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Abstrak 

 

Pada saat ini tingkat kreativitas mahasiswa FKIP Unika Santo Thomas Su masih rendah, 

namun upaya untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa tersebut nyaris tidak ada sehingga 

kemampuan membuat proposal program kerativitas mahasiswa FKIP Unika Santo Thomas SU 

masih kategori rendah. Untuk itu tujuan penelitian ini secara umum untuk mengetahui Tingkat 

kreativitas mahasiswa sebelum diberi metode pembelajaran brainstorming, dan untuk mengetahui 

tingkat kreativitas mahasiswa sesudah diberi metode pembelajaran brainstorming. Metode yang 

digunakan adalah pada kelas eksperimen pembelajaran menerapkan metode curah pendapat 

(Brainstorming) sedangkan kelas kontrol menerapkan metode tradisional. Dari hasil penelitian 

diperoleh rerata N_Gain pemahaman Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) kelas eksperimen 

(0,48) terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol (0,14). Berdasarkan hasil penelitian 

ini sebaiknya penelitian dilanjutkan kembali dengan sampel yang sudah di kelompokkan 

berdasarkan jenis-jenis PKM. Selain itu Sebaiknya dosen harus lebih aktif lagi dalam 

pengembangan PKM di FKIP UNIKA St. Thomas SU.  

Kata Kunci: Program Kereatifitas Mahasiswa, Metode Brainstormin  

PENDAHULUAN 

Kompetensi berpikir kreatif bagi mahasiswa merupakan hal yang sangat penting dalam era 

persaingan global saat ini, sebab tingkat kompleksitas permasalahan dalam segala aspek kehidupan 

modern semakin tinggi. Sehingga pada waktu mahasiswa lulus dari perguruan tinggi diharapkan 

memiliki keterampilan/kemahiran. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti (2014:12) 

bahwa lulusan perguruan tinggi saat ini dituntut untuk memiliki academic knowledge, skill of 

thinking, management skill, dan communication skill. Kekurangan salah satu dari keempat 

keterampilan/kemahiran tersebut dapat menyebabkan berkurangnya mutu lulusan. Sinergisme akan 

tercermin melalui kemampuan lulusan dalam kecepatan menemukan solusi atas persoalan atau yang 

dihadapinya. Perilaku dan pemikiran yang ditunjukkan akan bersifat konstruktif realistis, artinya 

kreatif (unik dan bermanfaat) serta dapat diwujudkan.  

 Kemampuan berpikir kreatif secara umum dapat dila

kukan oleh setiap manusia tak terkecuali mahasiswa. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Subekti (2014:12) bahwa kemampuan berpikir dan bertindak kreatif pada hakekatnya dapat 

dilakukan setiap manusia apalagi yang menikmati pendidikan tinggi. Ditambahkan lagi oleh Subekti 

(2014:12) bahwa kreativitas merupakan penjelmaan integratif dari tiga faktor utama dalam diri 

manusia, yaitu: pikiran, perasaan, dan keterampilan. 

 Namun dari hasil pengamatan peneliti, di FKIP Unika Santo Thomas SU kreativitas 

mahasiswa belum berkembang sebagaiamana di Fakultas lain maupun di Universitas lain. Dari 
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sejak FKIP Unika Santo Thomas SU mulai beroperasi yaitu tahun ajaran akademik 2010/2011 

sampai dengan sekarang, tak satupun proposal pengembangan kreativitas mahasiswa yang diunggah 

ke SIM-LITABMAS. Dimana SIM-LIBTANAS merupakan situs resmi direktorat penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat direktorat jenderal pendidikan tinggi kementerian pendidikan dan 

kebudayaan untuk mengunggah proposal program kreativitas mahasiswa. Hal ini cukup 

memprihatinkan dibandingkan dengan mahasiswa Fakultas lain maupun mahasiswa dari Universitas 

lain yang sudah berulang-ulang memenangkan program kreativitas mahasiswa yang didanai oleh 

pemerintah melalui direktorat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat direktorat jenderal 

pendidikan tinggi kementerian pendidikan dan kebudayaan. 

 Untuk itu diperlukan suatu terobosan baru yang dapat menumbuhkan dam meningkatkan 

naluri kreativitas mahasiswa di FKIP Unika Santo Thomas SU. Metode tukar pikiran 

(brainstorming) merupakan metode yang efektif untuk memunculkan ide-ide kreatif mahasiswa. 

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Harianti (2014: 177) bahwa metode tukar pikiran 

(brainstorming) merupakan metode yang paling terkenal dan efektif untuk memunculkan berbagai 

ide tentang suatu masalah dalam waktu yang terbatas melalui peran serta para partisipan secara 

spontan. Metode brainstorming merupakan metode kelompok untuk mendapatkan berbagai ide dan 

solusi baru. Pada metode ini, peserta dalam kelompok dapat distimulasi agar memperlihatkan 

kreativitas yang lebih baik melalui pertemuan dengan orang lain, dan partisipasi dalam pengalaman-

pengalaman kelompok. 

Metode curah pendapat (brainstorming) adalah proses penyampaian sebanyak-banyaknya 

gagasan pemecahan suatu masalah secara bebas dan terbuka. Hal ini sebagaimana yang 

disampaikan oleh Fatmaryanti (2014: 3) bahwa metode brainstorming sesuai sebagai upaya untuk 

mengumpulkan pendapat/ide yang dikemukakan oleh seluruh anggota kelompok, baik secara 

individual maupun kelompok. Metode ini akan menghasilkan berbagai pendapat atau ide dari 

peserta, baik yang sama (atau saling mendukung) dan ide-ide yang berbeda (atau saling 

bertentangan). Sedangkan menurut Siregar (2014:6) bahwa brainstorming lebih mirip dengan 

diskusi di mana setiap individu dianggap punya kedudukan yang sama, sehingga setiap ide dari 

individual patut dijadikan pertimbangan, sesuai dengan konsep brainstorming ini bagaimana 

membuat ide ataupun pikiran lebih terbuka dikarenakan konsep visualisasi yang menarik. 

Dari hasil penelitian Masytoh (2010: 14) diperoleh bahwa penerapan model curah pendapat 

(brainstorming) mampu meningkatakan partisipasi dan ketermapilan sosial mahasiswa jika 

dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional lainnya. Selain itu hasil penelitian Siregar 

(2014:6) menunjukkan bahwa metode brainstorming merupakan metode yang paling efisien dari 

sisi waktu proses, karena metode tersebut menjelaskan bagaimana cara untuk menjaring sebanyak 
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mungkin ide-ide yang bisa dipertimbangkan guna dalam pengambilan keputusan. Begitu juga 

dengan hasil penelitian Harianti (2014:200) menunjukkan bahwa proses pembelajaran dalam model 

brainstorming telah memberikan pengalaman langsung maupun tak langsung. Pengalaman 

langsung, mahasiswa dapat mengekspresikan pikiran, perasaan, keinginan, harapan, dan 

imajinasinya terhadap berbagai masalah kehidupan nyata yang senantiasa muncul dalam kehidupan 

bermasyarakat.  

 Berdasarkan uraian di penelitian ini hanya berfokus kepada pengembangan kreativitas 

mahasiswa dengan menggunakan metode Brainstorming di FKIP Unika Santo Thomas SU dengan 

meneliti permasalahan: (a)Tingkat kreativitas mahasiswa FKIP Unika Santo Thomas SU masih 

rendah, (b) Upaya untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa FKIP Unika Santo Thomas SU masih 

rendah dan (c) Kemampuan membuat proposal mahasiswa FKIP Unika Santo Thomas SU masih 

rendah.  Dengan demikian Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran 

tentang pengembangan kreativitas mahasiswa dengan menggunakan metode brainstorming di FKIP 

Unika Santo Thomas SU.  

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian  

 Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka jenis penelitian ini tergolong 

penelitian eksperimen semu (quasi experiment). Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan metode 

kuasi eksperiment dengan kelas yang sudah ada. 

 

Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa FKIP Unika Santo Thomas SU. 

Adapun prosedur pengambilan subyek sampel dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 1 

berikut: 

 

 

                                                                                 

                                                                    

                                                                                           

                                           

Gambar 1.Proses Pengambilan Sampel Penelitian 

               

 Dari gambar 1 atas diperoleh bahwa yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 

program studi pendidikan matematika dan program studi pendidikan bahasa inggris. Secara acak 
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diperoleh program studi pendidikan matematika menjadi kelas eksperimen dan program studi 

pendidikan bahasa inggris menjadi kelas kontrol. 

 

Desain Penelitian 

 Pada kelas eksperimen pembelajaran menerapkan metode curah pendapat (Brainstorming) 

sedangkan kelas kontrol menerapkan metode tradisional. Rancangan yang digunakan dalm 

penelitian ini meiputi tiga tahapan, yaitu, (1) Tahap pengembangan perangkat pembelajaran dan 

instrument penelitian, (2) Tahap uji coba perangkat pembelajran dan instrumen penelitian, (3) 

Tahap pelaksanaan eksperimen. Setiap tahapan dirancang sedemikian sehingga diperoleh data yang 

valid sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian. 

 Desain dalam penelitian ini menggunakan kelompok kontrol pretes dan posttest yang 

dinyatakan dalam tabel 1 berikut: 

Tabel 1.Rancangan Penelitian 

Perlakuan Pre-tes Treatment Post-tes 

Brainstorming 

(Eksperimen) 

O X1 O 

Tradisional 

(Kontrol)  

O X2 O 

 

Keterangan: 

X1  = Metode Brainstorming 

X2  = Metode Tradisional  

O  = Pretes dan Postes 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Pemahaman  Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 

Rerata N-Gain yang merupakan gambaran peningkatan pemahaman Program Kreatifitas 

Mahasiswa (PKM) baik mahasiswa kelas eksperimen maupun kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel 

2berikut dan dalam bentuk diagram disajikan pada Gambar 2 dan Gambar 3 berikut:  

Tabel 2. Rerata Skor Pretes, Postes, Dan N-Gain Pemahaman Program Kreatifitas 

Mahasiswa (PKM) Kelas Eksperimen Dan Kelas Kontrol 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 N Min Max Mean Std.Dv 

Pretes Eksp. 20 45 57 50 3,97 

Postes Eksp. 20 103 129 117,8 5,82 

N.Gain Eksp. 20 ,40 ,56 ,483 ,039 

Pretes Kontrl 20 47, 63 53,7 3,70 

Postes Kontrl 20 64, 78 72 4,218 

N.Gain Kontrl 20 ,09 ,17 ,135 ,0237 

Valid N  20     
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Dari Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa pemahaman awal mahasiswa tentang Program 

Kreatifitas Mahasiswa (PKM) tidak jauh berbeda yaitu untuk kelas eksperimen  50,3 dan kelas 

kontrol 53,7. Setelah diberikan perlakuan pada kelas eksperimen, terjadi perbedaan rata-rata 

pemahaman Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) dan terjadi peningkatan. Mahasiswa yang 

berasal dari kelas eksperimen memperoleh rata-rata sebesar 117,8 (meningkat sebesar 0,48) 

sementara mahasiswa yang berasal dari kelas kontrol memperoleh rata-rata 72 (meningkat sebesar 

0,14). Secara umum diagram batang yang mendeskripsikan skor rata-rata pemahaman Program 

Kreatifitas Mahasiswa (PKM) sebagaimana disajikan dalam Tabel 2 dapat dilihat pada Gambar 2 

dan Gambar 3 berikut. 

 

Gambar 2. Rata-rata skor Pemahaman Program Kreatifitas Mahasiswa 

 (PKM) berdasarkan kelompok asal. 
 

 

Gambar 3. Diagram Mean dan std. Deviasi Pemahaman Program Kreatifitas Mahasiswa 

(PKM) Berdasarkan Kelompok Asal 
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Secara deskriptif ada beberapa kesimpulan yang berkenaan dengan pemahaman Program 

Kreatifitas Mahasiswa (PKM) yang dapat diungkap dari Tabel 2, Gambar 2 dan Gambar 3 yaitu: (a) 

Secara keseluruhan, rerata pretes pemahaman Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) yang berasal 

dari kelas eksperimen (50,3) terlihat lebih rendah dibandingkan dengan rerata pretes pemahaman 

Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) yang berasal dari kelas kontrol (53,7) atau kelompok 

eksperimen < kelompok kontrol. (b) Secara keseluruhan, rerata postes pemahaman Program 

Kreatifitas Mahasiswa (PKM)  yang berasal dari kelas eksperimen (117,8) terlihat lebih tinggi 

dibandingkan dengan rerata postes pemahaman Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM)yang berasal 

dari kelas kontrol (72) atau kelompok eksperimen > kelompok kontrol. (c) Secara keseluruhan, 

rerata N_Gain pemahaman Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) yang berasal dari kelas 

eksperimen (0,48) terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan rerata N_Gain pemahaman Program 

Kreatifitas Mahasiswa (PKM) yang berasal dari kelas kontrol (0,14) atau kelompok eksperimen > 

kelompok kontrol. 

Untuk mengetahui signifikansi kebenaran kesimpulan di atas perlu dilakukan perhitungan 

pengujian statistik. Adapun uji statistik yang digunakan adalah uji t untuk menguji perbedaan 

peningkatan pemahaman Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) yang berasal dari kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Deskripsi hasil analisisnya disajikan pada sub bab berikut ini.  

Peningkatan Pemahaman Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) yang Berasal Dari Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol. 

Sebelum melakukan uji tersebut, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas terhadap 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov 

Simirnov. Hasil rangkuman perhitungannya disajikan pada Tabel 3 berikut 

Tabel 3. Uji Normalitas Distribusi Data Pemahaman Program  

Kreatifitas Mahasiswa (PKM) 

 

  

 

 

                                                                         H0: Data Berdistribusi Normal 

Dari Tabel 3 diperoleh nilai Z Kolmogorov Smirnov berturut-turut   dan  dengan nilai 

asimtotik signifikansinya masing-masing sebesar  dan  untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol 

secara berurutan. Nilai asimtotik ini lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, sehingga hipotesis nol 

yang menyatakan bahwa distribusi dari kelompok data kelas eksperimen dan kelas kontrol berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal dapat diterima. 

Kelompok Data N  KS-Z Sig. Ho 

Kelas Eksperimen 20 0,48 0,80 0,54 Diterima 

Kelas Kontrol 20 0,14 0,61 0,85 Diterima 
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Selanjutnya, dilakukan uji signifikansi peningkatan pemahaman  Program Kreatifitas 

Mahasiswa (PKM) kedua kelompok mahasiswa. Adapun rumusan hipotesis statistik yang diuji 

adalah: 

Ho : Tidak ada peningkatan pemahaman Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) untuk kelas 

eksperimen dan kelas kontrol 

H1 : Ada peningkatan  pemahaman Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) untuk 

kelaseksperimen dan kelas kontrol 

Kriteria pengujian yang digunakan adalah: jika nilai Significance (Sig.) lebih besar dari α = 0,05, 

maka H0 diterima, dalam hal lainya, Ho ditolak. Hasil rangkuman perhitungannya disajikan pada 

Tabel 4 berikut.  

Tabel 4. Uji signifikansi Peningkatan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) Kelompok 

Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

 

Kelompok Data N  T Dk Sig. H0 

Eksperimen 20 0,48 10,91 39 0,00 Ditolak 

Kontrol 20 0,14 14,7 24 0,00 Ditolak 

H0 :Tidak ada peningkatan pemahaman Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) berdasarkan kelas baik kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol 
 

Dari Tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan kelompok asal mahasiswa significance 

(sig.) lebih kecil dari 0,05, sehingga Ho ditolak. Dengan demikian, ada peningkatan yang signifikan 

pemahaman Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) baik yang berasal dari kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol. Namun adanya perbedaan dengan ramalan perbedaan mengalami 

peningkatan itu harus dibuktikan dengan menggunakan uji statistik, yaitu uji-t. 

Perbedaan Peningkatan Pemahaman Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) Untuk Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol. 

Sebelum melakukan uji perbedaan tersebut, terlebih dahulu dilakukan uji homoginitas 

varians. Rangkuman hasil perhitungan disajikan pada Tabel 5 berikut. 

Tabel 5.Uji Homoginitas Varians Dari Lavene Terhadap Data N-Gain Pemahaman Program 

Kreatifitas Mahasiswa  (PKM) 
 

Levene Statistik Df1 Df2 Sig. H0 

0,746 1 23 0,397 Diterima 

            H0 : Tidak terdapat perbedaan varians antara pasangan kelompok data 

Dari Tabel 5 terlihat bahwa nilai signifikansi uji Lavene (0,746 ) sebesar dari 0,397. Nilai 

signifikansi tersebut lebih besar dari taraf signifikan 0,05, sehingga hipotesis nol yang menyatakan 

bahwa tidak terdapat perbedaan variansi antara pasangan kelompok data dapat diterima. Dengan 

kata lain kedua pasangan kelompk data memiliki varians yang homogen. Selanjutnya diajukan 

hipotesis untuk menguji perbedaan peningkatan pemahaman Program Kreatifitas Mahasiswa 
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(PKM) untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol menggunakan uji t. Rumusan hipotesis statistik 

yang diuji adalah: 

H0 :Tidak terdapat perbedaan rata-rata peningkatan pemahaman Program Kreatifitas 

Mahasiswa (PKM) untuk kelas eksperimen maupun kelas kontrol 

H1 :Rata-rata peningkatan kemampuan pemahaman Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) 

kelas eksperimen lebih baik secara signifikan dibandingkan dengan kelas kontrol. 

Kriteria pengujian yang digunakan adalah: jika nilai significance (sig.) lebih besar dari α = 

0,05, maka H0 diterima, dalam hal lainnya, H0 ditolak. Hasil rangkuman perhitungannya  disajikan 

pada Tabel 6 berikut. 

Tabel 6. Rangkuman Uji t Pemahaman Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) Kelompok 

Eksperimen Dan Kelompok Kontrol 

 

Kelompok Asal 

Mahasiswa 

Skor N-Gain Pemahaman Program Kreatifitas Mahasiswa 

(PKM) 

Perb.Rata-rata N-Gain T Sig. Ho 

1 0,48 > 0,14   17,77 0,00 Ditolak 

H0 : Tidak terdapat perbedaan rata-rata peningkatan pemahaman Program Kreatifitas 

Mahasiswa (PKM) yang berasal dari kelas eksperimen maupun kelas kontrol 

 

Dari Tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa significance (Sig.) adalah 0,00 lebih kecil dari  α = 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol yang menyatakan tidak terdapat perbedaan 

rata-rata peningkatan pemahaman Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) kelas eksperimen dengan 

kelas kontrol ditolak. Dengan kata lain terdapat perbedaan yang signifikan antara N-Gain kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan pada bagian terdahulu diambil kesimpulan 

yang berkaitan dengan pengembangan kreativitas mahasiswa dengan menggunakan metode 

brainstorming di FKIP Unika Santo Thomas SU bahwa secara keseluruhan, rerata N_Gain 

pemahaman Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) yang berasal dari kelas eksperimen (0,48) 

terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan rerata N_Gain pemahaman Program Kreatifitas 

Mahasiswa (PKM) yang berasal dari kelas kontrol (0,14) atau peningkatan pemahaman Program 

Kreatifitas Mahasiswa (PKM) kelompok eksperimen > kelompok kontrol. 

Saran 

Berdasarkan simpulan penelitian yang diuraikan di atas, dapat dikemukkan beberapa 

kesimpulan  sebagai berikut: (a) Sebaiknya penelitian dilanjutkan kembali dengan sampel yang 

sudah di kelompokkan berdasarkan jenis-jenis PKM, sehingga mahasiswa dapat lebih fokus 
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menyelesaikan satu ataupun dua jenis PKM yang akan diselesaikan. (b) Sebaiknya dosen harus 

lebih aktif lagi dalam pengembangan PKM di FKIP UNIKA St. Thomas SU. Hal ini karena sampai 

penelitian ini diselesaikan belum ada satupun PKM yang dihasilkan  FKIP UNIKA St. Thomas SU 

padahal PKM dapat membantu peningkatan akreditasi program studi yang ada di FKIP UNIKA St. 

Thomas SU.(c) Sebaiknya dirancang lagi program-program yang dapat meningkatkan PKM dan 

merumuskan SOP PKM sehingga dapat memotivasi dan menjadi panduan pembuatan PKM di FKIP 

UNIKA St. Thomas SU. 
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