkan kemampuan dan 

kreativitas peserta didik diperlukan suatu strategi yang dikenal dengan "Strategi 

4P" Strategi ini didukung oleh teori-teori Freud, Maslow, Rogers, Wallas, dan 

Besemer. Stretegi P4 yang dimaksud yaitu; (a) pribadi, mencerminkan orisinilitas 

individu yang dapat menciptakan ide-ide baru dan produk yang inovatif, (b) press 

(pendorong), kreativitas anak akan muncul bila ada dorongan dari lingkungannya 

(motivasi eksternal) atau dorongan dari dirinya sendiri (motivasi internal), 

(c) proses, meransang anak berkesempatan untuk melibatkan diri dalarn kegiatan 

kreatif. Artinya, anak diberi kebebasan mengekspresikan dirinya tanpa merugikan 

lingkungannya, dan (d) produk, kondisi yang memungkinkan seseorang 

melahirkan produk-produk baru berdasarkan kondisi pribadi dan lingkungannya, 

melalui proses dan dorongan baik internal ataupun eksternal. 

Dapat disimpulkan bahwa bakat, kemampuan atau kreativitas merupakan 

kemampuan umum yang dimiliki semua orang untuk menciptakan ide-ide baru, 

gagasan-gagasan baru. Kreativitas berlangsung melalui aspek pribadi , dorongan 

(press), proses, dan pada akhirnya melahirkan produk-produk baru sesuai dengan 

tujuan dan lingkungan dimana seseorang tersebut bertempat tinggal. 



Kreativitas dapat berkembang di lingkungan keluarga, masyarakat, dan 

lingkungan sekolah. Keluarga berperan penting untuk mengembangkan bakat 

atau kreativitas anak melalui iklim yang dapat meransang pemikiran dan 

keterampilan anak serta menyediakan sarana dan prasarana sebagai wadah untuk 

mengembangkan kreativitas. Peranan masyarakat dalam pengembangan 

kreativitas anak (Arieti dalam Munandar, 1 999: 1 19) diperlukan dukungan sosio- 

kultural. Masyarakat yang dilandasi hukurn-hukurn yang adil memungkinkan 

kondisi ekonomi dan psikologis menjadi lebih baik, masyarakat yang sehat dan 

sejahtera akan memupuk lingkungan yang kondusif untuk mengembangkan 

kreativitas. 

Selanjutnya, peran guru dalam pembelajaran di sekolah bertindak sebagai 

fasilitator, mediator, dan demonstrator. Bagi anak yang kreatif peran guru yang 

diutarnakan berfimgsi sebagai fasilitator ketimbang peran guru sebagai mediator 

dan demonstrator. Artinya, pembelajaran berlangsung di kelas dengan orientasi 

aktivitas berpusat pada anak. Pembelajaran akan lebih kondusif bila peran guru 

sebagai fasilitator diiringi dengan guru yang kreatif. Guru kreatif dapat membantu 

dan memudahkan anak dalam proses pengembangan diri dan potensi yang 

dimiliki anak. 

Amien (1980) mengemukakan bahwa seseorang dapat dikatakan kreatif 

bila memiliki ciri-ciri: (a) mempunyai hasrat ingin tahu, (b) bersikap terbuka 

terhadap pengalaman-pengalaman baru, (c) panjang akal, (d) punya keinginan 

untuk menemukan dan meneliti, (e) cenderung untuk melakukan tugas berat dan 

sulit, ( f )  mencari jawaban-jawaban yang memuaskan, (g) bergairah dan aktif serta 

bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya, (h) berfikir fleksibel, (i) suka 



menanggapi pertanyaan, (j) mampu membuat analisis dan sintesis, (k) mampu 

melakukan observasi, (1) dan mempunyai keluasan latar belakang membaca. 

Berdasarkan ciri-ciri tersebut di atas, untuk menciptakan kreativitas 

seseorang tidak terlepas dari latar belakang pengetahuan (knowledge) yang 

dirnilikinya. Seseorang yang memiliki tingkat pengetahuan yang relevan serta 

pengalaman belajar yang memadai dan dapat mengkombinasikan dengan 

lingkungan, maka seseorang akan dapat melahirkan ide-ide atau gagasan baru 

serta memiliki keahlian dalam kehidupannya. Sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Breneman (1 999) " The creativity is very much grounded in the individual's 

knowledge and how she combines her knowledge of dissimilar concepts to creat 

new perspectives" (Kreativitas sebahagian besar dilatarbelakangi oleh 

pengetahuan individu yang bersangkutan, dan bagairnana individu tersebut 

mengkombinasikan pengetahuannya pada konsep yang berbeda sehingga dapat 

menciptakan sesuatu perspektif yang baru) (dalam http.//www womenfolk.com). 

Dapat disirnpulkan bahwa seseorang tidak kreatif apabila tidak didukung 

oleh latar belakang pengetahuan orang bersangkutan, sehingga orang tersebut 

dapat atau mampu menciptakan atau membangun ide-ide, gagasan, atau keahlian 

khusus dalam kehidupannya mereka 

Dalam pembelajaran pengetahuan merupakan dasar bagi anak untuk 

dapat berkreativitas. Tanpa pengetahuan anak tidak akan dapat mengembangkan 

daya pikir, berbuat dan menciptakan atau membangun ide-ide baru ataupun 

gagasan. Breneman didukung oleh Bailin dkk (1988) dalam Gomy. E (2007) 

bahwa "The foundation view argues that knowledge is positively related to 

creativity and that achievements are built on domain-speczjk knowledge" 



(pandangan yang mendasar membuktikan bahwa pengetahuan berhubungan 

positif dengan kreativitas dan bahwa kemampuan atau hasil belajar dibangun oleh 

pengetahuan dalam domain atau kawasan yang spesifik). 

Sehubungan dengan pendapat di atas, agar kreativitas dan pengetahuan 

geografi regional mahasiswa meningkat, Arnabile dalam Munandar (1 999: 109) 

menyarankan: (a) melatih anak dibidang pegetahuan dan keterampilan teknis serta 

bidang khusus seperti, bahasa, matematik, dm seni, (b) mengajarkan keterarnpilan 

kreatif sehingga memungkinkan tirnbulnya kreativitas anak, baik dalam cara 

berfikir, bertindak, dan memecahkan masalah, (c) guru menjadi model kreativitas 

dan motivasi intrinsik dengan mengungkapkan rasa ingin tahu, dan (d) 

membangun lingkungan kelas terbebas dari semua kendala yang akan merusak 

motivasi diri anak. 

Untuk itu, pemberian tugas model media puzzle dalam pembelajaran 

geografi regional, dianggap cocok untuk membangun kreativitas mahasiswa 

sekaligus dapat meningkatkan pengetahuan geografi regional mereka. Metoda 

ataupun model apa saja yang dipilih guru dalam pembelajaran pada dasarnya 

adalah wewenang guru yang bersangkutan, asalkan sesuai dengan falsafah 

mengajar dan materi ajar. Di samping itu, model dan metoda yang dipilih 

bermanfaat dan tepat guna serta guru tahu bagaimana cara menggunakannya 

sekaligus sesuai dengan kebutuhan siswa secara efektif. 

Berdasarkan kajian teori di atas, hipotesis penelitian ini adalah efektivitas 

pemberian tugas model media "puzzle" dapat meningkatkan kreativitas dan 

pengetahuan regional mahasiswa Geografi. 



BAB m 
METODE PENELITIAN 

A. Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action 

research). Untuk membedakan penelitian tindakan dengan penelitian lain dapat 

dilihat dari sifat penelitian itu sendiri. Seperti dijelaskan Hopkins (1993); 

Natawidjaya (1997); Anonim (1999) penelitian tindakan kelas lebih bersifat 

reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki, 

dan atau meningkatkan praktek pembelajaran di kelas secara lebih profesional. 

Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa geografi angkatan tahun 

200512006 Regulerm dalam mata kuliah Geografi Regional Dunia pada semester 

Juli-Desember 2007, dengan jwnlah mahasiswa yang terdaftar sebanyak 61 

orang. Penunjukkan kelas yang menjadi objek penelitian tanpa membedakan 

status mahasiswa baik kelas reguler maupun kelas non reguler, pertirnbangan 

bahwa mahasiswa yang bersangkutan adalah salah satu diantara kelas yang 

mengarnbil mata kuliah Geografi Regional Dunia pada semester yang sama. 

B. Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi, kreativitas 

mahasiswa (peta puzzle, makalah, kesesuaian materi dengan pwzle, pertanyaan- 

pertanyaan untuk menentukan letak, luas, batas, dan simbol-sirnbol pada peta 

puzzle). Data dikumpulkan untuk mengukur tingkat pengetahuan mahasiswa 

melalui pretes dan postes. Pengurnpulan data penelitian ini menggunakan metode 

siklus pengamatan yang direncanakan menjadi dua siklus yang terdiri dari tiga 

fase dalam proses pengamatan kelas yaitu; pertama, merencanakan pertemuan, 
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kedua, pelaksanaan pengamatan, dan ketiga, diskusi&edback. 

Untuk mempermudah jalannya penelitian ini, digunakan alat bantu 

pengurnpul data berikut, (1) Pedoman Observasi, panduan observasi digunakan 

untuk membantu kegiatan pengamatan keseluruhan proses pelaksanaan tindakan 

berupa lembar observasi kreativitas mahasiswa secara individu maupun 

kelompok, dan deskriptor observasi selarna kegiatan. Observasi yang 

direncanakan disusun &lam bentuk observasi terbuka, terfokus, dan sistematis. 

Data dikurnpulkan dengan menggunakan observasi meliputi, (a) kerjasama dan 

kordinasi sesama anggota kelompok, menge jakan tugas (makalah, model media 

"puzzle" sesuai region, membuat pertanyaan-pertanyaan atau kuis), (b) jurnlah 

kreativitas mahasiswa menempatkan "benar" atau "salah" dalam menyusun 

potongan "puzzle" tentang letak, luas, batas serta simbol-simbol pada peta, (c) 

Keindahan, kecocokan skala, dan ketepatan waktu dalarn mengurnpukan tugas 

yang diberikan. (2) Pedoman Wawancara, digunakan untuk mengakses 

pandangan dan kreativitas mahasiswa terhadap pelaksanaan model media puzzle 

dalam pembelajaran, dan pengaruhnya terhadap reaksi dirinya serta 

pengembangan dan implementasi model ke depan. Selain itu juga ditujukan untuk 

'improvement' dalam melaksanakan "action" dan (3) Tes, untuk mengukur 

pengetahuan mahasiswa berupa kuis dan ujian blok setiap kali pertemuan. 

C. Tebik Analisis Data 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai secara umum efektivitas 

pemberian tugas model media "puzzle" dalam meningkatkan kreativitas dan 

pengetahuan regional mahasiswa geografi, maka teknik analisis data yang 

digunakan dalarn penelitian ini adalah analisis deskriptif. Prosedur pengolahan, 
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dan analisis data deskriptif dilaksanakan mengacu pada pola pengolahan data 

Hopkins (1993), antara lain meliputi tahap-tahap: (1) Deskripsi Data, data mentah 

yang dikumpulkan melalui kegiatan observasi dan wawancara dirangkum dan 

dideskripsikan dalarn bentuk matrik data untuk memudahkan interpretasi data. 

Semua data yang sudah dikumpulkan dikategorikan dengan pembubuhan kode, 

sehingga memberikan penjelasan dan makna terhadap setiap hasil temuan, 

(2) Validasi Data, untuk menguji validitas data penelitian ini dilakukan langkah- 

langkah berikut: (a) Triangulasi, dilakukan untuk memeriksa kebenaran data 

dengan menggunakan sumber data lain (peneliti, dan mahasiswa), 

membandingkan data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan obervasi, dan 

seterusnya, (b) Member-Check, yaitu mencek kebenaran dan kesahihan data 

temuan penelitian dengan mengkonfirmasikan atau mendiskusikan dengan sumber 

data. Artinya, peneliti mengkonfmasikan data melalui kegiatan reflektif- 

kolaboratif pada setiap akhir kegiatan pembelajaran. Peneliti mengemukakan hasil 

temuan sementara untuk memperoleh tanggapan, sanggahan atau informasi dari 

anggota peneliti, sehingga tejaring data yang benar dan memiliki validasi yang 

tinggi, dan (3) Interpretasi, pada tahap ini data diinterpretasi dengan merujuk 

kepada acuan teoritik mengenai pemberian tugas model media "puzzle" bagi 

mahasiswa Geografi. Peneliti dalam proses ini berusaha untuk memunculkan 

makna dari setiap data yang diperoleh disamping menggambarkan perolehan 

penelitian secara deskriptif analitik, sehingga diperoleh gambaran yang 

menyeluruh mengenai permasalahan penelitian. Selanjutnya pada tahap ini, 

hipotesis yang telah divalidasi diinterpretasi berdasarkan kerangka teoritik, 

norma-norma praktis yang disepakati, atau berdasarkan intuisi peneliti mengenai 



situasi metode pembelajaran yang baik. Dari kesirnpulan diperoleh suatu kerangka 

referensi came or reference) yang dapat memberikan "makna" terhadap hasil 

penelitian, serta dapat digunakan peneliti untuk melakukan tindakan selanjutnya. 

D. Prosedur Penelitian dan Rencana Tindakan 

Prosedur penelitian tindakan yang digunakan berbentuk siklus (cycle) yang 

mengacu pada model Elliot's (Hopkins, 1993). Prosedur penelitian ini 

direncanakan dua siklus. Kegiatan atau prosedur yang dilaksanakan untuk setiap 

siklus meliputi, perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Berikut ini dapat 

dilihat rincian prosedur penelitian untuk siklus pertama. 

1. Perencanaan, meliputi: 

a. Merancang skenario pembelajaran, berupa pembagian waktu dan bentuk- 

bentuk aktivitas yang akan dilakukan dalarn setiap tahapan berupa; (a) 

merancang materi geografi regional untuk setiap kelompok, (b) merancang 

materi dan menyesuaikannya dengan pertemuan rningguan berdasarkan silabus 

perkuliahan, (c) merancanag aturan permainan untuk setiap tahapan siklus 

pertama ataupun siklus kedua, dan (d) merancang jadwal penilaian untuk 

melakukan feedback untuk setiap tahapan serta menjelskan sistem dan cara 

penilaian. 

b. Merencanakan konsep materi dan bahan yang diperlukan untuk media puzzle 

seperti: rol, pensil, stereo form, cat warna atau fibercastel, dll, untuk dibagikan 

kepada tiap-tiap kelompok kecil. 

c. Merancang pembagian kelompok mahasiswa berdasarkan pendistribusian jenis 

kelarnin dan pembagian sub topik materi ajar kepada masing-masing 



kelompok. 

d. Merancang lembar observasi berupa; (a) lembar observasi terbuka untuk 

melihat jurnlah kreativitas mahasiswa dalam menempatkan "salah" atau 

"benar" pada model media "puzzle" dalam menentukan letak, luas, batas, dan 

simbol-simbol pada peta, (b) lembar observasi terstruktur untuk memetakan 

bentuk dan frekuensi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan yang berkaitan 

dengan pembelajaran, dan (c) lembar observasi sistematis untuk setiap 

deskriptor yang diamati. 

e. Mendesain alat evaluasi untuk menginterpretasikan peningkatan kreativitas dan 

pengetahuan mahasiswa dalam mencocokkan potongan "puzzle" dalam 

menentukan letak, luas, batas, dan simbol-simbol pada peta. 

f. Mendisain evaluasi b e ~ p a  tes dalam bentuk kuis tiap minggu, clan ujian blok 

pada setiap akhir tahapan (untuk mengukur tingkat pengetahuan mahasiswa 

secara individual). 

2. Tindakan, kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan adalah 

melaksanakan skenario pembelajaran yang telah direncanakan 

3. Obsewasi, pada tahap ini dilakukan pendokumentasian dan menginterpretasi 

kan proses, serta kendala tindakan berhubungan dengan penerapan model. 

Observasi dalam penilaian terhadap kreativitas mahasiswa berupa 

penilaian kreativitas kelompok dan kreativitas individu. Untuk penilaian 

kreativitas individu dalam setiap pengamatan berkaitan dengan kreativitas dalam 

mencocokkan keterkaitan pertanyaan yang telah disiapkan dengan media puzzle 

dalam menentukan letak, luas, batas, clan simbol-simbol yang ada pada peta. 



Model penilaian untuk menentukan kreativitas mahasiswa secara individual pada 

table 1 berikut: 

Tabel 1. Penilaian Terhadap Kreativitas Mahasiswa Dalam Mencocokkan letak, 
luas, batas, dan Simbol-simbol pada Media Puzzle 

Format penilaian terhadap kreativitas mahasiswa secara kelompok dalarn 

No 

1 
2 
3 

membuat mediapuzzle adalah pada table 2 di bawah ini: 

Tabel 2. Penilaian Terhadap Kreativitas Mahasiswa Dalam Membuat Tugas 
Puzzle, Makalah, dan Aspek Materi Region yang dibahas 

J u m l a h  

Narna Mahasiswa 

........... 

........... 
dst 

Dapat dijelaskan bahwa bobot tertinggi untuk deskriptor tugas puzzle 

adalah 12 dengan kategori bila mahasiswa menge jakan tugas dengan bobot rata- 

rata < 4, artinya kreativitas mahasiswa pada kategori rendah, rata-rata bobot 

No 
1 

2 

3 

Pertanyaan 

........ 

........ 

Puzzle 

Benar 
Salah 

- 

Jawaban 

Benar 
Benar 
Salah 

Indikator 
Puzzle 
12 

Makalah 
15 

Aspek 
Region 

Penilaian 

Deskriptor 

Kesesuaian warna 
Keindahan 
Kelengkapan peta 
Kecocokan skala 

Sistimatika 
Bahasa 
Kesesuaian materi 
Kelengkapan 
Ketepatan waktu 
Fisik 
Sosial 

BB 
v 

Kriteria PenilaianlBobot 

BS 

v 

3 
Sesuai 
Indah 
Lengkap 
Cocok 
Baik 
Baik 
Sesuai 
Lengkap 

Tepat 
1-4 
1-5 

S 

v 

2 
Krg sesuai 
Krg indah 
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4 - 8, artinya kreativitas mahasiswa pada taraf sedang, dan apabila rata-rata bobot 

yang diperoleh mahasiswa > 8, artinya kreativitas mahasiswa pada kategori tinggi. 

Penilaian untuk tugas laporan tertulis atau makalah berada bobot rata-rata 

pada rentang 1 - 15. Apabila tugas mahasiswa berada pada rata-rata bobot < 5, 

artinya kreativitas mahasiswa berada pada kategori rendah, rata-rata 5 - 10 

kreativitas mahasiswa berada pada katergori sedang, dan rata-rata bobot > 10, 

artinya kreativitas mahasiswa berada pada kategori tinggi. 

Selanjutnya untuk penilaian deskriptor tugas keluasan aspek materi yang 

dibahas rata-rata bobot tertinggi 6. Artinya apabila mahasiswa memperoleh bobot 

rata-reata < 2 kreativitas mahasiswa berada pada kategori rendah. Rata-rata 

perolehan bobot rata-rata 2 - 4, artinya kretivitas mahasiswa berada pada ketegori 

sedang, dan apabila mahasiswa memperoleh nialai tugas dengan bobot rata-rata 

> 4, artinya kreativitas mahasiswa berada pada kategori tinggi. 

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa tentang geografi 

regional, dilakukan melalui ujian pretes dan postes pada setiap kali pertemuan 

atau tatap muka selarna siklus berlangsung. 

4. Refleksi, berdasarkan periodenya, refleksi pertama (refleksi awal) dilakukan 

pada studi pendahuluan atau masa pratindak. Refleksi ini dilakukan untuk 

menemukan, mengkaji dan merenungkan kembali informasi awal berkenaan 

dengan adanya loose of set activities dari pembelajaran geografi regional. 

Tujuannya untuk memuskan proposisi-proposisi awal yang kemudian 

dituangkan ke dalam suatu rencana awal tindakan, clan revisi proposisi awal yang 

telah ditentukan. Refleksi kedua dilakukan pada setiap akhir pelaksanaan suatu 

tindakan (proses, masalah) seperti yang telah dicatat selama observasi. Refleksi 



ini dilaksanakan secara kolaboratif antara peneliti utarna dan anggota peneliti, 

guna menemukan dan merekonstruksi kembali kreativitas mahasiswa dalam 

membuat tugas media puzzle, membuat makalah, (laporan tertulis) tentang jurnlah 

aspek region yang ditampilkan, dan tingkat pengetahuan mahasiswa untuk 

mendapatkan dasar bagi perbaikan rencana tindakan selanjutnya (revisi gagasan 

umum). Selanjutnya menginterpretasikan kreativitas mahasiswa dalam menyusun 

potongan-potongan model media "puzzle" dalam menentukan letak, luas, batas, 

dan simbol-simbol yang ada pada peta, kecocokan skala, keindahan, serta 

ketepatan waktu pengerjaan tugas yang diberikan. 

Penilaian dilakukan mengadopsi dan mengkolaborasi kriteria yang 

digunakan Suciadi (2000) dalam penilaian pembelajaran membaca pemahaman 

dengan Teknik Group Cloze, seperti berikut: (1) Mahasiswa berada pada tingkat 

independen, jika jumlah kreativitas mahasiswa menempatkan "salah" atau "benar" 

pada model media "puzzle" dalam menentukan letak, luas, batas, dan simbol- 

simbol pada peta, keindahan, kecocokan skala di atas 60%, selanjutnya diberi 

kode BS, (2) Mahasiswa berada pada tingkat instruksional, jika jumlah kreativitas 

mahasiswa menempatkan "salah" atau "benar" pada model media "puzzle" dalam 

menentukan letak, luas, batas, dan simbol-simbol pada peta, keindahan, 

kecocokan skala rentangan 41%-60% selanjutnya diberi kode S, (3) Mahasiswa 

berada pada tingkat hstasi ,  jika jurnlah kreativitas mahasiswa menempatkan 

"salah" atau "benar" pada model media "puzzle" dalam menentukan letak, luas, 

batas, dan simbol-simbol pada peta, keindahan, kecocokan skala kurang dari 40% 

selanjutnya diberi kode J. 



BAB n7 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan 

sesuai dengan rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan, dirnulai dari perencanaan 

tindakan, tindakan, observasi, dan refleksi yang dilakukan pada setiap siklus. 

Peneliti merupakan instrumen utarna, dalam mengurnpulkan data yang 

dibutuhkan. Untuk membantu kalancaran penelitian, peneliti dibantu oleh alat 

penelitian berupa pedoman observasi, format observasi, lembaran pretes dan 

lembaran postes. Tahap penelitian dilakukan dalarn dua siklus, dan untuk melihat 

tingkat pengetahuan mahasiswa dilakukuan ujian blok melalui ujian pretes dan 

postes pada setiap kali pertemuan. Adapun tahap-tahap penelitian pada masing- 

masing siklus sebagai berikut: 

A. Hasil Penelitian 

1. Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas pada Siklus Pertama 

Pada siklus pertarna diberikan beberapa petunjuk (skenatio pembelajaran) 

berkaitan dengan penerapan efisiensi tugas model media puzzle dalam 

meningkatkan kreativitas dan pengetahuan regional mahasiswa. Pelaksanaan 

siklus melalui beberapa rangkaian yaitu, (a) rencana tindakan, (b) tindakan, 

(c) observasi, dan (d) refleksi. Pelaksanan penelitian pada siklus pertama sebagai 

berikut; 

a. Rencana Tindakan meliputi; 

1). Mempersiapkan skenario pembelajaran, berupa pembagian waktu, waktu 

pelaksanaan penelitian direncanakan selama delapan kali pertemuan (tatap 



muka) dengan perincian sebagai berikut: (a) satu kali pertemuan digunakan 

untuk memberikan informasi dan bentuk-bentuk aktivitas yang akan 

dilakukan dalarn setiap tahapan, (b) tujuh kali pertemuan digunakan untuk 

merencanakan aktivitas tahapan dalam dua kali siklus. 

2). Mempersiapkan materi dan menyesuaikannya dengan pertemuan mingguan 

berdasarkan silabus perkuliahan untuk dibagikan kepada mahasiswa. Materi 

yang dibagikan sekaligus untuk bahasan materi pada siklus kedua. Materi 

yang disajikan sesuai dengan silabus perkuliahan semester Juli - Desember 

tahun 2007 mencakup; (1) benua Asia, (2) benua Australia, (3) benua Eropa, 

(4) benua Amerika, dan (5) benua Afiika. Lima pokok bahasan tersebut 

dibagi atas 16 region sesuai dengan tuntutan perkuliahan untuk 16 kali 

pertemuan yaitu, (1) Asia Tenggara, (2) Asia Timur, (3) Asia Selatan, (4) 

Asia Barat Daya, (5) Eropa Barat, (6) Eropa Selatan, (9) Negara-negara 

Semenanjung Balkan, (8) Amerika Utara, (9) Amerika Tengah, (10) Amerika 

Selatan, (11) Australia dan New Zealand (12) Afiika Utara, (13) A£iika 

Tengah, (14) Afrika Selatan, (1 5) Afiika Timur, dan (1 6) Rusia clan Negara- 

negara Semenanjung Balkan (lampiranl : 48). 

3). Mempersiapkan pembagian tugas kelompok berkaitan dengan tugas 

(a) membuat peta media puzzle dengan hasil reproduksi peta yang 

disesuaikan kebutuhan serta kecocokan skala pada lembar stereoform, 

(2) membuat laporan tertulis (makalah) sesuai topik materi dari 

pengembangan materi topik poin 2 di atas untuk duabelas kelompok dengan 

dasar pertimbangan semester Juli - Desember diperkirakan fiekuensi libur 

perkuliahan terganggu oleh adanya libur Ramadhan, Idul Fitri dan libur Idul 



Adha. Setiap kelompok beranggotakan rata-rata 5 orang dari 61 orang 

mahasiswa yang terdaftar pada semester Juli-Desember 2007. Pembagian 

anggota kelompok mempertimbangkan pemerataan jenis kelamin terutarna 

jenis kelamin laki-laki, hal ini disebabkan ketidak berimbangan jurnlah 

kelamin laki-laki dengan jurnlah kelamin perempuan. 

4). Mempersiapkan paket informasi tentang materi untuk dibagikan pada masing- 

masing kelompok sesuai pemberian tugas yang akan dikerjakan untuk tiap 

kelompok. 

3). Mempersiapkan bahan yang digunakan untuk membuat tugas media puzzle 

(rol, pensil, stereo form, cat warna atau fibercastel, plaster, jarum pentul, dll) 

untuk dibagikan kepada setiap kelompok. 

4). Mempersiapkan lembar observasi berupa; (1) lembar observasi terbuka untuk 

melihat jurnlah kreativitas mahasiswa menempatkan "salah" atau "benar" 

pada model media "puzzle" dalam menentukan letak, luas, batas, dan simbol- 

simbol pada peta, (2) lembar observasi terstruktur untuk melihat kreativitas 

mahasiswa berkaitan dengan keindahan, kecocokan skala, kelengkapan peta, 

makalah, peta model media puzzle terdiri dari peta dasar dan peta puzzle, 

kerjasama dalam kelompok, (3) lembar observasi sistematis untuk setiap 

deskriptor yang diarnati. 

5). Mempersiapkan desain alat evaluasi berupa tes dalam bentuk kuis tiap minggu, 

berupa pretes dan postes untuk mengukur tingkat pengetahuan mahasiswa 

secara individual. 

6). Mempersiapkan pedoman ceklis atau format pengamatan untuk memperoleh 

tingkat kreativitas mahasiswa baik secara kelompok maupun secara individu 



selama penelitian berlangsung (lampiran 2: 49). 

b. Tindakan 

Sesuai dengan rencana tindakan yang sudah disepakati, tindakan yang 

dilakukan pada siklus pertama adalah sebagai berikut: 

1). Pertemuan perkuliahan pertama, peneliti membagikan silabus perkuliahan, dan 

memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang tata aturan yang akan 

dilaksanakan dalam satu semester berkaitan dengan materi yang sudah 

direncanakan sebelumnya, sinopsis dan tujuan mata kuliah, pemberian tugas 

kelompok serta penjelasan tentang sistem penilaian. 

2). Membagi kelompok berdasarkan nomor urut tempat duduk dengan cara 

menghitung, dimulai dari nomor urut kecil sampai pada nomor urut terbesar, 

pembagian kelompok disepakati menjadi duabelas kelompok. Hal ini 

berdasarkan pertimbangan jadual libur yang tidak memungkinkan untuk 

semua kelompok tampil enam belas kali pertemuan. Pembagian kelompok 

dilakukan dengan dua tahap, tahap pertama untuk menentukan jenis kelamin 

laki-laki yang didistribusikan pada masing-masing kelompok, tahap kedua 

untuk jenis kelamin perempuan. Mahasiswa yang berada pada nomor urut satu, 

berarti termasuk dalam pembagian kelompok satu, nomor urut dua masuk 

kelompok dua, clan seterusnya sampai pada kelompok dua belas. Membagikan 

tugas untuk setiap kelompok berdasarkan pembagian region pada p i n  2 

rencana tindakan. Pembagian tugas dilakukan dengan memberikan nomor 

undian satu sampai duabelas sesuai dengan urut materi yang tersedia 

Pencabutan nomor undian untuk kelompok yang akan tarnpil untuk setiap kali 

pertemuan dilakukan setiap pertemuan agar setiap kelompok selalu siap dalam 



mempresentasikan tugas yang sudah diberikan. 

(5) Mahasiswa diharuskan membuat laporan tertulis atau makalah tentang topik 

region yang sudah dipilih. Penulisan laporan disertai dengan sejurnlah 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masing-masing topik yang 

diajukan yaitu: (a) pertanyaan-pertanyaan untuk puzzle digunakan dalam 

menentukan letak, luas, dan batas, (b) pertanyaan - pertanyaan dengan jawaban 

berupa simbol-simbol pada peta puzzle seperti simbol sungai, danau, gunung, 

dataran tinggi dan dataran rendah, laut, potensi pada setiap region seperti 

pertanian, pertambangan, perikanan, dll. Bentuk laporan tertulis disesuaikan 

dengan sistimatika penulisan karya ilmiah, dan materi laporan disesuaikan 

dengan aspek fisik (letak, luas, bartas, topografi, iklirn, fauna dan flora), dan 

aspek sosial (penduduk, ekonomi, sosial budaya, transportasi, jasa, dan 

hubungan ke jasama dengan negara lain), juga merupakan bagian dari kriteria 

penilaian kretivitas secara kelompok. 

(7) Mahasiswa ditugaskan membuat atau mereproduksi peta media puzzle sesuai 

dengan topik region yang mereka peroleh. Media puzzle yang dibuat terdiri 

dari: (a) peta dasar tanpa diwarnai yang dilengkapi dengan semua persyaratan 

kelengkapan sebuah pet4 (b) peta puzzle yang sudah dipotong-potong sesuai 

keinginan diwarna sesuai dengan peta surnber, dilengkapi dengan semua 

simbol-simbol yang ada pada peta surnber yang digunakan oleh masing- 

masing kelompok. 

(6) Mahasiswa mernpresentasikan dan mendiskusikan tugas model media puzzle 

untuk memperoleh kreativitas secara individual maupun kelompok. Kreativitas 

mahasiswa secara individual diperoleh melalui format lembaran pengamatan 



yang sudah disiapkan. 

(7) Mahasiswa melakukan ujian blok berupa pretes dan postes untuk setiap kali 

pertemuan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa 

terhadap penguasaan materi geografi regional (lampiran 3.a: 52 dan 3.b: 55). 

c. Observasi 

Pemberian tugas model media puzzle seperti yang telah dikemukakan pada 

bagian perencanam dan rencana tindakan, dikemas dalam bentuk kerja kelompok. 

Pemberian tugas dalam bentuk kerja kelompok berkaitan dengan tugas membuat 

peta model media puzzle, membuat laporan tertulis tentang aspek-aspek 

menyangkut fenomena fisik dan sosial. Untuk menentukan pembagian tugas 

masing-masing kelompok, setiap kerlompok diharuskan mendapatkan masing- 

masing satu region untuk dijadikan topik bahasan yang akan dijadikan tugas 

melalui undian. Setiap tugas atau hasil kerja kelompok akan 

dipertanggungjawabkan atau dipresentasikan oleh masing-masing kelompok di 

depan kelas (lampiran 4: 58). 

Berdasarkan hasil ceklis (absensi) pada observasi penelitian siklus 

pertama, diperoleh kehadiran rata-rata mahasiswa sebanyak 53 orang atau 

86,88 %. Artinya tingkat kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan cukup tinggi, 

sesuai dengan ketentuan Universitas bahwa kehadiran mahasiswa yang nonnal 

adalah 80%. 

Berikut dapat dilaporkan tentang kreativitas mahasiswa selama penelitian 

berlangsung pada siklus pertama. Kriteria penilaian terhadap kreativitas 

mahasiswa dalam membuat peta media puzzle meliputi kecocokan wama, 

keindahan (seni) membuat peta, kelengkapan sebuah peta (judul, orientasi, skala 



peta, legenda, simbol-sirnbol), dan kecocokan skala peta setelah direproduksi. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, kreativitas mahasiswa dalam 

membuat tugas model media puzzle memperoleh bobot antara 6 sampai 11. 

Angka 1 1 menunjukkan kreativitas mahasiswa tergolong tinggi dalam pengerjaan 

tugas media p z Z e ,  namun secara menyeluruh (untuk tiga kali pertemuan) bobot 

rata-rata diperoleh 8,66. Artinya, kreativitas mahasiswa dalam pengerjaan tugas 

model media puzzle pada siklus pertama tergolong tinggi, karena rentang 

perolehan bobot berada di atas bobot yang sudah ditentukan yaitu > 8 (Lampiran 

5 : 58). 

Kreativitas mahasiswa dalam mempresentasikan tugas media puzzle tidak 

dapat diwujudkan apabila tidak ditunjang oleh serentetan pertanyaan-pertanyaan 

atau h i s  yang relevan dengan topik yang sudah dibagikan pada masing-masing 

kelompok. Realisasi dari aktivitas mahasiswa dalam mencocokkan setiap 

pertanyaan dengan potongan puzzle dan simbol-simbol yang sudah disediakan, 

akan melahirkan sebuah model media puzzle yang diinginkan sesuai dengan 

kriteria yang diharapkan dalam penelitian ini. 

Kreativitas mahasiswa dalam menempatkan "salah" atau "benar" pada 

model media ''ppuzZe" dalam menentukan letak, luas, batas, dan simbol-simbol 

pada peta, selama penelitian berlangsung sebagai berikut: Jurnlah mahasiswa yang 

kreatif dalam menjawab pertanyaan benar dan menernpatkan puzzle dengan benar 

untuk setiap kali pertemuan berkisar antara 44,00% sampai 73,84% dengan 

jurnlah rata-rata 63,07%. Jurnlah kretivitas mahasiswa dalam menjawab 

pertanyaan salah berkisar antara 13,84% sampai 24% dengan jurnlah rata-rata 

20%. Dari jurnlah tersebut yang menjawab pertanyaan benar, tetapi menempatkan 



puzzle salah rata-rata 4,61%. Adapun jurnlah pertanyaan yang diajukan untuk 

setiap kali pertemuan relatif tidak sama, tergantung pada keluasan materi yang 

didapatkan mahasiswa untuk masing-masing region. Jurnlah rata-rata pertanyaan 

yang ditawarkan adalah 65 item, yang dapat diakses atau yang dapat dijawab 

selama penelitian berlangsung hanya 61 item atau 93,84%. Artinya, jurnlah 

kreativitas mahasiswa dalam menempatkan salah atau benar pada peta puzzle 

sangat tinggi (Lampiran 6: 58). Ketersediaan waktu untuk mengakses pertanyaan 

tersebut hanya selama 100 menit, dan 50 menit lainnya disediakan waktu untuk 

persiapan persentasi, membacakan makalah, untuk melayani kritik clan saran, dan 

diskusi paripurna untuk setiap kali pertemuan. 

Dilahat dari tingkat keaktifan mahasiswa dalam mengakses (menjawab) 

pertanyaan dan mencocokkan dengan petapuzzle selarna penelitian berlangsung 

Rata-rata sebanyak 28 orang (5 1,85%), jurnlah tersebut menjawab rata-rata 

pertanyaan yang diajukan 65 item pertanyaan. Artinya 28 orang mahasiswa 

tersebut terlibat beberapa kali dalam menjawab pertanyaan yang diajukan. Sisanya 

merupakan mahasiswa yang tidak aktif sebanyak 26 orang (48,115%). Dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas mahasiswa dalam menjawab pertanyaan salah dan 

benar dalam mencocokkan letak, luas, dan batas serta simbol-simbol pada media 

puzzle tergolong rendah. 

Kreativitas mahasiswa yang diamati bukan hanya dari jurnlah kreativitas 

mahasiswa dalam membuat tugas peta puzzle, menjawab salah atau benar dalam 

menempatkan potongan-potongan puzzle, tetapi juga kreativitas mahasiswa 

membuat laporan tertulis tentang masing-masing region yang diperoleh untuk tiap 

kelompok, dan kesesuaian materi menurut aspek fisik dan sosial menjadi bagian 



penting dalam penilaian kreativitas mahasiswa. 

Selanjutnya kriteria penilaian kreativitas mahasiswa dalam membuat 

laporan tertulis meliputi sistirnatika penulisan, ketepatan bahasa, kesesuaian 

materi, kelengkapan bahan, dan ketepatan waktu menyerahkan tugas. Hasil 

pengamatan selama penelitian berlangsung diperoleh jumlah kreativitas 

mahasiswa dalam penulisan laporan berkisar antara bobot 12 sampai bobot 14. 

Bila dikaitkan dengan kriteria penilaian yang ditetapkan, apabila perolehan rata- 

rata bobot yang diperoleh > 10, artinya kreativitas mahasiswa dalam membuat 

laporan tertulis (makalah) tergolong tinggi. Secara menyeluruh kreativitas 

mahasiswa menunjukkan rata-rata bobot 13. Artinya, untuk siklus pertarna 

kreativitas mahasiswa dalam membuat laporan tertulis (makalah) tergolong tinggi 

(lampiran, 7: 59). 

Berkaitan dengan aspek materi region yang dibahas untuk masing-masing 

region yang diperoleh untuk setiap kelompok sangat erat kaitannya dengan 

keluasan dan jumlah pertanyaan yang diajukan untuk mengantisipasi kreativitas 

mahasiswa dalam menempatkan salah atau benar pada peta puzzle. Berdasarkan 

pengamatan selama penelitian berlangsung, kreativitas mahasiswa untuk 

menyiapkan topik materi baik untuk fenomena fisik maupun fenomena sosial 

memperoleh bobot berada pada rentang 4 - 5, dan bobot rata-rata 4,66. Artinya, 

kreativitas mahasiswa bila dikaitkan bobot ditetapkan > 4, artinya kreativitas 

mahasiswa dalam menyiapkan keluasan materi yang dibahas tergolong tinggi 

(lampiran. 8: 59). 

Selain kreativitas mahasiswa dalam hasil kerja kelompok dalam membuat 

peta puzzle, menempatkan salah benar pada puzzle, membuat makalah, dan 



melengkapi keluasan materi, ha1 yang penting diperhatikan adalah kerjasama 

dalam kelompok. Kerjasama dalam kelompok merupakan aspek penting untuk 

mewujudkan keberhasilan kelompok dalam mempertanggungjawabkan hasil ke j a  

mereka untuk setiap presentasi di depan kelas. Berdasarkan hasil pengamatan 

selama penelitian berlangsung, rata-rata setiap anggota kelompok mempunyai 

kontribusi yang tinggi, baik dalam mernimpin diskusi, mengarahkan anggota 

forum dalam menjawab pertanyaan, maupun merespon kritik dan saran dari 

anggota forum dilakukan secara spontan, ataupun merespon kembali pertanyaan- 

pertanyaan yang diajukan. Artinya, setiap anggota kelompok bertanggungjawab 

terhadap tugas yang diberikan kepada mereka. 

Disarnping itu, untuk melihat peningkatan pengetahuan mahasiswa tentang 

geografi regional perlu diberikan ujian tertulis berupa pretes dan postes berkaitan 

dengan topik yang dibahas. Berdasarkan temuan penelitian diperoleh rata-rata 

nilai pretes 74,Ol dan rata-rata nilai postes 91,40, dengan rata-rata jurnlah 

peningkatan nilai tes setelah dilakukan aktivitas pembelajaran melalui model 

media puzzle sebesar 17,39 atau 23,50%. Dapat disimpulkan bahwa pemberian 

tugas media puzzle secara positif dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa 

sekaligus meningkatkan pengetahuan geografi regional mahasiswa (lampiran 

9: 59) 

d. Refleksi 

Bertolak dari hasil observasi yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa pemberian tugas model media puzzle yang disajikan dalam bentuk 

kegiatan kelompok dapat memberikan kontribusi positif untuk memacu kreativitas 

mahasiswa. Kreativitas mahasiswa terbukti dari hasil kerja kelompok dalam 



membuat tugas peta mdia puzzle, clan dalam menempatkan puzzle pada posisi 

media petapuzzle dengan tepat. Selain itu, kreativitas mahasiswa juga terlihat dari 

tugas membuat laporan tertulis, dan merarnu materi yang dibahas sesuai dengan 

topik yang diperoleh masing-masing kelompok. Namun demikian pada siklus 

pertama ditemukan beberapa kelemahan diantaranya: 

Pertama, berdasarkan hasil keja tugas kelompok dalam mebuat media 

peta puzzle yang sudah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok terpilih, 

hasil keja kelompok tersebut menunjukkan tampilan kurang indah dari segi 

warna yang dipilih maupun dari kelengkapan sebuah peta yang ditampilkan, 

sehingga peta puzzle yang diinginkan kurang sesuai dengan peta aslinya. Hal ini 

terlihat saat kelompok perdana mempresentasikan hasil ke j a  mereka. Dapat 

dimaklurni karena anggota kelompok belum belum sepenuhnya memahami bentuk 

tugas yang mereka lakukan. Mereproduksi sebuah peta merupakan sebuah seni 

yang lahir dari si pembuat peta itu sendiri, dan memerlukan kesabaran yang tinggi 

dalam menempatkan setiap simbol-simbol yang ada pada peta yang bersangkutan. 

Kedua, dari tiga topik region yang disajikan yaitu tentang Asia Tenggara, 

Afrika Selatan, dan Asia Selatan pada siklus pertama, pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan sebahagian besar mengarah kepada pertanyaan yang berkaitan dengan 

letak, luas, dan batas. Sebahagian kecil saja pertanyaan yang ditawarkan berkaitan 

dengan jawaban yang mengarah pada simbol, baik simbol fisik maupun simbol 

sosial. Kadangkala ada pertanyaan yang jawabannya tidak dapat disimbolkan pada 

peta mediapuzzle seperti bahasa, agama, lagu kebangsaan, atau mata uang sebuah 

negara. Sehingga hasil akhir dari sebuah peta puzzle belum memperlihatkan 

kelengkapan sebuah peta yang sesungguhnya. 



Berdasarkan kelemahan-kelmahan yang ditemukan pada siklus pertarna 

ada beberapa solusi untuk memecahkan persoalan yaitu: (1) merancang 

pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya relevan dengan dengan peta media 

puzzle, (2) dianjurkan mengelompokkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

dengan jawaban yang berorientasi pada letak, luas, dan batas, (2) setiap 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, jawabannya harus mengacu pada simbol- 

simbol yang tersedia pada peta media puzzle, (3) pertanyaan yang tidak dapat 

direalisasikan dengan simbol pada media peta puzzle diupayakan untuk 

mempersiapkan pertanyaan jawaban lepas untuk dikompetisikan oleh anggota 

forum, dimana jawaban forum tidak hams mencocokkan pada peta puzzle, agar 

mahasiswa memperoleh jurnlah tarnbahan poin peningkatan kreativitas secara 

individual sekaligus keluasan materi dapat terpenuhi. 

Berikutnya untuk menghasilkan reproduksi peta menurut peta aslinya, 

perlu dipertimbangkan kecocokkan warna maupun keindahan agar h g s i  peta 

puzzle lebih menarik dan berperan sebagai sebuah mediator yang tidak 

membosankan selarna pembelajaran berlangsung. 

B. Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas pada Siklus Kedua 

Pelaksanaan siklus kedua merupakan lanjutan dari siklus pertama, baik 

materi, pembagian kelompok, dan aturan permainan pada siklus kedua harnpir 

sarna dengan siklus pertama. Sesuai dengan kelemahan-kelemahan pada refleksi 

siklus pertama, perlu dilakukan revisi dan perbaikan sesuai kelemahan-kelemahan 

tersebut pada siklus kedua. 



a. Rencana Tindakan 

Berdasarkan kesepakatan dengan pengamat dan mahasiswa, rencana 

tindakan pada siklus kedua adalah sebagai berikut: 

1). Mempersiapkan perbaikan-perbaikan perubahan tata aturan dalam pembuatan 

tugas media peta puzzle, dan tata aturan pelaksanaan diskusi agar kreativitas 

mahasiswa lebih meningkat. 

2). Mempersiapkan bentuk-bentuk pengelompokan pertanyaan-pertanyaan yang 

relevan dengan letak, luas, batas serta sirnbol-sirnbol pada petapuzzle. 

3). Mepersiapkan infonnasi tentang tata aturan dalam penulisan laporan tertulis 

terutama dalam pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

4). Mempersiapkan perbaikan alokasi waktu yang tepat untuk setiap kali 

presentasi di depan kelas. 

b. Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus kedua merupakan kelanjutan dari siklus 

pertama, baik dalam pembagian tugas maupun dalam pembagian kelompok. 

Beberapa hal yang perlu direvisi sesuai dengan kelemahan pada refleksi siklus 

pertama yaitu: 

1). Menjelaskan kepada masing-masing kelompok tentang syarat-syarat 

kelengkapan sebuah peta, kesesuaian warna, keindahan, dan kecocokan 

skala, sehingga hasil dari tugas media puzzle benar-benar sesuai dengan 

peta aslinya. 

2). Memberi penjelasan kepada masing-masing kelompok tentang relevansi 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam mencocokkan potongan- 

potongan puzzle pada media peta puzzle. 



3). Menugaskan kepada masing-masing kelompok untuk membuat pertanyaan- 

pertanyaan yang tidak dapat disimbokan pada peta puzzle yang akan 

diajukan pada forum secara berkompetisi untuk menambah jurnlah poin 

kreativitas mahasiswa selama diskusi berlangsung. 

c. Observasi 

Siklus kedua terdiri dati empat kali pertemuan, region yang dibahas 

meliputi Asia Timur, Amerika Selatan, Australia dan New Zealand, dan Afiika 

Utara. 

Berdasarkan hasil ceklis absensi selama siklus kedua berlangsung jumlah 

rata-rata kehadiran mahasiswa sedikit menurun dibanding siklus pertama Jumlah 

rata-rata kehadiran mahasiswa pada siklus kedua rata-rata 53 orang atau (86,89%) 

dari jumlah mahasiswa yang terdaftar pada semester yang bersangkutan. Jumlah 

kehadiran tersebut masih dalam kategori normal sesuai standar kehadiran yang 

sudah ditetapkan Universitas Negeri Padang yaitu sebesar 80%. 

Berdasarkan ha i l  observasi yang dilakukan, kreativitas mahasiswa dalam 

membuat tugas model media puzzle pada siklus kedua mengalami fluktuasi. Total 

maksimal bobot kreativitas mahasiswa dalam membuat tugas media puzzle adalah 

sebesar 12, angka ini menunjukkan kreativitas mahasiswa sudah maksimal sesuai 

kriteria bobot yang sudah ditetapkan. Perolehan bobot tersebut terjadi pada 

pertemuan terakhir atau pada saat membahas region Afiika Utara. Adapun bobot 

rata-rata yang diperoleh selama siklus berlangsung adalah 1 1,75. Angka bobot 

1 1,75 menunjukkan kreativitas mahasiswa sangat baik, karena rentang perolehan 

bobot berada di atas bobot yang sudah ditentukan yaitu > 8 (Lampiran 10: 59). 

Berikut kreativitas mahasiswa dalam menempatkan "salah" atau "benar" 



pada model media '>pule" dalam menentukan letak, luas, batas, dan simbol- 

simbol pada peta juga mengalami fluktuasi. Jumlah mahasiswa yang kreatif dalam 

menjawab pertanyaan benar dan menempatkan puzzle dengan benar untuk setiap 

kali pertemuan berkisar antara 71,25% sampai 76,66% dengan jumlah rata-rata 

69,12%. Jumlah kretivitas mahasiswa dalam menjawab pertanyaan salah rata-rata 

17,65%. Dari jumlah tersebut yang menjawab pertanyaan benar, tetapi 

menempatkan puzzle salah rata-rata 1,47%. Jumlah rata-rata pertanyaan yang 

diajukan adalah 68 item, yang dapat diakses atau yang dapat dijawab selama 

penelitian berlangsung hanya 60 item atau 88,24%, clan dapat diakses adalah 8 

item atau 11,76%. Artinya, jumlah kreativitas mahasiswa dalam menempatkan 

salah atau benar pada peta puzzle tergolong tinggi (Lampiran 1 1 : 60). Disamping 

itu, jumlah keterlibatan mahasiswa pada siklus kedua mengalami perubahan 

positif yaitu 32 orang (60,38%) dari jumlah mahasiswa yang hadir. Artinya, 

keterlibatan atau keaktifan mahasiswa meningkat disamping jurnlah item 

pertanyaan juga bertarnbah. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah 

mengarah dan relevan, baik dalam mencocokkan potongan puzzle maupun 

pertanyaan yang mengarah pada simbol-simbol yang tersedia pada peta media 

puzzle. 

Selanjutnya kreativitas dalam membuat tugas laporan tertulis sudah 

mengarah pada kriteria penulisan yang diharapkan. Rata-rata perolehan bobot 

pada siklus ini adalah 14,25, artinya kreativitas laporan tertulis dari setiap materi 

yang dibahas tergolong tinggi (lampiran 12: 60). Demikian pula halnya kreativitas 

mahasiswa dalam melengkapi materi aspek region yang dibahas, rata-rata 

perolehan bobot sudah maksimal pada pertemuan terakhir yaitu memperoleh 



bobot 6, dan rata-rata bobot yang diperoleh selama kedua berlangsung adalah 

5,25, angka ini menunjukkan kreativitas mahasiswa dalam melengkapi materi 

aspek region yang dibahas tergolong tinggi (lampiran 13: 60). 

Hasil kerja dalam bentuk pembuatan peta media puzzle erat kaitannya 

dengan pengetahuan mahasiswa terutama dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan. Untuk mengetahui sejauhrnana pemahaman ataupun tingkat 

pengetahuan mahasiswa terhadap penguasaan materi regional dapat dilihat dari 

nilai pretes dan postes selama penelitian berlangsung. Adapaun rata-rata nilai 

pretes sebesar 72,03, dan nilai postes sebesar 89,60 dengan jurnlah peningkatan 

17,57 atau 24,39% (lampiran 14: 61) 

Hasil pengamatan selama siklus kedua berlangsung, ke rjasama kelompok 

saat diskusi sama halnya dengan siklus pertama. Kerjasama dalam kelompok 

sangat baik, setiap anggota kelompok ikut berpartisipasi aktif dalam merespon 

setiap pertanyaan ataupun kritik saran dari anggota forum. 

c. Refleksi 

Bertolak dari hasil observasi siklus kedua dan perkembangannya 

dibandingkan dengan pengamatan observasi siklus pertama, kreativitas mahasiswa 

mengalami perkembangan positif. Rata-rata peningkatan kreativitas mahasiswa 

dalam membuat tugas media puzzle pada kedua siklus tersebut cukup besar, yaitu 

dari rata-rata bobot 8,66 menjadi 11,75 atau mengalami peningkatan bobot rata- 

rata sebesar 3,09 atau 35,68% (lampiran 15: 61). Angka tersebut mempunyai 

kontribusi sangat berarti dalam meningkatkan kreativitas mahasiswa. Hal ini 

terlihat dari tugas-tugas reproduksi peta media puzzle yang ditampilkan semakin 

indah, warna hampir menyerupai peta aslinya, kecocokan skala dan kelengkapan 



simbol pada media puzzle terlihat semakin lengkap dan jurnlah pertanyaan- 

pertanyaan yang diajukan serta keterlibatan mahasiswa dalam mengakses jawaban 

semakin meningkat. Hasil kerja kelompok dalam menghasilkan peta reproduksi 

media puzzle terlihat pada pertemuan keenam dan pertemuan ketujuh yakni saat 

kelompok mempresentasikan topik region Amerika Selatan, Australia dan New 

Zealand serta region Afiika Utara. 

Peningkatan rata-rata kreativitas mahasiswa dalam mencocokkan potongan 

puzzle dari 87,69 menjadi 88,24% atau mengalami peningkatan sebesar 5,26%. 

Selain itu, keterlibatan atau keaktifan mahasiswa dalarn menjawab pertanyaan- 

pertanyaan yang diajukan dari 5 1,85% menjadi 60,38%, atau meningkat sebesar 

14,29%. Hal ini tidak terlepas dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah 

relevan, baik pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada letak, luas clan batas 

serta dengan simbol-simbol yang tersedia pada peta media puzzle (lampiran 

16: 61) 

Keberhasilan mahasiswa pada tahap ini juga didukung oleh adanya 

kealotan pem-an waktu yang sudah teralokasi sedemikian rupa, sehingga 

setiap pertanyaan dapat diakses dengan baik, dan semua pertanyaan-pertanyan 

sudah relevan menurut pengelompokan yang diinginkan. 

Kreativitas mahasiswa juga mendukung hasil pretes dan postes yang 

dilakukan pada setiap kali pertemuan selama penelitian berlangsung. Pretes dan 

postes dilakukan untuk memotivasi mahasiswa, baik dalam meningkatkan 

kreativitas mahasiswa maupun untuk mempersiapkan alternatif jawaban yang 

diajukan dalam setiap kali pertemuan. Pretes dan postes penting juga dilakukan 

untuk mengukur penngetahuan mahasiswa dalam mata kuliah Geografi Regional 
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Dunia. Rata-rata hasil pretes dan postes pada siklus kedua tidak jauh berbeda dari 

siklus pertama. Rata-rata nilai pretes pada siklus kedua sedikit m e n m  bila 

dibandingkan dengan hasil rata-rata nilai pretes pada siklus pertama atau menurun 

sebesar 1,98 atau 2,00% (dari 74,Ol menjadi 72,03). Namun nilai rata-rata postes 

meningkat sebesar 1,80 atau 2,00% (dari 89,60 menjadi 91,40). Secara 

keseluruhan rata-rata nilai pretes mahasiswa sebelum dilakukan presentasi tugas 

model media puzzle sebesar 73,02, dan setelah pembelajaran dilaksanakan dengan 

mempresentasikan hasil kerja mahasiswa berupa peta media puzzle nilai rata-rata 

postes mahasiswa sebesar 90,50. Artinya terjadi peningkatan nil& rata-rata 

mahasiswa sebesar 17,48 atau 23,94% (lampiran 17: 62). 

Dapat disimpulkan bahwa model media puzzle dapat meningkatkankan 

kreativitas sekaligus meningkatkan pengetahuan geografi regional mahasiswa. 

C. Pembahasan 

Pemberian tugas dalam mata kuliah geografi regional seperti yang sudah 

dijelaskan di atas, melibatkan mahasiswa dalam membuat peta model media 

puzzle, membuat laporan tertulis sesuai dengan region yang mereka peroleh untuk 

masing-masing kelompok, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan agar proses 

peta mediapuzzle dapat bermakna untuk mernicu kreativitas mahasiswa dan untuk 

memotivasi peningkatan pengetahuan mahasiswa melalui ujian pretes dan postes. 

Hasil temuan menunjukkan bahwa pemberian tugas model media puzzle 

dapat meningkatkan lcreativitas dan pengetahuan regional mahasiswa. Temuan 

penelitian pada siklus pertama dari hasil pengarnatan yang dilakukan ternyata 

hasil reproduksi peta media puzzle yang ditarnpilkan belurn memenuhi persyaratan 

kriteria yang diharapkan baik dari segi keindahan, kesesuaian warna kecocokan 



skala dengan peta sumber, sehingga peta media puzzle menjadi kurang menarik, 

ha1 ini terjadi pada pretsentasi region Asia Tenggara. Namun pada siklus kedua 

kreativitas mahasiswa dalam menghasilkan reproduksi peta media p d e  semakin 

baik yaitu pada topik region Amerika Selatan, Australia dan New Zealand, serta 

region Afiika Utara mencapai bobot maksimal 12 atau 100%. Menurut Sunarko 

(2003:48) apapun jenis petanya merupakan media, sekaligus sumber belajar yang 

esensial bagi pembelajaran geografi, konekuensinya dapat meningkatkan 

kreativitas dan pengetahuan anak. Oleh karena itu, agar mahasiswa kreatif dalam 

pembelajaran geografi regional sekaligus dapat meningkatkan pengetahuan 

mereka, terlebih dahulu mahasiswa mengetahui region itu sendiri, memaharni 

topik materi, dan mengaplikasikannya melalui pembuatan peta, melatih 

kemampuan intelektual, emosional, dan meningkatkan rasa kebertanggung 

jawaban mahasiswa. 

Tugas model media puzzle di atas, sangat erat kaitannya dengan topik 

materi yang dibahas dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada anggota 

forum. Tanpa pertanyaan-pertanyaan tersebut model media puzzle tidak akan 

dapat tenvujud sebagai sebuah media yang interaktif dalam memicu kreativitas 

mahasiswa. Artinya, selama proses pembelajaran berlangsung mahasiswa lebih 

aktif, sekaligus akan memotivasi peningkatan pengetahuan dan hasil belajar 

mahasiswa. Gazali (1982:45 dalam Hemandar, 2001:2) menyatakan apabila anak 

mengalami sendiri secara aktif dalam proses pembelajaran, hasil belajar anak akan 

lebih baik, dan materi pelajaran akan lebih lama diserap oleh anak. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa jurnlah rata-rata pertanyaan yang 

ditawarkan adalah 67 item, yang dapat diakses atau yang dapat dijawab selama 



penelitian berlangsung 59 item. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk 

mencocokkan potongan-potongan puzzle dalam menentukan letak, luas, batas, dan 

simbol-simbol pada peta puzzle yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Hasil 

temuan menunjukkan jumlah rata-rata mahasiswa yang kreatif meningkat dari 28 

orang (51,85%) menjadi 32 orang (60,38%) dengan jumlah peningkatan sebesar 

14,29%. Artinya, jumlah kreativitas mahasiswa dalam menempatkan salah atau 

benar pada peta puzzle berada pada kategori baik sekali, walaupun hanya berada 

sedikit di atas kriteria kreativitas yang dikemukakan oleh Suciadi (2000) yaitu 

> 60%. 

Dari segi kuantitas, kreativitas mahasiswa sudah berada pada taraf baik 

sekali, namun pada sisi lain keterkaitan pertanyaan-pertanyaan dengan aspek 

keluasan materi belurn relevan. Contohnya; Pertanyaan yang diajukan "Apakah 

nama satuan mata uang Negara Pakistan ? atau "Mata pencaharian rakyat 

Maladewa adalah ...." Kedua jawaban dari pertanyaan tersebut tidak dapat 

disimbolkan pada peta media puzzle. Solusi yang ditawarkan adalah mengemas 

pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan-pertanyaan yang 

dikompetisikan untuk forum tanpa hams mencocokkan pada peta puzzle yang 

sudah disediakan. 

Pemberian tugas model mediapuzzle selain sebagai sebuah altematif yang 

sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam 

pembelajaran geografi regional, tugas model media puzzle juga dapat 

meningkatkan pengetahuan mahasiswa. Sebagaimana yang sudah disebutkan 

sebelurnnya, bahwa pengetahuan dan hasil belajar mahasiswa meningkat setelah 

dilakukan pembelajaran dengan menerapkan model media puzzle dalam 



pembelajaran. Namun demikian, model media puzzle ini tidak berdiri sendiri perlu 

dukungan metoda lain seperti diskusi kelompok, agar tugas yang dibuat 

mahasiswa mempunyai nilai guna dan bermakna dalam meningkatkan kreativitas 

dan pengetahuan mahasiswa. Pasaribu (1 983:40) menjelaskan bahwa untuk dapat 

kreatif dalarn pembelajaran geografi regional sekaligus meningkatkan 

pengetahuan mahasiswa, terlebih dahulu mahasiswa perlu kenal dan memahami 

regian itu sendiri melalui tugas pembuatan peta, dalarn ha1 ini tugas model media 

puzzle. Pemberian tugas dapat bernilai guna apabila mahasiswa berbuat sendiri, 

melatih kemampuan intelektual, mengembangkan daya kreatif, emosional, dan 

dapat meningkatkan nilai kebertanggungjawaban mahasiswa. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Pemberian tugas model media puzzle merupakan salah satu alternatif yang 

sangat besar pengaruhnya untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam 

pembelajaran geografi regional, sekaligus dapat meningkatkan pengetahuan 

regional (hasil belajar) mahasiswa. Agar tugas-tugas yang diberikan benar-benar 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan, perlu suatu penegasan diawal perkuliahan, 

sehingga kelemahan-kelemahan selama proses pembelajaran berlangsung dapat 

dihindari. Hasil temuan penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pemberian 

tugas model media puzzle dapat meningkatkan kreativitas (kreativitas mahasiswa 

menempatkan "salah" atau "benar" pada model media "puzzle" dalam 

menentukan letak, luas, batas, dan sirnbol-simbol pada peta, keindahan, 

kecocokan skala, dan ketepatan waktu mengumpulkan tugas (makalah, model 

media b'puzzle"), sekaligus meningkatkan pengetahuan regional mahasiswa. 

Selain itu, keterkaitau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan keluasan 

materi regional yang dibahas sangat mendukung terhadap upaya peningkatan 

kreativitas dalam menempatkan potongan-potongan puzzle pada peta dasar yang 

sudah disediakan. Temuan penelitian membuktikan bahwa, keterkaitan pertanyaan 

dan keluasan materi dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa. Selanjutnya 

pengetahuan ragional mahasiswa meningkat setelah dilakukan pembelajaran 

dengan menerapkan model media puzzle. Hal ini dibuktikan dari peningkatan 

persentase hasil nilai pretes dan postes yang dilakukan setiap kali pertemuan. 



B. Saran 

Agar media puzzle dapat bermakna dan berperan dalam meningkatkan 

kreativitas dan pengetahuan mahasiswa, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan 

keluasan materi hams relevan dengan simbol-simbol yang ada pada peta media 

puzzle. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak semuanya dapat dicocokkan 

dengan simbol pada peta puzzle. Oleh karena itu, perlu dilakukan diskusi 

paripurna pada setiap akhir pertemuan agar semua cakupan materi dapat dibahas 

dan dipertanggungjawabkan. 
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LAMPIRAN: 

PEMBERIAN TUGAS MODEL MEDIA PUZZLE 
DALAM MENINGKATKAN KREATIVITAS DAN 

PENGETAHUAN MAHASISWA 
JURUSAN GEOGRAFI 



Larnpiran 1 : Pembagian Topik Materi, dan Tugas Model Media Puzzle 
I Untuk Masing-masing Region Sesuai Silabus Geografi 

Regional Dunia Tahun 2007 

Materi Pokok 

A. Asia 

B. Australia dan 
New Zealand 

C. Eropa 

D. Amerika 

E. Afiika 

Mggu 
Ke ... 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Topik Materi 

Asia Tenggara 
Asia Timur 
Asia Selatan 
Asia Barat Daya 
Australia dan New Zealand 

Eropa barat 
Eropa Selatan 
Eropa Utara 
Rusia dan Negara Sem. Balkan 
Amerika Utara 
Amerika Tengah 
Amerika Selatan 
Afrika Utara 
Afiika Barat 
Afika Tengah 
Afiika Selatan 



Lampiran 2: NAMA-NAMA MAHASISWA DALAM PEMBAGIAN KELOMPOK KOOPERATIF DAN FORMAT 
PENGAMATAN KRETTVITAS GEO. REGIONAL DUNIA 20051 REG. B PER MINGGU 

Frekuensi Pengamatan Minggu Ke ..... 



Frekuensi Pengamatan Minggu Ke.. . . . 



Pengamat, 

'I1 

4 
5 
1 

2 
3 
4 

5 

Mardiansyah 
Widya Oktavia 
Harif Harfisko 

Novia Dewita 
Maria Rosalina 
Qoriza Rahayu 
Novia Anita 



Tabel 3.a. Nama-nama Mahasiswa dalam Pembagian Kelompok Kooperatif dan Format 
Penilaian Pengetahuan Geografi Regional (Pretes dan Postes) Siklus I 

I11 

IV 

4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 

Weni Fitria 
Rella Purwati 
Khairil 
Rahmah Ulyani 
Mona Zaberti 
Ridvia Shinta 
Silvia Ariani 
Ridho Fadlillah 
Surya Aini 
Reny Estyliana 
Mirawati 
Lina Puspita 
Jumlah 

70 
20 
80 
70 
20 
70 
30 
5 0 
70 
60 
50 
3 0 

1040 

90 
80 

100 
100 
100 
100 
100 
90 

100 
100 
100 
100 

1770 

5 0 
3 0 
60 
60 
60 
60 
60 
90 
90 
80 
70 
80 

1310 

90 
90 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1840 

70 
70 
60 
90 
90 
80 
90 
90 
70 
80 
70 
80 

1530 

90 
80 
80 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
60 
70 

1610 



Narna Mahasiswa 



Narna Mahasiswa 



Tabel 3.b. Nama-nama Mahasiswa dalam Pembagian Kelompok Kooperatif dan Format 
Penilaian Pengetahuan Geografi Regional (Pretes dan Postes) Siklus I1 

Natna Mahasiswa 

5 Lina Puspita 
Jumlah 

90 
1560 

90 
1330 

30 
880 

70 
1550 

- 
1020 

- 
1240 

70 
1190 

80 
1670 



 UP^ 
N 

1 
2 

Narna Mahasiswa 

Syawaldi 
Rahma Yoni 

Frekuensi Penilaian Pertemuan Ke . . .. . . .. Rata-rata 

Pretes 
IV (27- 1 0-2007) 

Postes Pretes 
100 
100 

Postes 
100 
100 

V (31-1 1-2007) 
Pretes 

20 
3 0 

Postes 
8 0 
8 0 

VI (3-1 1-2007) 
Pretes 

50 
50 

VII (7-1 1-2007) 
Postes 

90 
90 

Pretes 
70 
60 

Postes 
100 
100 



Nama Mahasiswa 



Lampiran 4. Pembagian Tugas Peta Media Puzzle dan Perolehan Topik 
Region pada Masing-masing Siklus 

Lampiran 5. Format Kreativitas Mahasiswa Dalam Pembuatan Tugas 
Peta Media Puzzle Pada Siklus I 

Lampiran 6: Distribusi Kreativitas Mahasiswa dalarn Mencocokkan letak, luas, 
batas, dan Simbol-simbol pada Media Puzzle pada Siklus I 

Siklus Pertarna 

Jl h Prtanyaan Pertemuan ke ...... 
I I1 III Jmlh Rata-rata 

Kreativitas 50 % 80 YO 65 YO 65 YO 
Benar-benar 22 44,OO 53 66,25 48 73,84 41 63,07 
Benar-salah 2 4,OO 4 5,OO 3 4,6 1 3 4,6 1 
Salah 12 24,OO 19 23,75 9 13,84 13 20,OO 
Jmlh Soal yg 36 72,OO 76 95,OO 60 92,30 57 87,69 
Dijawab 

Klpk 
IX 
I 

XI1 

Siklus Kedua 
Klpk 

V 
X 

VIII 

VII 

Tanggal 
19-09-2007 
26-09-2007 
24- 10-2007 

Tugas Puzzle 
Asia Tenggara 
Afiika Selatan 
Asia Selatan 

Tanggal 
27-1 0-2007 
3 1 - 1 0-2007 
03-1 1-2007 

07-1 1-2007 

Tugas Puzzle 
Asia Timur 
Amerika Selatan 
Australia & 
New Zealand 
Afrika Utara 



Lampiran 7. Format Kreativitas Mahasiswa Dalam Pembuatan Laporan Tertulis 
(Makalah) Pada Siklus I 

Lampiran 8. Format Kreativitas Mahasiswa Menurut Aspek Region Yang 
Dibahas Pada Siklus I 

Lampiran 9. Rekapitulasi Nilai Rata-rata Pretes - Postes, dan Persentase 
Peningkatan Pengetahuan Geografi Regional Dunia 
Mahasiswa Geografi Siklus I 

Lampiran 10. Format Kreativitas Mahasiswa Dalam Pembuatan Tugas Media 
Puzzle Pada Siklus II 

Mgg 
Ke.. . 

3 
4 

8 

Tanggal 

19-09-2007 

26-09-2007 

24-1 0-2007 

Topik Materi 

Asia Tenggara 
Afiika Selatan 

Asia Selatan 

Rata-rata 

No 

1 
2 
3 

4 

N i l a i  R a t a - r a t a  

Klpk 

V 
X 

VIII 

WI 

Pretes 

62,OO 

72,68 
87,36 
74,Ol 

Topik Materi 

Asia Timur 
Amerika Selatan 
Australia & 
New Zealand 
AfrikaUtara 
Rata-rata 

Postes 

91,30 

96,67 
86,23 
91,40 

% Peningkatan 

Jmlh 
11 
12 
12 

12 
1 1,75 

Kriteria Penilaian/Bobot 

Jumlah 
29,30 

23,99 

-1,13 

17,39 

Warna 
3 
3 
3 

3 
3 

YO 
47,26 

3537 

- 1,29 

23,SO 

Keindahan 
3 
3 
3 

3 
3 

Klgkpn Peta 
2 
3 
3 

3 
2,75 

Skala 
3 
3 
3 

3 
3 



Lampiran 1 1 .  Distribusi Kreativitas Mahasiswa dalam Mencocokkan letak, luas, 
batas, dan Simbol-simbol pada Media Puzzle pada Siklus I1 

Lampiran 12. Format Penilaian Kreativitas Mahasiswa Dalarn Pembuatan Laporan 
Tertulis (Makalah) Pada Siklus I1 

Lampiran 13. Format Kreativitas Mahasiswa Menurut Aspek Region Yang 
Dibahas Pada Siklus II 

No 

1 
2 
3 

4 

Jmlh 

13 
14 
15 

15 
14,25 

Klpk 

V 
X 

VIII 

VII 

Kriteria PenilaiadBobot 
Topik Materi 

AsiaTimur 
Amerika Selatan 
Australia & 
New Zealand 
Afiika Utara 
Rata-rata 

Sistimatika 

3 
3 
3 

3 
3 

Bahasa 

2 
2 
3 

3 
2,5 

Materi 

3 
3 
3 

3 
3 

Klgkpn Bhn 

2 
3 
3 

3 
2,75 

Waktu 

3 
3 
3 

3 
3 



Lampiran 14. Rekapitulasi Nilai Rata-rata Pretes - Postes, d m  Persentase 
Peningkatan Pengetahuan Geografi Regional Dunia 
Mahasiswa Geografi Tahun Siklus I1 

Lampiran 15. Rekapitulasi Rata - rata Peningkatan Kreativitas Mahasiswa 
Dalam Pembuatan Tugas Media Puzzle Antar Siklus 

MfB 
Ke ... 

8 

9 
9 

10 

Lampiran 16. Rekapitulasi Jumlah rata-rata Kreativitas Mahasiswa dalam 
Mencocokkan letak, luas, batas, dan Simbol-simbol 
pada Media Puzzle Antar Siklus 

Tanggal 

27-10-2007 

3 1-10-2007 
3-1 1-2007 

7-11-2007 

Jmlh Pertanyaan 

Kreativitas 
Benar - Benar 
Benar - Salah 
Salah 
Jmlh Soal Yg Dijawab 
Jmlh Soal Yg Tidak 
Diajukan 
Mhs Yang Aktif 
Mhs Tidak Aktif 
Rata-rata Hadir 
Mhs Tidak Hadir 

Topik Materi 

Asia Timur 

Arnerika Selatan 
Australia & 
New Zealand 
AfiikaUtara 
Rata-rata 

N i l a i  R a t a - r a t a  

Siklus Pertama 

Pretes 

90,63 
47,50 

71,30 

78,70 
72,03 

65 

4 1 
3 
13 
57 
8 

28 
26 
54 
7 

Siklus Kedua 
'Yo 

63,07 
4,6 1 

20,OO 
87,69 
12,31 

51,85 
48,15 
8852 
11,48 

Postes 

96,OO 
77,01 

90,64 

94,74 
89,60 

68 

47 
1 

12 
60 
8 

32 
21 
53 
8 

% Peningkatan 
'Yo 

69,12 
1,47 

17,65 
88,24 
1 1,76 

60,38 
39,62 
86,89 
13,ll 

3 

6 
- 2 
- 1 

3 
0 

4 
-6 
- 1 

1 

% Peningkatan 

'Yo 

14,63 
66,67 
7,69 
5,26 
0,OO 

14,29 
23,08 

1,85 
14,29 

Jumlah 
5,37 

29,5 1 
19,34 

16,04 
17,57 

Yo 
5,93 

62,13 
27,12 

20,38 
24,39 



Lampiran 17. Rekapitulasi Rata - rata Peningkatan Pengetahuan 
Mahasiswa Geografi Tahun 2005B Antar Siklus 

Siklus 

Siklus I 
Siklus I1 
Rata-rata 

Pretes 

74,Ol 
72,03 
73,02 

Postes 

89,60 
9 1,40 
90,50 

% Peningkatan 
Jumlah 
15,59 
19,37 
17,48 

% 
21,06 
26,89 
23,94 


