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ABSTRAK 

Berdasarkan kegiatan pra penelitian yang telah dilakukan 

permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini yaitu kurangnya 

kemampuan berfikir kreatif peserta didik dalam proses pembelajaran, 

peserta didik kurang kreatif  dalam mengemukakan pendapat dan 

menjawab pertanyaan sehingga berdampak hasil belajar aspek ranah 

kognitif pelajaran PKN masih rendah pada peserta didik kelas III di 

UPT SD Negeri 3 Pringsewu Barat, diketahui proses pembelajaran 

kurang maksimal. Oleh karena itu perlu di terapkan model 

pembelajaran direct instruction untuk meningkatkan kemampuan 

berfikir kreatif. Rumusan dalam penelitian ini yaitu Adakah Pengaruh 

Model Pembelajaran direct instruction berbantan  media visual 

Terhadap Kemampuan berfikir kreatif pada pembelajaran PKN Kelas 

III UPT SD Negeri 3 Pringsewu Barat. Tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran direct instruction terhadap hasil belajar siswa mata 

pelajaran PKN Kelas III UPT SD Negeri 3 Pringsewu Barat. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Quasy Eksperimental 

Design, dengan desain penelitian pretest-posttest control group 

design. populasi dengan populasi seluruh peserta didik kelas III. 

Tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini acak kelas. Sampel 

tersebut berjumlah dua kelas yaitu kelas III A sebagai kelas 

eksperimen dan kelas III B kontrol. Tehnik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian adalah  uji t. Pengelolahan data dari hasil 

uji normalitas dan homogenitas dihitung dengan menggunakan 

microsoft excel, diperoleh bahwa data hasil tes dari kedua kelas 

sampel tersebut normal dan homogen sehingga untuk pengujian 

hipotesis dapat digunakan uji-t. Menurut hasil penelitian dan 

pembahasan diperoleh hasil posttest  thitung sebesar 3,077  lebih besar 

dari ttabel yang sebesar 2,022 dengan kesimpulan Ho ditolak sehingga H1 

diterima. Dengan demikian hasil uji-t menyatakan bahwa H1 diterima 

yaitu ada (terdapat) pengaruh model pembelajaran direct instruction 

berbantuan media visual terhadap meningkatkan kemampuan berfikir 

kreatif peserta didik. 

 

Kata kunci : Model Pembelajaran Direct Instruction, Media 

Visual,  Kemapuan Berfikir Kreatif. 
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MOTTO 

 

                   

a memperoleh apa yang telah n bahwa manusia hany"Da

diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan 

” diperlihatkan (kepadanya), 

Najm : 39,40) -(QS.An 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penelitian menguraikan pembahasan secara lebih lanjut, 

sebagai kerangka awal guna mendapatkan gamabaran guna 

mempermudah serta memperjelas pemaknaan terhadap judul 

skripai ini, diperlukan adanya penegasan arti dan makna dari 

beberapa istilah yang terkait dengan tujuan akripsi imi. 

Penegasan tersebut bertujuan untuk menghindari kesalah 

pahaman ataupun kekeliruan dalam memakai arti dan maksud 

istilah yang digunakan pada judul skripsi tersebut. Di samping 

itu, langkah ini merupakan proses penekanan pokok 

permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini. Skripsi ini 

berjudul, Pengaruh Model Pembelajaran Direct Instruction 

Berbantuan Media Visual Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Berfikir Kreatif Pada Pembelajaran PKN Peserta Didik 

Kelas 3 UPT SD Negeri 3 Pringsewu Barat. Untuk ini perlu 

diuraikan dari istilah – istilah judul tersebut sebagai berikut : 

1. Pengaruh 

Pengaruh adalah suatu daya atau kekuatan yang timbul dari 

sesuatu, baik itu orang ataupun benda serta segala sesuatu 

yang ada di alam sehingga dapat mempengaruhi, mengubah, 

atau memberi perubahan pada  apa yang ada disekitarnya. 

2. Model Pembelajaran Direct Instruction 

Model Pemebelajaran yang berusat pada guru atau teacher 

centered yang bersifat deklatratif dan prosedural serta 

mempunyai langkah – langkah pembelajaran. 

3. Berbantuan 

Berbantuan artinya ada sesuatu yang mendukung, atau 

menolong untuk mencapai  sesuatu. 

4. Media Visual 
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Media visual adalah semua alat peraga yang digunakan 

dalam proses pembelajaran yang bisa dinikmati lewat panca 

indra atau suatu media yang dapat dilihat. Media visual 

dapat menumbuhkan minat peserta didik serta 

menghubungkan antara materi dengan dunia nyata.
1
  

5. Meningkatkan 

Meningkatkan artinya kegiatan untuk memajukan sesuatu ke 

arah yang lebih baik dari sebelumnya. 

6. Kemampuan Berfikir Kreatif 

Kemampuan menyampaikan atau menemukan banyak 

kemungkinan jawaban dari suatu masalah.. 

7. Pembelajaran PKN 

Mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang 

memfokuskan pada pembentukan karakter diri yang 

beragam dari segi agama, social, kultur, bahasa dan suku 

bangsa untuk menjadi warga Negara indoneisa yang cerdas 

dan berkarakter yang dilandasi oleh pancasila dan UUD 

1945.
2
  

 

B. Latar Belakang 

Manusia ialah makhluk paling sempurna  yang diciptakan 

oleh Allah SWT dari makhluk lain ciptaanNya. Manusia diberi 

akal pikiran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan 

hewan dan tumbuhan hanya diberikan naluri. Manusia, hewan 

dan tumbuhan sama – sama suka makan akan tetapi manusia akan 

mempertimbangkan apa yang harus dia makan, sementara itu 

hewan hanya menggunakan naluri dalam memilih makanan. 

Berfikir terkait pada penyelesaian problematika 

kehidupan, kemampuan berfikir ini haruslah memakai kreativitas 

                                                           
1 Adji Syaifullah, Visual Image Science Corner Media Bantu Pembelajaran 

Sains, (Sukabumi:CV Jejak, anggota KPAI, 2020), cet. 1, h. 49. 
2Hamid Darmadi, Apa Mengapa Bagimana Pembelajaran Pendidikan 

Moral Pancasila dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Konsep 

Dasar Strategi Memahami ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa, (An 1 Mage 

:Jakarta, 2020, h. 192. 
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saat mengembangkannya. Kemampuan berfikir kreatif ialah 

kemampuan menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap 

suatu masalah, dimana penekanannya ialah pada kuantitas 

(jumlah suatu hal), ketepatgunaan , dan banyaknya perbedaan 

jawaban. Semakain banyak dan beragam kemungkinan jawaban 

yang dikemukaan semakin kreatiflah seseorang, tetapi keragaman 

jawaban tersebut merupakan jawaban yang tepat dan sesuai 

dengan permasalahan. Munandar berpendapat keativitas atau 

berfikir kreatif sebagai kemampuan untuk melihat bermacam 

macam kemungkinan penyelesain suatu masalah.
3
 

Seseorang yang berpikir kreatif akan menunjukkan 

berbagai sifat, antara lain kemampuan untuk melihat suatu 

masalah dari sudut pandang yang berbeda, memberikan banyak 

pilihan atau saran untuk melakukan sesuatu, bekerja lebih cepat, 

mengenali kekurangan dan kesalahan pada suatu objek, dan 

mampu menerapkankonsep dasar dalam berbagai cara. Peserta 

didik diakui membutuhkan sikap seseorang yang berpikir kreatif, 

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, baik selama maupun 

setelah pembelajaran. Kemampuan berpikir kreatif haruslah 

ditingkatkan dengan pendidikan, pendampingan, beserta 

pelatihan. 

Tiap orang memiliki potensinya berpikir kreatif pada 

segala aspek kehidupannya, hal ini sesuai seperti QS Ar-Rad:11 

yaitu: 

 …                 … 

Artinya :  

“ Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu 

kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri 

mereka sendiri.” 

 

                                                           
3Muhammad Iqbal Harisudin, Secuil Esensi Beerfikir Kreatif & Motivasi 

belajar peserta didik, (Bandung: PT. Panca Terra Firma, 2019) hlm: 2 
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Dasarnya, setiap orang memiliki keterampilan kreatif jika 

memiliki keinginan untuk mengaktualisasikan kemampuannya, 

mengekspresikan dirinya, dan mengaktifkan potensinya; 

perbedaannya ialah setiap orang memiliki tingkat kemampuan 

yang berbeda-beda. Keterampilan ini memungkinkan manusia 

untuk dibedakan dari makhluk Allah yang lain. Seseorang 

berkemapuan berpikir memakai cara-cara dimana 

memungkinkannya membuat hal bermakna dalam hidupnya. 

Pendidikan memiliki peran penting sebagai penentu 

majunya suatu bangsa beserta cita-citanya, khususnya dalam 

penciptaan majunya suatu bangsa dan negara. Pendidikan ialah 

usaha disengaja untuk mengatur proses belajar dan lingkungan 

belajar bagi peserta didik dalam rangka mengembangkan potensi 

dirinya secara spiritual, keagamaan, kecerdasan, kepribadian, 

akhlak mulia, pengendalian diri, dan kemampuan lain yang 

diperlukan dalam dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 
4
 

Pendidikan mempunyai kedudukan yang penting untuk 

mengangkat derajat  manusia,  hal  ini  sesuai  dengan  firman  

Allah  SWT  (QS.  Al-Mujadilah:11) 

                       

                            

                       

Artinya:  

Haiorang-orang beriman apabila kamu dikatakan 

kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majelis, maka 

lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. 

Dan apabila dikatakan: Berdirilah  kamu, maka  berdirilah,  

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 

diantaramu dan orang-orang yang diberiilmu pengetahuan 

                                                           
4Melkianus Suluh, Perspektif Pendidikan Nasional, (Jurnal Penelitian dan 

Pengkajian Ilmu Pendidikan:e-Saintika, Volume 2 No 1 Desember 2018), h. 2. 
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beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahuiapa yangkamu 

kerjakan”.(QS.Al-Mujidalah:11) 

Ayat diatas  memaparkan mengenai keutamaan 

pendidikan.  Dengan adanya pendidikan, manusia akan 

mendapatkan  ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sangatlah 

penting  bagi kehidupan seperti perintah Allah SWT, bukan hanya 

berguna bagi kehidupan namun Allah pun sudah berjanji bahwa 

orang – orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya. Maka 

dari itu proses pendidikan senantiasa menjadi perhatian dan terus 

dikembangkan dalam memajukan kehidupan. 

Pendidikan sendiri memiliki fungsi penting peningkatan 

berfikir kreatif. Sesuai UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 3 yakni: “Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdasakan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjdi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” 

Dikembangkannya kreativitas peserta didik berdampak 

signifikan terhadap peran dan tujuan pendidikan nasional. 

Pemerintah Indonesia sedang mengerjakan sejumlah metode 

untuk meningkatkan pendidikan. Salah satu inisiatif pemerintah 

ialah membenahi sistem pendidikan, mulai dari infrastruktur, 

tenaga kependidikan dan kependidikan, manajemen, dan 

pembiayaan, serta pemutakhiran kurikulum pendidikan nasional. 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum pendidikan yang 

berlaku saat ini, dan memiliki konsekuensi terhadap penerapan 

strategi pembelajaran tema di SD, SMP, dan SMA.
5
 Kurikulum 

2013 bukanlah pengganti kurikulum sebelumnya, melainkan 

pelengkap. Dengan mengintegrasikan berbagai mata pelajaran ke 

dalam tema terkait kehidupan, pembaharuan, serta perbaikan 

                                                           
5 Ade Suhendra, Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pebelajaran SD/MI, 

(Jakarta Timur: PrenadaMedia Group, 2019), cet.1, h. 47 
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dalam K-13 yakni membuat manusia berpikiran kreatif, 

produktif, inovatif, proaktif, serta efektif beriman serta mampu 

berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara.
6
 

Kurikulum 2013 menuntut hasil belajar yang 

komprehensif dan berkualitas tinggi, termasuk hasil belajar 

kognitif, afektif , dan psikomotorik.
7
  Seseorang dengan pikiran 

kreatif yang kuat hampir pasti akan mencapai hasil belajar yang 

sangat baik. Akan tetapi apabila kemampuan berpikir kreatif jika 

tidak dibarengi dengan proses pembelajaran yang mendukung 

hasil tersebut maka tidak akan membuat kemampuan meningkat. 

Oleh karena itu, model pembelajaran sangat penting dalam 

mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

peserta didik. 

Untuk membuat pembelajaran lebih relevan, menarik, 

dan mengasyikkan, pembelajaran tematik membutuhkan pendidik 

yang kreatif dalam desain, implementasi, dan evaluasinya. 

Prinsip pembelajaran PAKEM diterapkan pada kurikulum 2013.
8
 

Belajar pada hakekatnya ialah suatu usaha pendidikan 

untuk membantu peserta didik dalam melaksanakan kegiatan 

belajar, dan hasil belajar diperoleh setelah proses belajar itu 

selesai. Belajar sangat penting bagi manusia karena belajar 

diperlukan untuk menjadi manusia yang luar biasa. Proses belajar 

mengajar pada dasarnya ialah proses komunikasi, di mana pesan 

(dari pendidik, peserta didik, atau orang lain) disampaikan 

kepada khalayak yang dituju melalui berbagai saluran media. 

Salah satu mata pelajaran yang termuat dalam kurikulum 

2013 SD/MI adalah PKN, yang mana didalamnya termuat 

kompetensi-kompetensi sikap yang harus dimilki oleh peserta 

didik sebagai warga masyarakat yang baik. Dengan pembelajaran 

PKN peserta didik dibimbing, diarahkan dan dibantu untuk 

                                                           
6 Ade Suhendra, Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pebelajaran SD/MI, 

(Jakarta Timur: PrenadaMedia Group, 2019), cet.1, h. 47 
7Syofnidah Ifrianti, Konsep Dan Pengembangan Kurikulum, (Yogyakarta: 

Pustaka Pranala, 2019), cet.1 h..182 
8Andi Prastowo, Analisis Pembelajarn Tematik Terpadu, (Jakarta: Prenada 

Media Grup, 2019) cet. 1, h. 11 
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menjadi warga masyarakat Indonesia yang baik. Hal yang 

dimaksud agar peserta didik menjadi warga masyarakat yang 

kritis, kreatif dalam konteks kehidupan bermasyarakat, secara 

tertib dan damai, menjadi warga masyarakat dan warga Negara 

yang baik, cerdas dimasa yang akan datang. Jadi, Pembelajaran 

disekolah seharusnya merupakan suatu kegiatan yang 

menyenangkan bagi peserta didik. Pembelajaran yang 

menyenangkan akan membuat peserta didik menjadi aktif, efektif 

serta tidak membosankan maka peserta didik akan mudah 

memahami materi pembelajaran. Maka dari itu guru dituntut 

dapat mengelola proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. 

Berdasarkan data yang di peroleh dari UPT SD Negeri 3 

Pringsewu Barat, pembelajaran lebih banyak dilakukan dengan 

ceramah. Metode ceramah dianggap metode paling mudah 

digunakan di dalam kelas. Karena guru medah menguasai kelas 

serta dapat di ikuti oleh banyak siswa. Pada praktiknya, tidak ada 

peran aktif siswa dalam pembelajaran sehingga menyebabkan 

siswa belajar menghafal yang tidak mengakibatkan pengertian 

dan pemahaman. Kurangnya keaktifan belajar siswa dalam 

pembelajaran berakibat siswa tidak menguasai konsep materi 

yang diajarkan dengan baik. Penguasaan konsep yang kurang 

akan berdampak pada kemampuan berfikir  siswa.. 

Dalam wawancara “kepada guru dalam  mata pelajaran  

PKN  kelas III di UPT SD N 3 Pringsewu Barat masih banyak 

peserta didik dikelas III yang belum dapat memahami materi 

mengenai pembelajaran PKN yang berdampak pada kemampuan 

berfikir kreatif  peserta didik yang menjadi rendah. Kurangnya 

pemahaman dari peserta didik mengenai materi pembelajaran 

tematik mungkin disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang 

mempengaruhi para peserta didik dalam kegiatan belajar 

mengajar. Salah satunya penyampaian materi pembelajaran yang 

masih monoton dan tidak menggunakan pengalaman dari peserta 

didik di dalaam kehidupan sehari-hari.” Hal tersebut yang dapat 

mengakibatkan pembelajaran tematik menjadi kurang bermakna, 
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dan kurang motivasi dari para peserta didik saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

Berdasarkan hasil “wawancara kepada pendidik mata 

pelajaran PKN  kelas III pada tanggal 1 September 2021 

diperoleh hasil bahwa saat pembelajaran berlangsung pendidik 

masih menggunakan media pembelajaran berupa papan tulis dan 

gambar di buku tematik sebagai media pendukung pembelajaran. 

Model Pembelajaran yang digunakan menyesuaikan pada materi 

pembelajaran yang sedang dipelajari.” Hal ini dibuktikan dengan 

hasil ulangan harian pada pembelajaran PKN kelas III UPT SDN 

3 Pringsewu Barat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1 

Data Ulangan Harian Peserta Didik Pada Pembelajaran PKN 

UPT  SDN 3 Pringsewu Barat T.A 2021/2022 

No. KKM Nilai Kelas Jumlah  Persenta

se 

% 

Ketera

ngan III

A 

III

B 

1. 70 ≥70 8 10 18 43,90 Tuntas 

2. 70 <70 12 11 23 56,09 Belum 

tuntas 

    Sumber: Dokumentasi Pendidik Kelas III UPT SDN 3 Pringsewu   

Barat Tahun Ajaran 2021/2022 

Berdasarkan data di atas dan hasil observasi serta  

wawancara saya dengan pendidik kelas 3 di UPT SD Negeri 3  

Pringsewu Barat, diperoleh informasi bahwa peserta didik siswi 

kelas 3 di UPT SD Negeri 3 Pringsewu Barat dibagi menjadi 2 

kelas, yang setiap kelasnya terdapat 20 dan 21peserta didik. 

Berdasarkan tabel  tersebut ,menunjukkan bahwa siwa/i kelas 3 

terdapat 43,90% peserta didikberhasil mencapai tingkat 

kemampuan berfikir  yang berarti peserta didik aktif saat 

mengemukankan pendapat dalam pembelajaran,  mampu 

menyelesaikan problematika sesuai pengalamannya danmateri 

yang didapat. Ada 56,09 % peserta didik tidak berhasil mencapai 

tingkat kemampuan berfikir yang berarti peserta didik memilih 
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diam serta menyelesaikan masalah sesuai apa yang disampaikan 

pendidik ataupun teman.
9
 Berdasarkan presentase kemampuan 

berfikir kreatif pada  pembelajaran PKN dilihat masih banyak 

yang belum mencapai tingkat kemampuan berfikir kreatif,  

Kondisi kurangnya kemampuan peserta didik disebabkan dari 

beragam faktor yang harus segera ditemukan solusi nya agar 

kondisi belajar masalah belajar dapat meningkatkan kemampuan 

berfikr kreatif. 

Pembelajaran  PKN  memberikan tuntutan kemampuan 

belajarnya peserta didik, pada kemampuan akademik ataupun 

kreativitas, tapi sekarang menurut wawancara saya dengan 

pendidik kelas 3 di UPT SD Negeri 3  Pringsewu Barat yaitu 

dengan  Ibu Putri dan Ibu Junetri, peserta didik memiliki minat 

belajar yang rendah, tingkat kematangan yang bervariasi, dan 

waktu belajar yang terbatas, serta kurangnya kebiasaan rutin di 

rumah. Hambatan tersebut menyebabkan peserta didik kurang 

referensi atau wawasan, sehingga menghasilkan ide yang serupa 

atau identik dengan apa yang diberikan pendidik, cara berpikirnya 

tidak berkembang berdasarkan pengalaman, serta terbatasnya 

kecerdasan, mengakibatkan tak semua peserta didik menjadi aktif 

kreatif, tetapi hanyalah diam. 

Pada saat yang sama, tantangan lain meliputi keragaman 

kemampuan, minat, dan bakat peserta didik, serta terbatasnya 

penggunaan model dan media oleh pendidik. Oleh karena itu, 

dalam skenario ini, kemampuan dan pengetahuan pendidik dalam 

memilih model dan media pembelajaran yang tepat sangat 

dihargai guna meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan 

pemahaman peserta didik terhadap materi yang diberikan. Karena 

semua materi bersumber dari pendidik dan berpusat pada 

pendidik, maka peserta didik kurang dilibatkan dalam proses 

pembelajaran saat ini sesuai wawancara pada prosesnya 

pembelajaran yang telah berlangsung. 

Model pembelajaran mempunyai arti terdapat strategi, 

prosedur, metode, ataupun cara saat pembelajarannya agar 

                                                           
9Hasil Observasi Dikelas III  UPT SDN 3 Pringsewu Barat Tanggal 1 

September 2021 
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mendapatkan tujuan. Para ahli telah menyajikan berbagai model 

pembelajaran, masing-masing dengan kelebihan dan 

kekurangannya sendiri. Pendidik harus membuat keputusan yang 

tepat tentang model pembelajaran sesuai tujuannya. Distribusi 

informasi selama pembelajaran dapat saling rasional antara model 

pembelajaran dan media yang digunakan, sehingga proses 

pembelajaran menjadi efektif, efisien, serta untuk peningkatan 

hasilnya. Model pembelajaran dalam situasi ini ialah model 

pembelajaran direct instruction yang akan dibantu oleh media 

visual. Model pembelajaran langsung atau direct instructioni alah 

model dimana terdapat penekanan dalam penguasaan ialah 

strategi pembelajara menekankan pada penguasaan ide. Konten 

yang akan diberikan kepada peserta didik bersifat deklaratif dan 

prosedural. Keberhasilan teknik pembelajaran ini tergantung pada 

kinerja pendidik karena pendidik memainkan peran penting 

dalam penerapan model ini.  Penyampaian materi tidak akan 

efektif apabila pendidik tidak siap.
10

 

Proses komunikasi itu sendiri memerlukan penggunaan 

alat yang dikenal sebagai media untuk membantu dalam 

penyebaran informasi. Segalanya bisa dimanfaatkan guna 

menyampaikan pesan untuk memunculkan pikiran, perasaan, 

perhatian, dan minat peserta didik agar berlangsungnya proses 

pembelajaran disebut sebagai media. Apa yang kurang mampu 

diungkapkan oleh pendidik melalui kata-kata tertentu dapat 

dibantu oleh media, sehingga memungkinkan mereka untuk 

memaksimalkan model pembelajaran efektif. Kehadiran media 

bahkan dapat mengkonkretkan abstraksi materi. Dengan 

demikian, jika model pembelajaran memakai dukungan media 

yang sesuai, dalam hal ini media visual, peserta didik akan lebih 

tertarik dan lebih mudah mencerna informasi pembelajaran. 

Media visual yaitu media yang terlihat mata. Jenis media ini 

dipakai pendidik SD guna penyampaian materi belajar. Media ini 

                                                           
10Dian Kurniawan, Assessment For Larning (AFL) Dalam Pendidikan 

Matematika,(Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2020), h. 75 
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berupa media yang diproyeksikan serta media yang tak bisa 

diproyeksikan.
11

 

Untuk mengetahui bagaimana tingkat kemampuan 

berfikir kreatif peserta didik dalam mengikuti proses 

pembelajaran PKN dengan menggunakan model dirct insruction 

dan media visual peneliti terlebih dulu melakukan penelaahan 

dari karya penelitian yang berhubungan dengan tema yang 

peneliti angkat. Juniarmi “Pengaruh model pembelajaran langsung 

berbantuan media gambar terhadap kompetensi pengetahuan 

matematika peserta didik kelas IV SD”. Penelitian ini merupakan 

penelitian eksperimen menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan terhadap kompetensi pengetahuan matematika 

peserta didik yang dibelajarkan dengan model pembelajaran 

langsung berbantuan media gambar, kompetensi pengetahuan 

matematika mengalami kenaikan. 
12

 Ita Suharti “ Penggunaan 

media visual untuk meneingkatkan prestasi belajar IPA di MI 

Nurul Yaqin Podosoko Candimulyo”. Penelitian ini merupakan 

penelitian tindak kelas, menyimpulkan bahwa penggunaan media 

visual dapat meningkatkan prestasi belajar IPA
13

. 

Beranjak dari penelitian yang sudah di laksanakan, 

peneliti tertarik untuk melakuka penelitian menggunakan model 

pembelajaran  direct instruction berbantuan media visual yang 

diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berfikir kreatif  

mata pelajaran PKN peserta didik seperti penelitian yang sudah 

dilakukan diatas. 

Dari penjabaran diatas, maka peneliti ingin meneliti 

tentang : 

“ Pengaruh Model Pembelajaran  Direct Instruction Berbantuan 

Media Visual Untuk Meningkatkan Kemampuan Berfikir Kreatif 

                                                           
11Wiwin warliah dkk, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Widya 

Wisata ( Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), h.71 
12 Ni Pt. Risma Handayani, Pengaruh model pembelajaran langsung 

berbantuan media gambar terhadap kompetensi pengetahuan matematika peserta didik 

kelas IV SD, (Jurnal Mimbar Illmu, Vol.25 No. 1, 2020) 
13 Ita Suharti, Penggunaan media visual untuk meningkatkan prestasi belajar 

IPA di MI Nurul Yaqin Podosoko Candimulyo, ( Skripsi Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Magelang, fakultas tarbiyah dan keguruan, 2018). 
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Peseta Didik Pada Pembelajaran PKN Kelas 3 UPT SD Negeri 3 

Pringsewu Barat”. 

 

C. Identifikasi Masalah 

1. Kemampuan berfikir kreatif  sebagian peserta didik yang  

masih rendah . 

2. Peserta didik masih bersifat pasif dalam proses pembelajaran. 

3. Guru belum menggunakan model pembelajaran yang 

bervariasi salah satunya model pembelajaran direct 

instruction. 

4. Peserta didik kurang terlibat dalam pembelajaran. 

 

D. Batasan Masalah 

Agar terhindar dari masalah yang melebar, maka peneliti 

memberikan batasan permasalahan yakni: 

1. Peneliti hanyalah meneliti, apakah ada pengaruh melalui 

model pembelajaran direct instruction berbantuan media 

visual untuk peningkatan kemampuan berfikir kreatif peserta 

didik kelas 3 di UPT SD Negeri 3 Pringsewu Barat. 

2. Penelitian hanya dilakukan di kelas 3 saja. 

 

E. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang, teridentifikasi masalah sebagai 

dasar penelitian ialah apa terdapat pengaruh model pembelajaran 

direct instruction berbantuan media visual terhadap 

meningkatakan  kemapuan berfikir kreatif  pada pembelajaran 

PKN  peserta didik kelas 3 di UPT SD Negeri 3 Pringsewu Barat? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Bedasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitan ini yaitu untuk mengetahui:Apakah ada pengaruh model 

pembelajaran direct instructinberbantuan media visual terhadap 
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meningkatakan  kemapuan berfikir kreatif  pada pembelajaran 

PKN  peserta didik kelas 3 di UPT SD Negeri 3 Pringsewu Barat. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini memberi manfaatnya yakni: 

a. Manfaat Teoritis 

Secara Teoritis agar bermanfaat pada upaya meningkatkan 

kemampuan berfikir kreatif peserta didik melalui model 

pembelajaranbn Direct Instruction berbantu media visual,. 

b. Manfaat Praktis 

1.) Bagi Sekolah 

Menjadi masukan pengoptimalan model dan media 

pembelajaran di sekolah serta menjadi masukan 

peningkatan berfikir kreatifpeserta didik pada 

pembelajaran PKN. 

2.) Bagi peneliti 

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S1 dalam 

ilmuv tarbiyah dan kependidikan UIN Raden Intan 

Lampung, serta menjadi pengalaman baru calon 

pendidiksaat pemakaian model pembelajaran direct 

instruction berbantu media visual pada pembelajaran 

dikelas. 

3.) Bagi Pendidik 

Menjadi saran kepada pendidik mengenai pentingnya 

memilih model dan media yang tepat untuk pembelajaran. 

4.) Bagi Peserta Didik 

Mendapat pengalaman belajar yang berbeda, 

meningkatkan minat peserta didik dan kreatifitas pesera 

didik dalam berfikir. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Penelitian terkait oleh Ni Pt. Risma Handayani “Pengaruh 

model pembelajaran langsung berbantuan media gambar 



 

 

14 

terhadap kompetensi pengetahuan matematika peserta didik 

kelas IV SD”. Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimen, menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan terhadap kompetensi pengetahuan matematika 

peserta didik yang dibelajarkan dengen model pembelajaran 

langsung berbantuan media gambar dan peserta didik yang 

diajarkan dengen pemebelajaran konvensional. 

2. Penelitian terkait oleh Ita Suharti “ Penggunaan media visual 

untuk meningkatkan prestasi belajar IPA di MI Nurul Yaqin 

Podosoko Candimulyo”. Penelitian ini merupakan penelitian 

tindak kelas, menyimpulkan bahwa penggunaan media visual 

dapat meningkatkan prestasi belajar IPA kelas 5. 

3. Pengaruh Model Direct Instruction Berbantuan Media Puzzel 

Huruh Terhadap Keterampilan Membaca Permulaan 

(Peneletian pada siswa kelas 1 Dusun Pakis Kidul). 

Penelitian ini merupakan penelitian pre experimental, 

menyimpulkan bahwa model direct instruction berbantuan 

media puzel huruf dapat berpengaruh terhadap keterampilan 

membaca permulaan, keterampilam membaca permulaan 

mengalami peningkatan. 

4. Penelitian terkait oleh Nurul Azizah  “Penerapan model 

pembelajaran langsung berbantuan media kabari sebagai 

upaya meningkatkan kemampuan menulis permulaan 

(Penelitian pada peserta didik kelas 1 SD Negeri Sidorejo”. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) 

menyimpulkan bahwa kemampuan menulis permulaan dapat 

meningkat dengan menerapkan model pembelajaran 

langsung ( Direct Instruction ) yang bertahap orientasi, 

presentasi, latihan terstruktur, latihan terbimbing dan latihan 

mandiri. 

5. Penelitian terkait oleh Herry Setiawan Aji “Efektifitas 

Penerapan Model Pembelajaran Langsung Berbantu 

Multimedia Animasi Terhadap Hasil Belajar Peserta didik 

Pada Mata Pelajaran IPA Kelas V MIN 2 Bandar Lampung”. 

Penelitian ini merupakan Quasi Eksperimen menyimpulkan 

bahwa model pembelajaran langsung berbantu multimedia 
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animasi lebih efektif dari pada model pembelajaran 

konvensional terhadap hasil belajar. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran ialah cara yang dugunakan atau 

dilakukann pendidik dalam melaksanakan suatu pembelajaran 

agar konsep yang disajikan dapat dipahami oleh peserta didik. 

Model pembelajaran juga  dikatakan sebagai bingkai dari 

penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik 

pembelajaran, yang digunakan pendidik sebagai pedoman 

dalam merencanakan kegiatan dan merancang pembelajaran 

yang akan dilaksanakan baik di dalam kelas maupun di luar 

kelas
14

 Seringkali penggunaan istilah model pembelajaran 

tersebut disamakan dengan strategi pembelajaran. 

Sebagai seorang pendidik hendaknya harus betul betul 

memahami pelaksanaan model pembelajaran yang akan 

digunakan dalam proses pembelajaran Karena dengan 

menguasi model model pembelajaran, pendidik akan akan 

merasakan kemudahan dalam penyampaian ilmu berupa sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan, sehingga tujuan 

pemebelajaran dapat tercapai dengan baik.
15

 

Menurut Joyce & Weil jika model pembelajaran ialah 

perencanaan pendidik dalam merencanakan pembelajarannya 

jangka panjang, perancangan bahan pembelajarannya seta 

menciptakan suasana kelas sesuai dengan tujuan.
16

 

Menururt Trianto model pembelajaran  ialah suatu 

perencanaab atau  pola yang digunakan sebagai pedoman 

dalam merencankan pembelajaran di kelas atau pembelajaran 

tutorial. Model pembelajaran  mengacu pada pendekatan 

                                                           
14Meilani Safitri,dkk, Model Pembelajaran Inovatif, (Bandung : CC. Media 

Sains Indonesia, 2021) h. 21 
15Maulana Arafat Lubis dan Nashran Azizan, Pembelajaran Tematik SD/MI, 

( Yogyakarta:Penerbit Samudra Biru(Anggota IKPI), 2019 ) cet. 1 h. 84. 
16Ibid, h. 64. 
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pembelajaran yang digunakan, termasuk tujuan  pengajaran, 

tahap kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas serta 

lingkungan belajar. Dapat dikatakan model pembelajaran ialah 

cara atau pola sistematis yang digunakan sebagai pedoman 

untuk mencaoai tujuan yang di dalamnya terdapat strategi, 

teknik, metode, bahan, alat dan media.
17

 

 

2. Pengertian Model Pembelajaran Direct Instruction 

Pembelajaran langsung pada umumnya dirancang 

khusus untuk mengembangakan aktivitas belajar peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek pengetahuan deklratif ( 

pengetahuan tentang sesuatu yang dapat berupa fakta, konsep, 

prinsip atau generalisasi) dan pengetahuan prosedural ( 

pengetahuan tentang bagaimana melaksanakan sesuatu) yang 

terstruktur dengan baik dan dapat dipelajarai bertahap atau 

selangkah demi selangkah.
18

 Fokus utama dari pembelajaran 

ini dalah pelatihan – pelatihan  yang dapat diterapkan dari 

keadaan nyata yang sederhana sampai yang lebih kompleks. 

Model pembelajaran direct instruction ini berpusat 

pada pendidik, dan harus mejamin terjadinya keterlibatan 

peserta didik.
19

 Dalam hal ini, pendidik menyampaikan isi 

atau materi akademik dalam format yang tersusun rapih, 

mengarahkan kegiatan para siwa, dan menguji keterampilan 

melalui latihan dibawah bimbingan dan arahan pendidik. Jadi 

lingkungan harus diciptakan yaitu berorientasi pada tugas 

tugas yang diberikan kepada peserta didik. 

Model pembelajara direct instructionialah model 

pembelajaran yang bertujuan untuk menunjang belajar peserta 

                                                           
17Shilphy A. Octavia, Model- Model Pembelajaran, Yogyakarta: Grup 

Penerbitan CV. Budi Utama, 2020), cet.1, h.12 
18Eris Iswara dan Rostina Sundayana, Penerapan Model Peeblajaran 

Problem Posing dan Diret Instrution Dalam Meningkatkan Kemampuan Pemeahan 

Masalah Matematis Peserta didik,(Jurnal Pendidikan Matematika, Vol 1 No 2 Juli 

2021) h. 225 
19Budiyono Saputro, Best Practices Penelitian Pengembangan, 

(Lamongan:Acdemic Publication, 2021),  cet. 1, h. 56 
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didik denga pendidik sebagai pusat ( teacher centerd) dalam 

proses pembelajaran.
20

 

 

a. Karakteristik Model Pembelajaran Direct Instruction  

1.) Terdapat tujuan pembelajaran beserta pengaruhnya 

model kepada peserta didik termasuk prosedur 

penilaian belajarnya 

2.) Sintaks ataupun pola keseluruhan serta alurnya 

pembelajaran. 

3.) Sistem pengelolaan dan lingkungan belajar supaya 

mendukung berlangsung dan berhasilnya 

pembelajaran.
21

 

 

b. Langkah - Langkah Model Pembelajaran Direct Instruction 

1.) Pendidik menyampaikan tujuan dan menyiapkan 

peserta didik 

Tujuannya yakni supaya menarik serta pemusatan 

perhatiannya peserta didik, memberikan motibasi 

supaya berperan pada pelajarannya. 

2.) Menyampaikan tujuan 

Peserta didik harus memahami mengapa terlibat pada 

pembelajarannya, serta apa yang harus dapat mereka 

lakukan sebagai hasil dari partisipasi mereka. Tujuan 

dapat disampaikan dengan menuliskan deskripsi RPP 

di papan tulis ataupun menempelkan info pada papan 

pengumuman berupa tahapan, isi, serta alokasi waktu 

tiap tahapan. 

 

 

                                                           
20Himawan Putranta, Model Pembelajaran Kelompok Sistem Perilaku, 

(Yogyakarta : Universits Negeri Yogyakarta, 2018) h. 34. 
21Dedy Setyawan dan Agung Riadin, Implementasi Model Pembelajaran 

Direct Instruction(DI) Berbantuan Median Audio Visual Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar IPA Pada Peserta Didik Kelas VSDN-1 Langkai Palangka Raya, (Pedagogik 

Jurnal Pendidikan, Volume 5 No 1, Maret 2020) h. 1 
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3.) Menyiapkan Peserta didik 

Kegiatan dirancang guna menarik perhatiannya 

peserta didik, memusatkan perhatian mereka dalam 

topik percakapan, serta memperingatkan mereka 

tentang hasil belajarnyasesuai mata pelajaran yang 

dipelajari. 

4) Mempresentasikan 

Melakukan presentasi atau demonstrasi keteampilan 

dan pengetahuan. Kunci keberhasilannya yakni 

mempresentasikan info dengan jelas serta sesuai cara 

demonstrasi efektid. 

5) Mendapatkan Kejelasan 

Temuan penelitian terus-menerus menunjukkan 

bahwa kapasitas pendidik untuk menyajikan peserta 

didik dengan informasi yang jelas dan rinci memiliki 

dampak yang baik pada proses belajar mereka. 

6) Mendemontrasikan 

Agar berhasil mempresentasikan suatu ide atau 

keterampilan, pendidik terlebih dahulu harus 

menguasai konsep atau keterampilan yang dimaksud 

dan kemudian mempraktikkan demonstrasi untuk 

menguasai komponen-komponennya. 

7) Mencapai pemahaman dan penguasaan 

Pendidik harus memperhatikan apa yang terjadi pada 

setiap tahap demonstrasi ini untuk memastikan bahwa 

peserta didik mengamati perilaku yang benar daripada 

sebaliknya. Artinya, jika seorang pendidik ingin 

peserta didiknya dapat melakukan sesuatu dengan 

benar, pendidik harus berusaha semaksimal mungkin 

untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang 

ditunjukkan juga benar. 

8) Berlatih 

Agar dapat mendemonstrasikan sesuatu dengan benar 

diperlukan latihan yang sungguh  sungguh dan rutin , 
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serta memperhatiakn aspek – aspek penting dari 

keterampilan atau konsep yang didemonstrasikan. 

9) Memberikan Latihan Terbimbing 

Pendidik mempersiapkan dan melakukan pelatihan 

terbimbing ialah salah satu langkah yang paling 

penting. Partisipasi aktif peserta didik dalam pelatihan 

dapat membantu peserta didik menyimpan informasi, 

membuat pembelajaran berjalan lebih lancar, dan 

menerapkan konsep atau kemampuan dalam konteks 

yang sesuai. 

10) Mengecek Pemahaman serta Memberikan Umpan 

Balik 

Pendidik mengajukan serangkaian pertanyaan kepada 

peserta didik, baik secara lisan maupun tertulis, dan 

kemudian menanggapi tanggapan mereka bisa dalam 

bentuk verbal, tes, dan komentar umpan balik yang 

disampaikan oleh pendidik.  

11) Memberikan Kesempatan Latihan Mandiri 

Pada titik ini, pendidik memberikan pekerjaan rumah 

kepada peserta didik untuk menggunakan 

keterampilan yang baru saja mereka pelajari sendiri, 

baik di rumah atau di luar kelas.
22

 

 

c. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Direct 

Instruction 

Pada setiap model pembelajaran yang diterapkan 

oleh pendidik, tentu  memiliki kelebihan dan kekurngan. 

Tidak terkecuali model pembelajaran direct Instuction. 

Adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran 

direct instruction ialah: 

 

 

                                                           
22Trianto Ibnu Badar Al- Tabany, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, 

Progresif, Dan Kontekstual, (Jakarta:Kencana,2017) cet 3, h. 99-103 
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1.) Kelebihan 

a.) Model pembelajran ini efektif digunakan dalam 

kelas yang besar ataupun kecil. 

b.) Pendidik dapat mengendalikan materi dan 

informasi apa yang akan disampaikan, sehingga 

pendidik dapat fokus dengan apa yang dicapai 

oleh peserta didik. 

c.) Model ini cocok untuk anak yang kurang suka 

membaca. 

d.) Mengarahkan peserta didik untuk tetap 

berprestasi walau kurang aktif dalam 

pembelajran. 

2.) Kekurangan 

a.) Pendidik harus komunikatif, karena gaya bahasa 

pendidik sangat mempengaruhi tingkat 

ketertarikan dan pemahaman peserta didik. 

b.) Peserta didik sulit untuk mengembangkan 

keterampilan diri, karena model ini pendidiklah 

yang aktif. 

c.) Karena pendidik menjadi pusat informasi dalam 

model ini jadi jika gru tidak siap atau kurang 

memahami materi maka pembelajaran akan 

terhambat
23

 

 

3. Pengertian model pembelajaran konvensional 

Menurut Jumrah model pembelajaran konvensional 

ialah model pembelajaran tradisional atau disebut  model 

pembelajaran ceramah, karena sejak dulu model pembelajaran 

ini telah digunakan sebagai alat komunikasi antara pendidik 

dengan peserta didik dalam proses pembelajaran, atau dapat 

dikatakan dalam sebuah kurikulum metode ceramah paling 

sering digunakan oleh pendidik pendidik kebanyakan 

                                                           
23Eko Sudarmanto, dkk, Model Pembelajaran Era Society 5.0, (Cirebon: 

Insania All rights reserved, 2021), cet. 1, h. 319 
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memakai metode ceramah berdasarkan aturan materinya pada 

kurikulum.
24

 

Beberapa ciri yang menunjukkan kelas memakai 

pembelajaran konvesional ialah: pembelajaran secara bersama 

– sama di dalam kelas, para peserta didiktak mengerti 

tujuannya pembelajaran. 

Model pembelajaran konvensional merupakan model 

pembelajaran selama ini banyak dugunakan pendidikyang 

mengajarnya dengan klasikal dimana pendidik berdominan 

dikelanya memakai metode ceramah, sisiwa pasif saat proses 

pembelajaran karena hanya menerima semua yang 

disampaikan oleh pendidik, karena banyak hafalan proses 

belajar peserta didik jadi kurang bermakna.
25

 

 

a. Kelebihan dan kekurangan model konvensional 

Model pemebelajaran konvensional memliki kelebihan 

sebagai berikut: 

1. Dapat menampung kelas yang besar, tiap murid 

mempunyai kesempatan yang sama untuk 

mendengarkan dan biaya yang diperlukan relatif murah. 

2. Bahan pelajaran dapat diberikan secara lebih urut oleh 

pengajar, konsep –konsep yang disajikan akan 

memberikan fasilitas belajar bagi peserta didik. 

3. Isi silabus dapat diselesaikan dengan lebih muda. 

4. Pendidik dapat memberikan tekanan terhadap hal – hal 

yang penting sehingga waktu dan energi dapat 

digunakan sebaik mungkin. 

5. Minimnya buku ajar dan alat peraga tidak berpengaruh 

pada prosesnya belajar. 

Kelemahan model ini yakni: 

                                                           
24Suratno, Asesmen Teman Sejawat (ATS), (Malang:CV IRDH, 2018),cet. 

1, h.134 
25Ni Putu Utami Dewi, dkk, Book Chapters Bali vc Covid-19 (Bali : 

Anggota IKAPI,2020), cet.1, h.47 
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1. Ketidakmampuanpeserta didik untuk mendapatkan 

sendiri konsep serta materi; 

2. Peserta didik merasa kesulitan menguasai materi sebab 

padatnya materi yang akan disampaikan 

3. Peserta didik sibuk dengan kegiatan meresume materi 

sehingga membuat peserta didik kurang fokus pada 

materi yang disampaikan. 

4. Pengetahuan yang diperoleh lewat metode ceramah 

akan cepat hilang. 

 

4. Pengertian Media Visual 

Media visual ialah semua wujud benda yang telihat 

dan dapat digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan. 

Media visual sendiri memeliki pengertian yaitu media yang 

hanya dapat dilihat dengan memakai indra penglihatan. 

Pendidik di sekolah dasar sering memanfaatkan media ini 

untuk mempermudah proses penyampaian materi. Media 

visual ini terdiri atas media yang dapat diproyeksikan  ( 

projected visual) dan media yang tidak dapat diproyeksikan ( 

non project visual). 

Media visual artinya semua alat peraga yang 

digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat 

panca indra. Media visual memegang peran yang sangat 

penting dalam proses belajar peserta didik. Media visual dapat 

memperkuat ingatan serta memperlancar pemahaman. Media 

visual juga dapat menumbuhkan minat peserta didik serta 

menghubungkan antara materi serta dunia aslinya.
26

 

Bentuk visual yakni : (a)gambar represntasi sepeti 

gambar, lukisan ataupun foto penampakan suatu benda; (b) 

diagram berupa hubungan antar konsep, organisasi, dan 

struktur isi materi; (c) peta hubungan ruang antar unsur isi 

                                                           
26Adji Syaifullah, Visual Image Science CornerMedia Bantu 

PembelajaranSains, (Sukabumi:CV Jejak, anggota KPAI, 2020), cet. 1, h. 49. 
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pada materinya; (d) grafik misalnya tabel, grafik, dan chart 

sebuah gambaran data.
27

 

a. Unsur – Unsur Media Visual 

Unsur – unsur media visual yang perlu 

dipertimbangkan dan diperhatiakn ialah sebagai berikut: 

1. Kesederhanaan 

Kesederhanaan disini mengacu pada jumlah elemen 

yang terkandung dalam sebuah media visual. Jumlah 

elemen yang lebih sedikit  memudahkan peserta didik 

dalam menngkap dan memhami pean yang disajikan 

secara visual. 

2. Keterpaduan 

Elemen – elemen dalam suatu media visual itu harus 

saling terkait dan menyatu sebagai suatu keseluruhan, 

sehingga sajian visual itu dapat dikenal dan dapat 

membantu pemahaman informasi serta pesan yang 

dikandungnya. 

3. Penekanan 

Meskipun penyajian media visual telah dibuat  dengan 

desain simpel, namun suatu mata pelajaran yang akan 

diberikan seringkali memerlukan fokus pada satu 

elemen yang akan menjadi fokus perhatian peserta 

didik. Bagian yang paling signifikan dapat disorot 

dengan menggunakan ukuran, perspektif, hubungan, 

warna, atau penekanan. 

4. Keseimbangan 

Sekalipun tidak sepenuhnya simetris, bentuk atau pola 

yang dipilih harus memenuhi ruang pandang yang 

menghasilkan reaksi keseimbangan.
28

 

 

                                                           
27Azhar Arsyad, Media Pembelajaran,  (Depok : Rajawali Pers, 2019), 

cet.21, h. 89. 
28 Marlina, dkk, Pengembangan Media Pembelajaran SD/MI, (Pidie: 

Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), cet.1, h.102. 
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5. Bentuk 

Perhatian dan minat peserta didik mungkin akan lebih 

terasah jika melihat bentuk yang unik dan menarik. 

Oles sebab itu perlu pertimbangan sebelum 

menentukan bentuk. 

6. Garis 

Garis digunakan untuk menghubungkan antara unsur 

sehingga dapat menuntun perhatian peserta didik 

untuk mempelajari suatu susunan khusus. 

7. Tekstur 

Tekstur merupakan unsur visal yang dapat 

menimbulkan kesan kasar atau halus. Seperti halnya 

warna tekstur dapat digunakan untuk penekanan suatu 

unsur. 

8. Warna 

Warna merupakan unsur visual yang penting, warna 

dignakan untuk memberikan kesan pemisahan atau 

penekanan pada suatu objek. Warna dapat 

menciptakan respon emosional tertentu.
29

 

 

b. Fungsi Media Visual 

Beberapa fungsi Media visual dalam pembelajaran 

dalah sebagai berikut: 

1. Menyediakan acuan konkret bagi gagasan 

Media visual bersifat ikonik, yakni memiliki  objek 

yang hampir mirip dengan yang diwakilinya. Pesan 

yang ingin disampaikan kepada peserta didik akan 

lebih mudah diterima apabila dibantu dengan media 

visual. 

 

 

                                                           
29 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran,  (Depok : Rajawali Pers, 2019), 

cet.21, h. 107-108. 
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2. Mengkokritkan gagasan abstrak. 

Banayak kita jumpai benda – benda yang dapat 

digunakan untuk menjelaskan suatu konsep yang 

abstrak. Misalanya penggunaanbenda tiruan untuk 

menjelaskan materi sistem pernapasan pada manusi. 

3. Memotivasi peserta didik 

Beragam penelitian menunjukkan ketertarikan peserta 

didik terhadap materi bisa ditingkatkan melalui media 

visual terhadap materi pelajaran yang disampaikan. 

Media dapat menarik perhatian peserta didik, dapat 

mempertahankan kefokusan peserta didik, dan 

keterlibat mengamatinya 

4. Mengarahkan perhatian 

Dalam hal ini, pendidik dapat menggunakan petunjuk 

visual untuk memokuskan perhatian dan pemikiran 

peserta didik terhadap bagian –bagian tertentu di 

dalam materi pelajaran. Caranya dengan lebih 

memfokuskan media di warna, huruf, atau ukuran 

agar fokus anak tertuju pada konten yang terlihat 

berbeda. 

5. Mengulangi Informasi 

Media visual dipakai untuk mengulang informasi yang 

telah disampaikan sebelumnya guna memenuhi 

kebutuhan dan kecepatan belajar peserta didik 

6. Merangsang ingatan peserta didik 

Penggunaan media visual untuk meningkatkan daya 

ingat peserta didik terhadap materi pelajaran yang 

disajikan sebelumnya cukup berhasil. Karena media 

yang digunakan ialah benda yang sering ditemukan. 

7. Menguangi usaha belajar 

Media visual dapat membantu peserta didik menyerap 

materi yang sulit mereka pahami, sehingga 



 

 

28 

memudahkan mereka dalam mempelajari materi 

pelajaran.
30

 

 

c. Kelebihan dan Kekurangan Media visual 

1. Kelebihan Penggunaan Media Visual 

a.) Mudah didapat dan dibuat. 

b.) Mudah digunakan. 

c.) Dapat memperjelas suatu masalah 

d.) Pembelajaran lebih menarik, efektif dan efisien. 

e.) Dapat membantu mengatasi keterbatasan ruang 

dan waktu 

f.) Lebih realistis 

g.) Media visual memungkinkan adanay interaksi 

anatara pserta didik dengan lingkungan sekitar. 

h.) Analisa lebih tajam, membuat peserta didik 

mengerti isi informasi yang disampaikan. 

i.) Dapat mengatasi keterbatasan pengamatan. 

2. Kekurangan Media Visual 

a.) Lambat dan kurang praktis 

b.) Memerlukan ketersediaan sumber dan 

keterampilan pendidik dslam memanfaatkannya 

c.) Ukuran gambar seringkali kurang tepat dalam 

pengajaran kelompok besar. 

d.) Karena hanya berbentuk tulisan atau gambar, jadi 

materi yang disampaikan kurang mendetail.
31

 

 

5. Pengertian Kemampuan Berfikir Kreatif 

Kemampuan dalam KBBI artinya kesanggupan, 

kecakapan dan kekuatan.
32

Kemampuan amat diperlukan oleh 

                                                           
30Hamdan Husein Batubara, Media Pembelajaran Efektif, (Semarang: 

Fatawa Publishing, 2020), cet.1, h. 63-65. 
31Saifullah, Media Pendidikan Dalam Perspektif Al- Quran, (Yogyakarta: 

Bintang Pustaka Madani, 2021), cet.1, h.41. 
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setiap orang untuk melaksanakan kreativitas sehingga 

memperoleh hasil. Hasil yang optimal tidak akan didapatkan 

oleh orang yang tidak memiliki kemampuan. Kreatif Berasal 

dari bahasa inggris „create‟ yang artinya menciptakan, 

sedangkan kreatif mengandung pengertian memiliki daya 

cipta, mampu merealisasikan ide – ide dan perasaannya 

sehingga tercipta komposisi, warna dan nuansa yang baru 

Berfikir kreatif yaitu memberikan macam – macam 

kemungkinan jawaban atau pemecahan masalah berdasarkan 

informasi yang diberikan dan mencetuskan banyak gagasan 

terhadap suatu persoalan. 

Munandar berpendapat keativitas atau berfikir kreatif 

sebagai kemampuan untuk melihat bermacam macam 

kemungkinan penyelesain suatu masalah. 

Kemampuan berfikir kreatif bisa diamati pada 

karakteristiknya individu yang berfikir kreatif yakni 

mempunyai rasa percaya diri, bisa mengatur dirinya, 

menghasilkan hal asli,serta berfikir fleksibel.
33

 

 

a. Ciri – Ciri Kemampuan Berfikir Kreatif 

Ciri – ciri kemampuan berfiki kreatif ialah, sebagai 

berikut: 

1.) Keterampilan berfikir lancar (Fluency) 

Kelancaran ialah kemampuan seseorang untuk 

memunculkan berbagai ide atau gagasan,jawaban dan 

penyelesaian masalah ataupun pertanyaannya. 

Kelancaran terkaitkemampuan memberikan banyak 

cara atau saran untuk melakukan berbagai hal, serta 

selalu memikirkan lebih dari saru jawaban. 

 

 

                                                                                                                             
32Pusat Bahasa Kemendiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
33NLP Swandewi, IN Gita dan IM Suarsana “ Pengaruh Model Quantum 

Learning Berbasis Masalah Kontekstual Terhadap Kemampuan Berfikir Kreatif 

Peserta didik SMA”Jurnal Elemen Vol. 5 No.1, 2019. 
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2.) Keterampilan berfikir luwes ( Fleksibel) 

Kemampuan untuk mengajukan berbagai jenis 

jawaban atau pendekatan terhadap masalah yang ada 

disebut sebagai fleksibilitas. Fleksibilitas mengacu 

pada kemampuan untuk mengubah pikiran Anda dan 

menghasilkan ide-ide baru. 

3.) Kemampuan berfikir orisinil 

Berfikir orisinil artinya mampu mengungkapkan 

sesuatu yang baru dan unik, memikirkan cara yang 

tidak biasa untuk mengungkapkan diri, bagian – 

bagian dan unsur – unsur mampu dibuat kombinasi 

yang tidak biasa. 

4.) Keterampilan merinci (mengelaborasi) 

Mampu mengembangkan produk atau ide dengan 

menambahkan atau merinci fitur dari suatu objek, ide, 

atau situasi untuk membuatnya lebih menarik.
34

 

5.) Keterampilan menilai (mengevaluasi) 

Menilai standar untuk evaluasi diri dan mampu 

menentukan apakah pertanyaan itu benar, strategi 

yang tepat, atau tindakan yang masuk akal, mampu 

membuat keputusan dalam suasana terbuka, dan 

mampu tidak hanya menghasilkan tetapi juga 

mengimplementasikan ide-ide. 

 

d. Indikator Kemampuan Berfikir Kreatif 

Berikiut ialah beberapa komponen atau indikator untuk 

mengukur kemampuan berfikir kreatif, yaitu:
35

 

 

 

 

                                                           
34Andi Yuni Ulfa, Psikologi Pendidikan,(Sulawesi Selatan: Aksara Timur, 

2020). Cet.1 , h.43-44 
35Muhammad Iqbal Harisuddin, Secuil Esensi Berfikir Kreatif dan Motiasi 

Belajar Peserta didik, ( Bandung : PT. Panca Terra Firma, 2019), h. 17-18 
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Tabel 2.1 

Indikator Kemampuan Berfikir Kreatif  

Aspek yang 

diukur 

Indikator 

Kelancaran a. Kemampuan mengajukan banyak pertanyaan 

jika diberikan suatu situasi masalah 

b. Kemapuan menjawab dengan sejumlah jawaban 

jika diajukan sebuah pertanyaan 

c. Kemapuan mempunyai banyak gagasan 

mengenai cara menyelesaikan suatu masalah. 

d. Kemampuan mengungkapkan gagasan – 

gagasan dengan lanar 

e. Kemampuan bekerja dengan cepat dan 

melakukan lebih banyak dari peserta didik lain, 

dapat dengan cepat melihat kesalahan atau 

kekurangan pada suatu obyek atau situasi. 

 

Keluwesan a. Kemampuan memberikan macam – macam 

penafsiran terhadap suatu gambat, cerita atau 

masalah. 

b. Kemampuan memberi pertimbangan terhadap 

situasi yang berbeda – beda yang diberikan 

orang lain. 

c. Dalam membahas atau mendiskusikan suatu 

situasi selalu mempunyai posisi yang berbeda 

atau bertentangan dari mayoritas kelompok 

d. Kemampuan memikirkan macam – macam cara 

berbeda – beda untuk menyelesaikan suatu 

masalah. 

 

Kebaruan a. Kemampuan memikirkan masalah atau hal – hal 

yang tidak pernah terfikirkan oleh orang lain 

b. Keampuan mempertanyakn cara – cara yang 
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lama dan berusaha memikirkan cara – cara yang 

baru. 

c. Kemampuan untuk menemukan penyelesaian 

baru. 

d. Kemampuan untuk menemukan penyelesaian 

baru, setelah membaca atau mendengar gagasan 

– gagasan. 

 

Elaborasi  

 

a. Kemampuan melakukan langkah – langkah 

terperinci untuk mencari arti yang lebih 

mendalam terhadap jawaban atau pemeahan 

masalah 

b. Kemampuan mengembangkan atau 

memperkaya gagasan orang lain. 

c. Kemampuan mencoba atau menguji secara 

detail untuk melihat arah yang akan ditempuh. 

 

e. Faktor Yang Mempengaruhi Berfikir Kreatif 

Aspek pada kurikulum 2013 berrtujuan pengembangan 

kreativitas peserta didik, dikarenakandidalamnya 

mempunyai4 kompetensi inti yakni sikap spiritual, sosial, 

pengetahuan dan keterampilan.
36

Hurlock menyatakan ada 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan 

berfikir kreatif yaitu: 

1.) Faktor internal yaitu ada jenis kelamin status ekonomi 

urutan kelahiran intelegasi 

2.) Faktor eksternal yaitu ada waktu kesempatan untuk 

memmperroleh pengetahuan, cara mendidik anakl, 

dorongan, hubungan orang tua dengana anak, sarana, 

lingkungan. 

                                                           
36NWN Prasista Yanti. IW Santyasa dan IWS Warpala, Pengaruh Desain E- 

Learning Terhadap Hasil Belajar dan Keterampilan Berfikir Kreatif Peserta didik 

SMK, (Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.7 No.2 , 2019) 
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Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi kreatifitas 

peserta didik yaitu : 

1.) Situasi yang menghadirkan ketidak lengkapan dan 

keterbukaan. 

2.) Situasi yang memungkinkan dan mendorong 

memunculkan banyak pertanyaan. 

3.) Situasi yang mendorong dalam rangka menghasilkan 

sesuatu. 

4.) Situasi yang mendorong kemandirian dan  bersikap 

tanggung . 

5.) Keadaan yang menekankan inisiatif diri untuk 

menggali, mengamati, bertanya, merasa, 

mengklasifikasikan, mencatat dan sebagainya. 

6.) Perhatiannya orang tua. 

7.) Stimulasi lingkungan sekolahan 

8.) Motivasi diri
37

 

 

6. Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) 

Mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang 

memfokuskan pada pembentukan karakter diri yang beragam 

dari segi agama, social, kultur, bahasa dan suku bangsa untuk 

menjadi warga Negara indoneisa yang cerdas dan berkarakter 

serta berkpribadian positif yang dilandasi oleh pancasila dan 

UUD 1945.
38

 Berdasarkan pendapat tersebut peneliti 

menyimpulkan bahwa PKN merupakan pelajaran yang 

bertujuan untuk membentuk pribadi yang kritis, cerdas dan 

menjadi warga Negara yang demokraktis serta terampil dan 

berkarakter yang baik sesuai dengan pancasila dan undang-

undang dasar 1945.  

                                                           
37Ayu Sri Menda Br Sitepu, Perkembangan Kreativitas Peserta didik, 

(Medan:Guepedia,2019) h. 55 
38Maulana Arafat Lubis, Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan 

Kewarganegaraan (PPKN) di SD/MI Peluang dan Tantangan  di Era Industri 4.0 

(KENCANA :Jakarta, 2020), h. 24. 
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Melalui pembelajaran PKN peserta didik disekolah 

dasar diarakan agar tidak hanya menjadi waga masyarakat yag 

baik tetapi juga dapat meningkatkan prestasi belajar peserta 

didik. Sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan dalam 

pembelajaran yang telah ditemukan, sehingga menjadi bekal 

peserta didik dapat menyelesaikan pemasalahan dalam 

kehidupan dimasa yang akan datang. Tujuan PKN di Sekolah 

Dasar adalah supaya dapat membekali siswa dengan ilmu dan 

wawasan nusantara, supaya peserta didik memiliki rasa 

tanggung jawab dan kesadaran penuh sebagai warga Negara 

Indonesia.
39

 

Dapat disimpulkan tujuan akhir dari pendidikan 

kewarganegaraan di sekolah dasar adalah tumbuh 

kembangnya kepekaan, ketanggapan, kritisi secara tertib, 

damai dan kreatif. Pada peserta didik di kondisikan untuk 

selalu bersikap kritis dan berprilaku kreatif sebagai anggota 

keluarga, warga sekolah, anggota masyarakat, warga Negara, 

dan umat manusia dilingkungannya yang cerdas dan baik. 

Tujuan PKN hendaknya disesuaikan dengan tuntutan zaman 

dan perkembangan zaman artinya membangun warga cerdas 

dalam menghadapi lingkungan kehidupannya. 

 

B. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir ialah tindakan yang diambil dari 

masalah yang dihadapi dalam penelitia. Kerangka berfikir ialah 

model teori konseptual yang berhubungan dengan berbagai faktor 

yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Seorang peneliti 

harus menguasai teori – teori ilmiah sebagai dsar untuk 

argumentasi dalam mengembangka  kerangka kerja yang dapat 

menghasilkan hipotesis. Kerangka pemikiran ialah penjelasan 

sementara peneliti tentang suatu fenomena yang menjadi objek 

masalah.
40

 

                                                           
39 Ina Magdalena, Ahmad Syaiful Haq, Fadlatul Ramdhan, Pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegraan Di Sekolah Dasar Negri Bojong 3 Pinang, (Jurnal 

Pendidikan dan Sains, Vol.2 No.3, 2020) h. 428 
40Sugiyono, Metode Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2018), h.60 
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Pembelajaran tematik adalah suatu proses yang sengaja 

disusun untuk menciptakan lingkungan kelas dan lingkungan 

sekolah yang memungkinkan peserta didik terlibat dalam kegiatan 

pembelajaran tematik di sekolah, serta mengembangkan 

keterampilan dan kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif 

agar dapat muncul. dengan banyak solusi untuk suatu masalah. 

Kemampuan ranah kognitif yang dimiliki peserta didik pada tahap 

SD berbeda dengan peserta didik pada jenjang berikutnya. Oleh 

sebab itu penyampaian materi di SD dimulai dengan hal dasar 

terlebih dahulu baru meningkat dalam waktu berkala. 

Menciptakan pembelajaran efektif merupakan tanggung jawab 

yang harus dilaksanakan oleh pendidik. 

Pembelajaran aktif adalah metode di mana peserta didik 

dan pendidik bertukar informasi selama belajar dan mengajar 

sedemikian rupa sehingga pendidik dan peserta didik 

mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, proses pembelajaran yang 

aktif akan memudahkan peserta didik untuk menangkap, 

memahami, dan menguasai apa yang dikatakan pendidik; Dengan 

demikian, menciptakan pembelajaran aktif membutuhkan 

kemampuan seorang pendidik untuk berpikir kreatif dalam 

memilih dan menerapkan model dan media pembelajaran yang 

mendorong peserta didik untuk aktif dan dapat mempengaruhi 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik dalam pembelajaran 

tematik. 

Model pembelajaran direct instruction memberikan 

kesempatan peserta didik belajar dengan mengamati secara 

selektif, mengingat dan menirukan apa yang dimodelkan guuhnya. 

Oleh karena itu hal yang penting dan harus diperhatikan ialah 

menghindari penyampaian pengetahaun/materi terlalu kompleks, 

agar peserta didik semangat untuk berfikir kreatif menemukan 

pernyaataan dan jawaban lain terhadap suatu pengetahuan, karena 

apabila terlalu kompleks peserta didik jadi malas berfikir kaena 

sudah pusing duluan karena mendengar penjelas pendidik yang 

terlalu panjang. 

Dalam proses meningkatkan kemampuan berfikir kreatif  

saat pembelajaran yang relevan saat pembelajaran berlangsung 
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ialah pemberian media, media yang digunakan disini ialah media 

visual , media visual sangat membantu mempermudah para 

peserta didik dalam mempelajari atau memahami materi materi 

yang diberikan oleh pendidik karena peserta didik secara langsung 

dapat melihat bentuk konkrit dari sebuah materi. Oleh karen itu 

model pembelajaran direct instruction dengan berbantuan media 

visual ini efektif digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

berfikir kreatif peserta didik. 

Dari pemaparan diatas, maka kerangka berfikir penelitian 

berikut yakni : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berfikir 
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C. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian berikut ialah: 

H0: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan 

model pembelajaran direct instruction berbantu media visual 

terhadap meningkatkan kemampuan berfikir kreatif pada 

pembelajaran PKN  peserta didik kelas 3 UPT SD Negeri 3 

Pringsewu Barat. 

H1: Terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan model 

pembelajaran direct instruction berbantu media visual 

terhadap meningkatkan kemampuan berfikir kreatif pada 

pembelajaran PKN peserta didik kelas 3 UPT SD Negeri 3 

Pringsewu Barat. 
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