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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A.  Landasan Teori 

1. Siswa Kreatif 

a. Pengertian siswa kreatif 

Siswa adalah subyek utama dalam pendidikan. Oleh karena itu setiap saat harus 

belajar demi kemajuan dirinya. Menurut Slameto, salah satu prinsip dari sepuluh 

prinsip belajar  yang di kemukakan adalah dalam belajar setiap anak didik harus 

diusahakan untuk kreatif dan berkualitas (Bahri, 2002:197).  

Kreativitas merupakan istilah yang banyak digunakan baik di lingkungan 

maupun di luar sekolahan. Pada umumnya orang menghubungkan kreativitas 

dengan produk-produk kreasi; dengan kata lain, produk-produksi kreasi itu 

merupakan hal yang penting untuk menilai kreativitas, tipe-tipe produk kreasi 

yang bagaimanakah yang memenuhi standar kreativitas?  

Pada hakikatnya, pengertian kreatif berhubungan dengan penemuan sesuatu, 

mengenai hal yang menghasilkan sesuatu yang baru dengan sesuatu yang telah 

ada. Ini sesuai dengan perumusan kreativitas secara tradisional. Secara tradisional 

kreativitas dibatasi sebagai mewujudkan sesuatu yang baru dalam kenyataan. 

Sesuatu yang baru itu mungkin berupa perbuatan atau tingkah laku, suatu 

bangunan misalnya sebuah gedung, hasil-hasil kesusasteraan, dan lain-lain 

(Slameto, 2010: 145). 
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Kreativitas adalah pengalaman mengekspresikan dan mengaktualisaikan 

identitas individu dalam bentuk terpadu dalam hubungan dengan diri sendiri, 

dengan alam, dan dengan orang lain (Clark 1967 dalam Munandar, 1999: 24). 

Definisi tentang kreativitas berdasarkan Empat P, yaitu: 

1) Definisi Pribadi 

Definisi (teori) mutakhir tentang kreativitas yang juga menentukan pentingnya 

aspek pribadi diberikan Sternberg dalam “three facet model of creativity” (1988), 

yaitu “kreativitas merupakan titik pertemuan yang khas antara tiga atribut 

psikologis: inteligensi, gaya kognitif, dan kepribadian/ motivasi. Secara 

bersamaan ketiga segi dalam alam pikiran ini membantu memahami apa yang 

melatarbelakangi individu yang kreatif”. 

2) Definisi Proses  

Definisi Torrance ini meliputi seluruh proses kreatif dan ilmiah mulai dari 

menentukan masalah sampai dengan menyampaikan hasil. 

3) Definisi Produk 

Baron menyatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan/ 

menciptakan sesuatu yang baru. Begitu pula menurut Haefele kreativitas adalah 

kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru yang mempunyai makna 

sosial. 

4) Definisi Pendorong (Press)  

Kategori keempat dari deninisi dan pendekatan terhadap kreativitas menekankan 

faktor pendorong atau dorongan, baik dorongan internal (dari diri sendiri) maupun 

dorongan eksternal  dari lingkungan sosial dan psokologis. 
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b. Langkah-langkah Proses Kreativitas 

 Menurut Wallas tahun 1926 dalam Munandar (1999: 27) langkah-langkah 

proses kreatif yang sampai sekarang masih banyak diterapkan dalam 

pengembangan kreativitas, meliputi tahap persiapan, inkubasi, iluminasi, dan 

verifikasi. 

1) Persiapan 

Pada tahap pertama, seseorang diri untuk memecahkan masalah dengan berfikir, 

mencari jawaban, bertanya kepada orang, dan sebagainya. 

2) Inkubasi 

Inkubasi ialah dimana individu seakan-akan melepaskan diri untuk sementara dari 

masalah tersebut, dalam arti dia tidak memikirkan masalahnya secara sadar, tetapi 

“mengeramnya” dalam alam pra-sadar.  

3) Iluminasi 

Tahap timbulnya inspirasi atau gagasan baru, beserta proses-proses psikologis 

yang mengawali dan mengikuti munculnya inspirasi/gagasan baru. 

4) Verifikasi 

Tahap dimana idea tau kreasi baru tersebut harus diuji terhadap realitas 

c. Pengembangan Kreativitas  

 Menurut Simonton tahun 1978 dalam Munandar (1999: 183-184) ada tujuh 

yang mempengaruhi perkembangan kreatif seseorang, yaitu: 

1) Pendidikan formal mempunyai pengaruh kuat terhadap kreativitas individu 

selama tumbuh-kembang, tetapi di luar batas tertentu. 
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2) Adanya pencipta ulang yang dapat menjadi model peran untuk identifikasi 

sangat penting bagi munculnya pencipta lain yang unggul. 

3) Sehubungan dengan Zeitgeist, yaitu adanya pengaruh dari iklim mental pada 

waktu tertentu. 

4) Fragmentasi politis, yaitu adanya berbagai negara bagi yang independen dalam 

satu peradaban, menimbulkan peradaban cultural yang sangat mempengaruhi 

perkembangan kreativitas. 

5) Keadaan perang yang terus menerus dalam kehidupan genius muda 

mempunyai dampak merugikan perkembangan kreativitas dan keberbakatan 

karena tidak mendorong kualitas intelektual. 

6) Gangguan sipil, misalnya pemberontakan rakyat, pertentangan, dan revolusi, 

dapat mempunyai pengaruh potensial yang negatif terhadap perkembangan bakat 

dan kreativitas. 

7) Dari semua pengaruh ini, ketidakstabilan politis paling merugikan 

perkembangan kreativitas karena untuk dapat menjadi kreatif seseorang harus 

menghayati dunianya sebagai dapat diandalkan dan dikendalikan, dan upaya 

pribadi harus mempunyai prospek membuahkan sesuatu yang bermakna. 

 

d. Siswa Kreativitas dapat dilihat dari Berbagai Indikator 

 Kreativitas merupakan salah satu potensi yang dimiliki anak yang perlu 

dikembangkan sejak usia dini. Setiap anak memiliki bakat kreatif, dan ditinjau 

dari segi pendidikan bakat kreatif dapat dikembangkan dan perlu dipupuk sejak 

dari usia dini. Bila bakat kreatif anak tidak dipupuk maka bakat tersebut tidak 
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akan berkembang secara optimal, bahkan menjadi bakat yang terpendam yang 

tidak dapat diwujudkan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pendidikan yang dapat 

mengembangkan kreativitas anak. 

 Selain itu menurut Munandar (2004) dalam upaya membantu anak 

mewujudkan kreativitas mereka, anak perlu dilatih dalam keterampilan tertentu 

sesuai dengan minat pribadinya dan diberi kesempatan untuk mengembangkan 

bakat mereka. Tugas pendidiklah atau orang tua untuk menciptakan iklim yang 

merangsang pemikiran dan keterampilan kreatif anak serta menyediakan sarana 

prasarana yang dibutuhkan. 

 Menurut Ramli (2010), adapun ciri-ciri atau indikator tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1) Ciri-ciri Kemampuan Berpikir Kreatif (Aptitude) 

a) Keterampilan berpikir lancar yaitu mencetuskan banyak gagasan, jawaban, 

penyelesaian masalah, atau pertanyaan, memberikan banyak cara atau saran untuk 

melakukan berbagai hal, dan selalu memikirkan lebih dari satu jawaban. 

Perilaku anak: 

(1) Mengajukan banyak pertanyaan. 

(2) Menjawab dengan sejumlah jawaban jika ada pertanyaan. 

(3) Mempunyai banyak gagasan mengenai suatu masalah. 

(4) Lancar mengungkapkan gagasan-gagasannya. 

(5) Bekerja lebih cepat dan melakukan lebih banyak daripada anak-anak lain. 

(6) Dapat dengan cepat melihat kesalahan atau kekurangan pada suatu objek atau 

situasi. 
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b) Keterampilan berpikir luwes (fleksibel) yaitu menghasilkan gagasan,   jawaban, 

atau pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut 

pandang yang berbeda-beda, mencari banyak alternatif atau arah yang berbeda-

beda, dan mampu mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran. 

Perilaku anak: 

(1) Memberikan aneka ragam penggunaan yang tidak lazim terhadap suatu objek. 

(2) Memberikan macam-macam penafsiran (interpretasi) terhadap suatu gambar, 

cerita, atau masalah. 

(3) Menerapkan suatu konsep atau asas dengan cara yang berbeda-beda. 

(4) Memberi pertimbangan terhadap situasi, yang berbeda dari yang diberikan 

orang lain. 

(5) Dalam membahas/mendiskusikan suatu situasi selalu mempunyai posisi yang 

berbeda atau bertentangan dari mayoritas kelompok. 

(6) Jika diberikan suatu masalah biasanya memikirkan macam-macam cara yang 

berbeda-beda untuk menyelesaikannya. 

(7) Menggolongkan hal-hal menurut pembagian (kategori) yang berbeda-beda. 

(8) Mampu mengubah arah berpikir spontan. 

c) Keterampilan berpikir orisinal yaitu mampu melahirkan ungkapan yang baru 

dan unik, memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan diri, dan 

mampu membuat kombinasi-kombinasi yang tidak lazim dari bagian-bagian 

atau unsur-unsur. 
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Perilaku anak: 

(1) Memikirkan masalah-masalah atau hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh  

orang lain. 

(2) Mempertanyakan cara-cara lama dan berusaha memikirkan cara-cara baru. 

(3) Memilih a-simetri dalam menggambar atau membuat disain. 

(4) Memiliki cara berpikir yang lain dari yang lain. 

(5) Mencari pendekatan yang baru dari yang stereotip. 

(6) Setelah membaca atau mendengar gagasan-gagasan, bekerja untuk 

menemukan penyelesaian yang baru. 

(7) Lebih senang mensintesis daripada menganalisa situasi. 

d) Keterampilan memperinci (mengelaborasi) yaitu mampu memperkaya dan 

mengembangkan suatu gagasan atau produk dan menambahkan atau 

memperinci detil-detil dari suatu obyek, gagasan, atau situasi sehingga 

menjadi lebih menarik. 

Perilaku anak: 

(1) Mencari arti yang lebih mendalam terhadap jawaban atau pemecah masalah 

dengan melakukan langkah-langkah yang terperinci. 

(2) Mengembangkan atau memperkaya gagasan orang lain. 

(3) Mencoba atau menguji detil-detil untuk melihat arah yang akan ditempuh. 

(4) Mempunyai rasa keindahan yang kuat sehingga tidak puas dengan 

penampilan yang kosong atau sederhana. 

(5) Menambahkan garis-garis, warna-warna, dan detil-detil (bagian-bagian) 

terhadap gambarnya sendiri atau gambar orang lain. 
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e) Keterampilan menilai (mengevaluasi) yaitu menentukan patokan penilaian 

sendiri dan menentukan apakah suatu pertanyaan benar, suatu rencana sehat, 

atau suatu tindakan bijaksana, mampu mengambil keputusan terhadap situasi 

yang terbuka, dan tidak  hanya mencetuskan gagasan, tetapi juga 

melaksanakannya. 

Perilaku anak: 

(1) Memberi pertimbangan atas dasar sudut pandangnya sendiri. 

(2) Menentukan pendapat sendiri mengenai suatu hal. 

(3) Menganalisis masalah atau penyelesaian secara kritis dengan selalu 

menanyakan “Mengapa?”. 

(4) Mempunyai alasan (rasional) yang dapat dipertanggung-jawabkan untuk 

mencapai suatu keputusan. 

(5) Merancang suatu rencana kerja dari gagasan-gagasan yang tercetus. 

(6) Pada waktu tertentu tidak menghasilkan gagasan-gagasan tetapi menjadi 

peneliti atau penilai yang kritis. 

(7) Menentukan pendapat dan bertahan terhadapnya. 

Ciri-ciri Afektif (Non-Aptitude) 

f) Rasa ingin tahu yaitu selalu terdorong untuk mengetahui lebih banyak; 

mengajukan banyak pertanyaan, selalu memperhatikan orang, obyek, dan 

situasi, dan peka dalam pengamatan dan ingin mengetahui/meneliti. 

Perilaku anak: 

(1) Mempertanyakan segala sesuatu. 

(2) Senang menjajaki buku-buku, peta-peta,gambar-gambar, dan sebagainya 

untuk mencari gagasan-gagasan baru. 
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(3) Tidak membutuhkan dorongan untuk menjajaki atau mencoba sesuatu yang 

belum dikenal. 

(4) Menggunakan semua panca indranya untuk mengenal. 

(5) Tidak takut menjajaki bidang-bidang baru. 

(6) Ingin mengamati perubahan-perubahan dari hal-hal atau kejadian-kejadian. 

(7) Ingin bereksperimen dengan benda-benda mekanik. 

g) Bersifat imajinatif  yaitu mampu memperagakan atau membayangkan hal-hal 

yang tidak atau belum pernah terjadi dan menggunakan khayalan, tetapi 

mengetahui perbedaan antara khayalan dan kenyataan. 

Perilaku anak: 

(1) Memikirkan/membayangkan hal-hal yang belum pernah terjadi. 

(2) Memikirkan bagaimana jika melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan 

orang lain. 

(3) Meramalkan apa yang akan dikatakan atau dilakukan orang lain. 

(4) Mempunyai firasat tentang sesuatu yang belum terjadi. 

(5)  Melihat hal-hal baru dalam suatu gambar yang tidak dilihat orang lain. 

(6) Membuat cerita tentang tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi atau 

tentang kejadian-kejadian yang belum pernah dialami. 

h) Merasa tertantang oleh kemajemukan yaitu terdorong untuk mengatasi 

masalah yang sulit, merasa tertantang oleh situasi-situasi yang rumit, dan 

lebih tertarik pada tugas-tugas yang sulit. 
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Perilaku anak: 

(1) Menggunakan gagasan atau masalah yang rumit. 

(2) Melibatkan diri dalam tugas-tugas yang majemuk. 

(3)  Tertantang oleh situasi yang tidak dapat diramalkan keadaannya. 

(4)  Mencari penyelesaian tanpa bantuan orang lain. 

(5)  Tidak cenderung mencari jalan tergampang. 

(6)  Berusaha terus-menerus agar berhasil. 

(7) Mencari jawaban-jawaban yang lebih sulit/rumit daripada menerima yang 

mudah. 

(8) Senang menjajaki jalan yang lebih rumit. 

i) Sifat berani mengambil resiko yaitu berani memberikan jawaban meskipun 

belum tentu benar, tidak takut gagal atau mendapat kritik, dan tidak mejadi 

ragu-ragu karena ketidakjelasan, hal-hal yang tidak konvensional, atau yang 

kurang berstruktur. 

Perilaku anak: 

(1) Berani mempertahankan gagasan atau pendapatnya walaupun mendapat 

tantangan atau kritik. 

(2) Bersedia mengakui kesalahan-kesalahannya. 

(3) Berani menerima tugas yang sulit meskipun ada kemungkinan gagal. 

(4) Berani mengajukan pertanyaan atau mengemukakan masalah yang tidak 

dikemukakan orang lain. 

(5) Tidak mudah dipengaruhi orang lain. 

(6) Melakukan hal-hal yang diyakini, meskipun tidak disetujui sebagian orang. 
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(7) Berani mencoba hal-hal baru. 

(8) Berani mengakui kegagalan dan berusaha lagi. 

j) Sifat menghargai yaitu dapat menghargai bimbingan dan pengarahan dalam 

hidup, dan menghargai kemampuan dan bakat-bakat sendiri yang sedang 

berkembang. 

Perilaku anak: 

(1) Menghargai hak-hak sendiri dan hak-hak orang lain. 

(2) Menghargai diri sendiri dan prestasi. 

(3) Menghargai makna orang lain. 

(4) Menghargai keluarga, sekolah, dan teman-teman. 

(5) Menghargai kebebasan tetapi tahu bahwa kebebasan menuntut tanggung 

jawab. 

(6) Tahu apa yang betul-betul penting dalam hidup. 

(7) Menghargai kesempatan-kesempatan yang diberikan. 

(8) Senang dengan penghargaan terhadap dirinya. 

Ramli (http://ramlimpd.blogspot.com /2010/09/ kreativitas-anak-dapat-dilihat-

dari.html). 

2. Pemebelajaran Geografi 

Geografi berasal dari kata geo yang berarti bumi, dan graphien yang berarti 

lukisan. Menurut pengertian yang dikemukakan Eratosthenes, geographika berarti 

tulisan tentang bumi. Yang diartikan bumi pada pengertian geografi, tidak hanya 

berkenaan dengan fisik alamiah bumi saja, baik segala dan proses alamnya, 

maupun gejala dan proses kehidupannya. Dalam hal gejala dan proses kehidupan, 
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di dalamnya termasuk kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang dan manusia 

sebagai penghuni bumi ini. 

Wilayah studi geografi meliputi segala gejala yang terdapat dipermukaan 

bumi, baik alam organiknya, maupun alam anorganiknya yang ada 

kepentingannya dengan kehidupan manusia. Dalam studi geografi, gejala-gejala 

yang berkenaan dengan alam organic dan nonorganik tadi dianalisa 

penyebarannya, perkembangannya, interelasi dan interaksinya. Dikaji interelasi 

dan interaksinya dalam ruang (spatial relation ship), interelasi antara faktor alam 

dengan faktor alam, antara faktor manusia dengan faktor manusia, dan antara 

faktor alam dengan faktor manusia pada ruang tertentu, dalam hal ini di wilayah 

tertentu di permukaan bumi. Dalam ruang yang bersangkutan, fator manusia 

memegang peranan yang penting (Suaatmadja,1988: 30-32). 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena 

geosfer dengan sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks 

keruangan (Suaatmadja, 2001: 11). 

Geografi sebagai ilmu yang melukiskan gejala dan sifat-sifat permukaan bumi 

dan penduduknya disusun menurut letaknya dan menerangkan baik terdapatnya 

bersama-sama maupun berhubungan timbal baliknya gejala-gejala dan sifat-sifat 

itu dikemukakan oleh Ferdinan Von Richthofen di jerman pada tahun 1883. 

Geografi studi tentang diferensiasi areal fenomena yang bertautan di muka 

bumi dalam arti pentingnya bagi manusia (Harsthorne dalam Suharyono, 2013: 3).  

Pendidikan geografi mencakup dua aspek pokok bahasan yaitu geografi fisik, 

membahas masalah – masalah yang berkaitan dengan kelingkungan yang ada di 
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permukaan bumi dan geografi sosial (manusia) dimana manusia sebagai pelaku 

utama. Kajian geografi fisik dapat mencakup ilmu – ilmu geografi antara lain : 

meteorology, klimatologi, hidrologi, geomorfologi, kosmografi. Sedangkan kajian 

ke dua yakni geografi sosial antara lain membahas dalam ilmu – ilmu geografi 

politik, geografi penelitian, geografi perdagangan, geografi kependudukan atau 

demografi (Suharyono, 1994:45) 

Geografi mengkaji tentang aspek ruang dan tempat pada berbagai skala di 

muka bumi.Penekanan bahan kajiannya adalah gejala-gejala alam dan kehidupan 

yang membentuk lingkungan dunia dan tempat-tempat. Gejala alam dan 

kehidupan itu dapat dipandang sebagai hasil dari proses alam yang terjadi di bumi, 

atau sebagai kegiatan yang dapat memberi dampak kepada mahluk hidup yang 

tinggal di atas permukaan bumi. Untuk menjelaskan pola-pola gejala geografis 

yang terbentuk, dan mempertajam maknanya, disajikan dalam bentuk deskripsi, 

peta dan tampilan geografis lainnya (Depdiknas, 2003: 6). 

Fungsi pembelajaran Geografi adalah sebagai berikut: 

a. Mengembangkan pengetahuan tentang pola-pola keruangan dan proses yang 

berkaitan. 

b. Mengembangkan keterampilan dasar dalam memperoleh data dan informasi, 

mengkomunikasikan dan menerapkan pengetahuan geografi. 

c. Menumbuhkan sikap, kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan hidup 

dan sumber daya serta toleransi terhadap keragaman sosial-budaya 

masyarakat  (Depdiknas, 2003:6). 

Tujuan pembelajaran Geografi meliputi ketiga aspek sebagai berikut: 
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a. Pengetahuan: 

1. Mengembangkan konsep dasar geografi yang berkaitan dengan pola keruangan 

dan proses-prosesnya. 

2. Mengembangkan pengetahuan sumber daya alam, peluang dan keterbatasannya 

untuk dimanfaatkan. 

3. Mengembangkan konsep dasar geografi yang berhubungan dengan lingkungan 

sekitar, dan wilayah negara/dunia. 

b. Keterampilan: 

1. Mengembangkan keterampilan mengamati lingkungan fisik, lingkungan sosial 

dan lingkungan binaan. 

2. Mengembangkan keterampilan mengumpulkan, mencatat data dan informasi 

yang berkaitan dengan aspek-aspek keruangan. 

3. Mengembangkan keterampilan analisis, sintesis, kecenderungan dan hasil-hasil 

dari interaksi berbagai gejala geografis. 

c. Sikap: 

1. Menumbuhkan kesadaran terhadap perubahan fenomena geografi yang terjadi 

di lingkungan sekitar. 

2. Mengembangkan sikap melindungi dan tanggung jawab terhadap kualitas 

lingkungan hidup. 

3. Mengembangkan kepekaan terhadap permasalahan dalam pemanfaatan sumber 

daya. 

4. Mengembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan sosial dan budaya. 

5. Mewujudkan rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa. 
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Menurut Sumaatmadja (1988: 76-87), pendekatan-pendekatan yang digunakan 

untuk menganalisis berbagai gejala dipermukaan bumi terdiri dari empat 

pendekatan, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, pendekatan 

kronologi, dan pendekatan sistem. 

1. Pendekatan spasial/keruangan 

Pendekatan keruangan dilakukan dengan cara mengetahui karakteristik atau 

fenomena tertentu pada suatu wilayah. Dalam pendekatan keruangan yang dikaji 

adalah antar variabel atau rangkaian. Variabel yang berbeda dari  suatu tenpat 

lainnya kemudian dikaji, faktor apa saja yang mempengaruhi pola distribusi 

keruanan atau persebarannya. Pada dasarnya memeang terjadi keterkaitan atau 

hubungan antar variabel. 

2. Pendekatan ekologi 

Merupakan suatu pendekatan yang berdasarkan interaksi dan interdependensi 

yang terjadi pada lingkungan. Lingkungan geografi bisa diartikan sama dengan 

lingkungan pada umumnya. Pendekatan ekologi dilakukan dengan berpusat pada 

interelasi kehidupan manusia dengan lingkungan fisiknya yang membentuk 

sisitem keruangan yang dikenal dengan ekosistem. 

3. Pendekatan kronologi  

Dengan menerapkan kronologi suatu gejala atau suatu masalah pada ruang 

tertentu, peneliti dapat mengkaji perkembangan, dapat pula melakukan prediksi 

proses gejala atau masalah tadi masa-masa yang akan datang. Melalui pendekatan 

historis ini, dapat dilakukan pengkajian dinamika dan perkembangan gejala 

geografi didaerah atau wilayah tertentu. Menelti, menganalisis, dan mengadakan 
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interpretasi pada suatu wilayah dengan menggunakan pendekatan histories, 

artinya menampilkan peta perkembangan daerah berdasarkan urutan waktunya, 

akan dapat dilihat kecenderungan kearah mana kota itu akan tumbuh berkembang 

dan apa penyebabnya. 

4. Pendekatan Sistem  

Pendekatan sistem merupakan metode berpikir sitetik yang diterapkan pada 

masalah yang merupakan suatu sistem. Sedangkan yang dimaksud dengan metode 

berpikir sintetik, yaitu metode berpikir yang didasarkan atas doktrin 

ekspansionisme. Doktrin ekspansionisme adalah cara meninjau suatu benda atau 

suatu hal sebagai bagian dari keseluruhan yang besar. 

Menurut Sumaatmadja (2001:12-13) Ruang lingkup pembelajaran geografi 

meliputi : 

a. Alam lingkungan yang menjadi sumber daya bagi kehidupan manusia  

b. Penyebaran umat manusia dengan variasi dengan kehidupannya 

c. Interaksi keruangan umat manusia dengan alam lingkungan yang memberikan 

variasi terhadap ciri khas tempat – tempat di permukaan bumi 

d. Kesatuan regional yang merupakan perpaduan matra darat, perairan dan udara 

diatasnya. 

 

3. Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara 

berkelompok untuk bekerja sama saling membantu mengkontruksi konsep, 

menyelesaikan persoalan, atau inkuiri. Menurut teori dan pengalaman agar 

kelompok kohesif (kompak-partisipatif), tiap anggota kelompok terdiri atas 4-5 
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orang, siswa heterogen (kemampuan, gender, karakter), ada kontrol dan fasilitasi, 

dan meminta tanggung jawab hasil kelompok berupa laporan atau presentasi. 

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut: 

a. Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. 

b. Menyajikan informasi. 

c. Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. 

d. Membimbing kelompok belajar dan bekerja. 

e. Evaluasi. 

f. Memberi penghargaan (Suyatno, 2009: 51-52).  

 

4. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe  Numbered Heads Together 

a. Pengertian Tipe  Numbered Heads Together (THT) 

Menurut Suhermi (2004: 42) dalam Wahyuni (2013) menyebutkan bahwa 

“Numbered Heads Together” adalah pendekatan yang dikembangkan untuk 

melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang cukup dalam suatu 

pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut”. 

Menurut Foster (2002:11) dalam Wahyuni (2013) “Numbered Heads 

Together” merupakan suatu tipe model pembelajaran kooperatif yang merupakan 

struktur sederhana dan terdiri atas empat tahap yang digunakan untuk meriview 

fakta-fakta dan informasi dasar yang berfungsi untuk mengatur interaksi siswa”. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa model “Numbered 

Heads Together” adalah suatu model pembelajaran berkelompok yang setiap 

anggota kelompoknya bertanggung jawab atas tugas kelompoknya, sehingga tidak 
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ada pemisahan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain dalam satu 

kelompok untuk saling memberi dan menerima antara satu dengan lainnya. 

b. Kelebihan dan kelemahan tipe Numbered Heads Together 

1) Kelebihan Tipe  Numbered Heads Together 

Menggunakan model pembelajaran kooperatifNumbere Heads Together 

memiliki kelebihan, seperti yang diungkapkan oleh Krismanto (2003: 63) yaitu: 

a) Melatih siswa untuk dapat bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain. 

b) Melatih siswa untuk bias menjadi tutor sebaya. 

c) Memupuk rasa kebersamaan. 

d) Membuat siswa menjadi terbiasa dengan perbedaan. 

2) Kelemahan Tipe  Numbered Heads Together 

Dalam menggunakan model pembelajaran kooperatifNumbere Heads terdapat 

beberapa kelemahan yang harus diwaspadai, hal ini dilakukan agar tidak terjadi 

hal-hal yang tidak diinginkan dalam pembelajaran, adapun kelemahan-kelemahan 

tersebut menurut Krismanto (2003: 65) yaitu: 

a) Siswa yang sudah terbiasa dengan cara konvensional akan sedikit kewalahan. 

b) Guru harus bias memfasilitasi siswa. 

c) Tidak semua mendapat giliran. 

Wahyuni (http://ri1990.blogspot.com/2013/05/model-pembel-ajaran-kooperatif-

tipe. html). 

c. Langkah-langkah Tipe Numbered Heads Together (NHT) 

Tipe Numbered Heads Together (NHT)adalah salah satu dari pembelajaran 

kooperatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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1) Mengarahkan. 

2) Membuat kelompok heterogen dan tiap siswa memiliki nomor tertentu. 

3) Memberikan persoalan materi bahan ajar (untuk tiap kelompok sama tapi 

untuk tiap siswa tidak sama sesuai dengan nomor siswa, tiap siswa dengan 

nomor sama mendapat tugas yang sama) kemudian bekerja kelompok. 

4) Mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan nomor siswa yang sama 

sesuai tugas masing-masing sehingga terjadi siklus kelas. 

5) Mengadakan kuis individual dan membuat skor perkembangan tiap siswa. 

6) Mengumumkan hasil kuis dan member reward (Suyatno, 2009: 53). 

d. Hasil Penelitian Yang Relavan 

Dalam penelitian Ayu Setyaning Palupi (2008) yang berjudul “Peningkatan 

kreativitas belajar matematika siswa melalui model pembelajaran Mind Mapping 

Di SMP Negeri 02 Kembaran”. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, dimana 

setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, observasi, dan refleksi. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi dan tes. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran meningkatkan kreativitas siswa dan 

pembelajaran matematika dengan model pembelajaran Mind Mapping dapat 

meningatkan hasil belajar siswa. Untuk meningkatkan kreativitas dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis puisi bebas pada siswa kelas v SD 

negeri 2 Mersi setelah menggunakan media kartu kata dan meningkatkan 

kemampuan dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis puisi bebas 

pada siswa kelas V SD negeri 2 Mersi setelah menggunakan media kartu kata. 

Metode pengumpulan data menggunakan tes dan non tes. Teknik analisis data 
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yang digunakan adalah teknik deskriptif kuantitatif. Kesimpulan hasil penelitian 

yaitu media kartu kata dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan siswa 

dalam menulis puisi bebas pada mata pelajaran bahasa Indonesia. 

 Perbedaan penelitian yang dilaksanakan sekarang dengan penelitian terdahul 

adalah  dalam penelitian sekarang peneliti menerapkan model Numbered heads 

together dan dilaksanakan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan 

menggunaan model Numbered heads together  yang digunakan dalam 

pembelajaran menciptakan siswa kreatif. 

Tabel 2.1 Hasil penelitian yang relavan 

Pengarang 
Ayu setyaning 

palupi (2008) 

Gilang Widianti  

(2013) 

Iin faikhotun 

syarifah (2014) 

Judul Peningkatan 

kreativitas belajar 

matematika siswa 

melalui model 

pembelajaran Mind 

Mapping Di SMP 

Negeri 02 

Kembaran 

“Upaya meningkatkan 

kreativitas dan 

kemampuan menulis 

puisi bebas siswa 

kelas v menggunakan 

media kartu kata Di 

SD Negeri 2 Mersi. 

Upaya 

meningkatkan 

kreativitas siswa 

pada materi 

pelajaran Geografi 

melalui tipe 

Numberd Heads 

Togetherdi SMA 

Ya BAKII 02 

Gandrungmangu. 

Tujuan 

Penelitian 

1. Meningkatkan 

kreativitas 

siswa melalui 

model 

pembelajaran 

Mind Mapping 

2. Meningkatkan 

hasil belajar 

matematika 

melalui 

pembelajaran 

Mind Mapping 

1.Untuk meningkatkan 

kreativitas dalam 

pembelajaran bahasa 

Indonesia materi 

menulis puisi bebas 

pada siswa kelas v SD 

negeri 2 Mersi setelah 

menggunakan media 

kartu kata. 

2.Meningkatkan 

kemampuan dalam 

pembelajaran bahasa 

Indonesia materi 

menulis puisi bebas 

pada siswa kelas v SD 

negeri 2 Mersi setelah 

Untuk 

meningkatkan 

kreativitas siswa 

pada mata 

pelajaran Geografi 

melalui tipe 

Numbered Heads 

Together. 
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Pengarang 
Ayu setyaning 

palupi (2008) 

Gilang Widianti  

(2013) 

Iin faikhotun 

syarifah (2014) 

menggunakan media 

kartu kata. 

Tempat SMP SD SMA 

Pengumpulan 

Data 

Observasi, Tes Tes dan non tes Observasi, tes 

Hasil  Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

pembelajaran 

meningkatkan 

kreativitas siswa 

dan pembelajaran 

matematika dengan 

model 

pembelajaran Mind 

Mapping dapat 

meningatkan hasil 

belajar siswa. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

media kartu kata dapat 

meningkatkan 

kreativitas dan 

kemampuan siswa 

dalam menulis puisi 

bebas pada mata 

pelajaran bahasa 

Indonesia. 

 

 

e. Kerangka Pikir 

  Salah satu indikasi bahwa proses pembelajaran kreatif yaitu siswa 

kreatif dalam pembelajaran. Agar kreatifivitas siswa meningkat, maka guru 

menggunakan model pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang 

digunakan yaitu model mempelajaran tipe Numbered Heads Together. 

 

 

 

 

 

      

Gambar 2.1 Diagram alir kerangka pikir 

Siswa kurang kreatif 

 

Model  pembelajaran Numbered Heads Together  

 

Meningkatnya kreativitas siswa 

 

Awal  

Tindakan  

Hasil    
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Kondisi awal sebelum dilaksanakan penelitian tindakan kelas, telah 

diperoleh gambaran awal bahwa siswa kurang kreatif, sehingga perlu 

ditingkatkan. Meningkatkan kreativitas siswa, maka dilakukan tindakan oleh 

guru denggan menggunakan model pembelajaran tipe Numbered heads 

together. 

f. Hipotesis Tindakan 

 Berdasarkan kerangka pikir di atas, hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

“Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together  

pada mata pelajaran Geografi dapat meningkatkan kreativitas siswa kelas X4 di 

SMA Ya BAKII 02 Gandrungmangu.  
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