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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memotivasi mahasiswa dalam mengikuti mata 

kuliah Pembelajaran Kelas Rangkap melalui strategi Lateral Thinking Skill. Jenis 

penelitian adalah Penelitian Tindakan dengan subyek adalah mahasiswa semester 3 

sebanyak 35 mahasiswa. Pengumpulan data menggunakan angket motivasi dalam bentuk 

pre test dan post test. Penelitian dilaksanakan pada mata kuliah Pembelajaran Kelas 

Rangkap Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Penelitian dilaksanakan 

sebanyak delapan kali pertemuan yang terbagi dalam dua siklus. Hasil penelitian 

dijumpai pada siklus pertama mahasiswa yang mempunyai motivasi tinggi sebanyak 16 

mahasiswa atau sekitar 45%. Pada siklus kedua mengalami peningkatan mahasiswa yang 

mempunyai motivasi tinggi sebesar 19 mahasiswa atau sekitar 54%. 

 

Kata kunci: lateral thinking skill, motivasi, Pembelajaran Kelas Rangkap 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to motivate the students in following the 

multigrade learning class by Lateral Thinking Skill Strategy. The type of research is 

action research and the subject is third semester students consist of 35 students. Data 

collection using motivation questionare in the form pre test and post test. The research 

conducted in Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo in multugrade learning subject. This 

study was conductes eight times meeting divided into two cycle. The result of this 

research is found in the first cycle of highly motivated student as much as 16 students or 

about 45%. In the second cycle experienced a high motivated student increase of 19 

student ora about 54% 

 

Keywords: lateral thinking skill, motivation, multigrade learning 

 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar sebagai pendidik calon guru SD membekali 

mahasiswa dengan mata kuliah yang menjadi ciri dari Sekolah Dasar pada umumnya. Salah 

satu ciri kurikulum di PGSD UNIVET BANTARA Sukoharjo adalah adanya mata kuliah 
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Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR). Mata kuliah Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR) adalah 

mata kuliah yang membekali mahasiswa calon guru SD dengan kemampuan untuk 

menggabungkan dua tingkatan kelas yang berbeda dengan satu pembelajaran. Mata kuliah ini 

menargetkan mahasiswa mampu menyusun silabus yang dikembangkan dengan cara 

menggabungkan dua silabus dari dua tingkatan kelas yang berbeda.  

Mata kuliah PKR seringkali mengalami hambatan dalam pencapaian target yang 

diharapkan dikarenakan tidak adanya motivasi dari mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-

tugas yang diberikan oleh dosen. Salah satu strategi yang digunakan oleh dosen adalah 

dengan menggunakan strategi Lateral Thinking Skill. Strategi Lateral Thinking Skill menjadi 

salah satu alternative dosen untuk memotivasi mahasiswa menyelesaikan tugas pada mata 

kuliah Pembelajaran Kelas Rangkap, karena strategi ini akan mengubah pola berfikir siswa 

yang biasanya berfikir urut.  

Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Pembelajaran Kelas Rangkap seringkali 

dijumpai masih ada yang belum maksimal dalam mengikutinya. Hal tersebut ditandai dengan 

sering terlambatnya mahasiswa mengumpulkan tugas. Motivasi mahasiswa yang mengikuti 

mata kuliah Pembelajaran Kelas Rangkap masih rendah. Motivasi merupakan istilah umum 

yang menunjukkan pada pengaturan tingkah laku individu yang mendorong dalam diri untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan (Wayan Ardhan, 1985:165). 

Motivasi mengikuti perkuliahan Pembelajaran Kelas Rangkap akan ditingkatkan 

menggunakan strategi Lateral Thinking Skill. Penggunaan strategi ini menjadi salah satu 

alternative karena melibatkan setiap individu untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan 

pola pikir mereka. Motivasi demikian disebut dengan motivasi eksternal yaitu motivasi yang 

berasal dari luar diri individu. Motivasi ekternal adalah dorongan dari luar diri untuk 

mencapai tujuan-tujuan belajar yang diharapkan. Sumadi Suryabrata (2000:240) berpendapat, 

bahwa motivasi eksternal adalah motif-motif yang berfungsinya karena adanya rangsangan 

dari luar diri.  

Motivasi yang kurang dalam diri mahasiswa ditandai dengan seringnya mahasiswa 

terlambat menyelesaikan tugas yang diberikan dari dosen. Selain itu mahasiswa juga 

seringkali terlambat mengikuti perkuliahan. Tugas seringkali hanya dikerjakan seadanya yang 

menyebabkan nilai mahasiswa tidak mendapatkan nilai maksimal. Motivasi inilah yang 

seharusnya ditingkatkan sehingga mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dengan hasil yang 

maksimal. 
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Strategi Lateral Thinking Skill ditandai dengan ketidakurutan berfikir mahasiswa 

ketika menghadapi permasalahan. Lateral thinking skill dikembangkan oleh Edward de Bono 

(1985) dan dikenal dengan istilah Lateral Thinking Skill. Salah satu metode yang digunakan 

dalam strategi ini adalah metode yang mengaktifkan pola berfikir dengan cara horizontal dan 

vertikal. Dua pola berfikir ini yang akan membantu mahasiswa untuk dapat berfikir bebas 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi 

Pola berfikir mahasiswa akan diacak oleh dosen, disesuikan dengan minat mahasiswa 

terhadap permasalahan yang dikemukakan di kelas. Pengacakan pola pikir ini ditandai dengan 

ketidakurutan penyampaian apa yang dipikirkan mahasiswa terhadap permasalahan. 

Kemampuan mahasiswa menyampaikan pendapat akan dieksplorasi secara mendalam. 

Eksplorasi secara mendalam melalui pertanyaan pancingan yang membutuhkan mahasiswa 

berfikir di luar konsep yang dari apa yang telah mereka pelajari. Jawaban yang diberikan oleh 

mahasiswa sebagai bentuk pola berfikir dalam menghadapi masalah. 

Lateral thinking skill adalah kemampuan untuk berfikir out of the box as it is 

sometimes referred to in business, to use your inspiration and imagination to solve problems 

by looking at them from unexpected perspectives (Kenny, 2006). Kemampuan berfikir lateral 

akan digunakan untuk memancing pola pikir mahasiswa dalam menghadapi masalah di mata 

kuliah Pembelajaran Kelas Rangkap. Pendapat diatas menjelaskan bahwa kemampuan berfikir 

lateral adalah menggunakan pola pemikiran kita dari berbagai sudut pandang lintas bidang 

ilmu untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Pemikiran out of the box mengharuskan 

mahasiswa mampu menggunakan kecepatan berfikir dan pemikiran lintas bidang ilmu secara 

bersamaan. Kecepatan berfikir dalam lintas bidang ilmu akan menjadi kelebihan penggunnaan 

strategi ini. 

Berpikir lateral bersifat generatif yang berartinya kecakapan berpikir dapat 

dikembangkan dengan cara membuka cakrawala berpikir yang lebih luas dengan mencari 

alternatif-alternatif pemecahan suatu masalah dengan keluar dari kebiasaan berpikir vertikal 

yang lebih bersifat selektif (Parjono,1999:128). Tujuan berpikir bukanlah untuk menjadi 

benar, tetapi untuk menjadi efektif. Berpikir lateral adalah suatu sikap atau pendirian pikiran. 

Terdapat teknik-teknik yang spesifIk yang dapat dipergunakan seperti halnya dalam berpikir 

logis. Teknik yang digunakan dalam strategi Lateral Thinking Skill adalah teknik berfikir 

datar dan melompat. Teknik berfikir datar dan melompat adalah teknik memahami bentuk 

pertanyaan dengan benar dan melompat adalah membayangkan dirinya ada didalam 

permasalahan tersebut. 
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Berfikir secara lateral akan membantu mahasiswa dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapi ketika nanti sudah menjadi guru SD sebenarnya. Keuntungan mahasiswa 

menggunakan strategi berfikir lateral adalah mahasiswa nantinya dapat mengambil keputusan 

dengan cepat dan mengefektifkan pemikirannya. Berfikir lateral sama halnya dengan berfikir 

logis, yaitu berfikir dengan cara yang paling mendasar untuk menyelesaikan masalah yang 

ada. Tujuan berfikir lateral adalah mengefektifkan pola pemikiran mahasiswa dan 

memaksimalkan kemampuan berfikirnya disesuaikan dengan kondisi permasalahan yang ada. 

Berfikir lateral membutuhkan imajinasi yang masuk akal dan cepat. Seringkali 

mahasiswa berimajinasi namun tidak cepat dan kadang tidak masuk akal. Dosen berusaha 

membangkitkan imajinasi masuk akal mahasiswa melalui strategi Lateral Thinking Skill di 

setiap perkuliahan Pembelajaran Kelas Rangkap. Imajinasi yang masuk akal ini diharapkan 

dapat meningkatkan motivasi mahasiswa mengikuti perkuliahan Pembelajaran Kelas 

Rangkap. 

Tujuan yang diharapkan adalah mahasiswa dapat termotivasi dalam menyelesaikan 

tugas dari mata kuliah Pembelajaran Kelas Rangkap. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

memotivasi mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah Pembelajaran Kelas Rangkap melalui 

strategi Lateral Thinking Skill. Melihat tujuan di atas maka dapat dibuat pertanyaan adakah 

perbedaan penggunaan strategi Lateral Thinking Skill dalam memotivasi mahasiswa 

mengikuti kuliah Pembelajaran Kelas Rangkap? 

 

METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas, dengan subyek adalah mahasiswa 

PGSD semester 3 kelas 3A di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo tahun 

akademik 2017/2018. Pengumpulan data menggunakan angket motivasi mahasiswa sebelum 

dan setelah menggunakan strategi Lateral Thinking Skill pada awal dan menjelang akhir 

perkuliahan. Jumlah subyek sebanyak 35 mahasiswa. Analisis data menggunakan analisis 

deskriptif. Penelitian dilaksanakan pada bulan September-November 2017 sebanyak 8 kali 

pertemuan yang dibagi dalam 2 siklus dengan peningkatan motivasi sebesar 60%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing siklus dengan 

jumlah pertemuan sebanyak empat kali. Empat pertemuan masing-masing telah menggunakan 

strategi Lateral Thinking Skill dengan pola tes lisan dan tertulis yang berbeda-beda. Pada 
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pertemuan pertama siklus pertama diadakan pre test motivasi mahasiswa. Pada pertemuan 

terakhir siklus kedua diadakan post test untuk mengetahui sejauh mana peningkatan motivasi 

mahasiswa mengikuti perkuliahan Pembelajaran Kelas Rangkap. 

Hasil Penelitian ini adalah didapatnya perbedaan motivasi dari sebelum menggunakan 

dan setelah menggunakan strategi Lateral Thinking Skill. Sebelum menggunakan strategi 

Lateral Thinking Skill didapat data rata-rata nilai motivasi mahasiswa pada angka 60 dengan 

prosentase 40%. Pada siklus pertama penggunaan strategi Lateral Thinking Skill, diperoleh 

hasil mahasiswa yang mempunyai motivasi tinggi sebanyak 7 mahasiswa atau sebesar 20%, 

motivasi seddang sebanyak 12 mahasiswa (24%) dan motivasi rendah sebanyak 16 

mahasiswa (45%). Rata-rata motivasi pada siklus pertama adalah 31%.  

 Sebelum pelaksanaan siklus kedua diadakan perbedaan tindakan dari siklus 

sebelumnya yaitu perbaikan terhadap cara belajar mahasiswa. Hasil yang diperoleh bahwa 

cara belajar mahasiswa nampak ada perubahan ditandai dengan tepat waktunya mereka 

mengumpulkan tugas yang diberikan dosen. Hasil siklus kedua adalah dijumpai mahasiswa 

yang mempunyai motivasi tinggi meningkat menjadi 19 mahasiswa (54%), motivasi sedang 

sebanyak 14 mahasiswa (40%) dan motivasi rendah sebanyak 2 mahasiswa (6%). Peningkatan 

motivasi tinggi terlihat namun belum mencapai hasil yang diharapkan oleh peneliti karena 

hanya berkisar pada angka 54%. 

 Motivasi tinggi pada siklus pertama yaitu pada angka 45% kemudian meningkat 

menjadi 54% pada siklus kedua, masih belum maksimal. Kurang maksimalnya peningkatan 

ini dikarenakan tidak terbiasanya mahasiswa dengan strategi yang digunakan. Strategi Lateral 

Thinkin Skill membutuhkan kecepatan dalam menjawab permasalahan dan berfikir yang bisa 

melibatkan segala lintas bidang ilmu dalam satu satuan waktu. Hanya sedikit mahasisa yang 

mampu berfikir dengan cepat dan melibatkan bidang ilmu lain secara cepat. 

 Kekurangan ini memperlihatkan bahwa perlunya latihan berulang kepada mahasiswa 

untuk cepat menjawab dengan menerapkan pemikiran lintas bidang ilmu. Pemikiran lintas 

bidang ilmu dan kecepatan dalam bertindak menjadi indikator bahwa strategi Lateral 

Thinking Skill berhasil diterapkan dalam pembelajaran. Mahasiswa yang masih mempunyai 

motivasi rendah ditandai dengan masih terlambatnya mereka mengumpulkan tugas dari dosen 

dan belum menggunakan pemikiran lintas bidang ilmu. Mahasiswa yang mempunyai motivasi 

sedang ditandai dengan tepat waktunya mereka mengumpulkan tugas dan sudah 

menggunakan pemikiran lintas bidang ilmu, namun hanya dua bidang ilmu saja. Mahasiswa 
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yang mempunyai motivasi tinggi ditandai dengan tidak terlambatnya mengumpulkan tugas 

dan sudah menggunakan lebih dari dua bidang ilmu dalam menyelesaikan permasalahan. 

 Perbaikan yang dilakukan dosen dari siklus pertama menuju ke siklus kedua adalah 

memvariasi pertanyaan pancingan yang memotivasi mahasiswa. Pertanyaan pancingan 

sebenarnya sudah memotivasi mahasiswa untuk menjawab, namun mereka kurang cepat 

dalam memberikan jawaban. Pemikiran lintas bidang ilmu menjadi kendala yang harus 

dihadapi mahasiswa karena mereka tidak terbiasa menggunakan penggabungan minimal dua 

bidang ilmu secara bersamaan. Pemikiran lintas bidang ilmu secara bersamaan menandakan 

bahwa mahasiswa sudah dapat berfikir secara horisontal dan generatif. 

 

KESIMPULAN  

Strategi Lateral Thinking Skill menjadi salah satu alternatif meningkatkan motivasi 

mahasiswa mengikuti mata kuliah Pembelajaran Kelas Rangkap. Peningkatan dari siklus 

pertama kesiklus kedua sebesar 9%, padahal hasil yang diharapkan peningkatan sebesar 10%. 

Kekurangan ini menunjukkan bahwa strategi Lateral Thinking Skill belum berhasil digunakan 

sepenuhnya dalam Pembelajaran Kelas Rangkap. Sebaiknya mahasiswa sering dilatih untuk 

berfikir cepat dan menggunakan lintas bidang ilmu dalam berfikir sehingga hasil belajar 

menjadi lebih maksimal.   
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