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This study aimed to describe the creative thinking skills of students based on gender in
the application of gamification. This study was a descriptive study using a quantitative
approach. The study subjects consisted of 16 students consisting of eight women and
eight men. Gamification is the application of game elements in a non-game context. The
non-game context in this research was learning in the subject of the development of
chemistry learning media. The study instrument used in the form of observation sheets.
Creative thinking skills were measured using indicators of fluency, flexibility, originality,
and elaboration. The results showed that overall male students have higher creative
thinking skills than female students. Male students showed the ability to generate many
ideas (fluency) and the ability to produce ideas that varied (flexibility) was higher than the
ability of female students. The ability of female students to generate new ideas
(authenticity) was no different from the ability of male students. Female students can
develop or add ideas to produce ideas that are detailed (elaboration) higher than the
ability of male students. Among all indicators of creative thinking skills, indicators of
originality were included in the low category.
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterampilan berpikir kreatif mahasiswa
berdasarkan gender dalam penerapan gamifikasi. Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian berjumlah 16
mahasiswa terdiri dari delapan perempuan dan delapan laki-laki. Instrumen penelitian
yang digunakan berupa lembar observasi. Keterampilan berpikir kreatif diukur
Kata kunci
menggunakan indikator kelancaran (fluency), kelenturan (flexibility), keaslian (originality),
keterampilan berpikir kreatif;
dan elaborasi (elaboration). Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan
gender;
mahasiswa laki-laki memiliki keterampilan berpikir kreatif lebih tinggi dibandingkan
gamifikasi
mahasiswa perempuan. Mahasiswa laki-laki menunjukkan kemampuan menghasilkan
banyak ide (kelancaran) dan kemampuan menghasilkan ide yang bervariasi (kelenturan)
lebih tinggi dibandingkan kemampuan mahasiswa perempuan. Kemampuan mahasiswa
perempuan dalam menghasilkan ide yang baru (keaslian) tidak ada perbedaan dengan
kemampuan mahasiswa laki-laki. Mahasiswa perempuan memiliki kemampuan
mengembangkan atau menambahkan ide-ide sehingga dihasilkan ide yang rinci atau
detail (elaborasi) lebih tinggi dibandingkan kemampuan mahasiswa laki-laki. Adapun di
antara keseluruhan indikator keterampilan berpikir kreatif, indikator keaslian mendapat
skor paling rendah.
Sitasi: Mashami, A. R. (2019) Analisis Keterampilan Berpikir Kreatif Mahasiswa Berdasarkan Gender dalam Penerapan
Gamifikasi. Proceeding. The 1st National Conference on Education, Social Science, and Humaniora, 1(1), 1-6. doi:

PENDAHULUAN
Keterampilan berpikir kreatif merupakan salah satu keterampilan tingkat tinggi yang sangat
dibutuhkan oleh mahasiswa untuk memecahkan masalah, baik masalah dalam pembelajaran maupun
masalah sehari-hari. Sebuah keterampilan tidak bisa dimiliki begitu saja, namun harus melewati berkalikali pengasahan kemampuan sehingga kemampuan tersebut menjadi sebuah keterampilan. Menurut
Santrock (2011), keterampilan berpikir kreatif dapat dikembangkan melalui pembelajaran di kelas.
Termasuk dalam pembelajaran media pembelajaran kimia. Media pembelajaran kimia adalah salah satu
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mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa di Program Studi Pendidikan Kimia IKIP Mataram (Tim
Penyusun, 2018). Pembelajaran biasanya diawali dengan penyampaian teori yang berkaitan dengan
media pembelajaran dan proses pengembangannya. Mahasiswa harus mengembangkan sebuah media
pembelajaran sebagai hasil dari mata kuliah ini. Kondisi pembelajaran selama ini sudah dirancang untuk
melibatkan mahasiswa secara aktif. Namun, sebagian mahasiswa masih kurang terlibat dan tidak
menggunakan kemampuan berpikirnya dengan maksimal. Hal ini bisa terjadi karena motivasi mahasiswa
masih kurang. Motivasi belajar merupakan hal yang penting karena dapat menumbuhkan gairah, merasa
senang dan semangat untuk belajar. Motivasi terlihat dari keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas di kelas
seperti dorongan untuk melakukan sesuatu dalam usaha untuk mencapai tujuan belajar.
Gamifikasi dapat digunakan sebagai metode yang dapat meningkatkan motivasi, pencapaian,
dan keterikatan siswa (Kusumaa dkk, 2018). Gamifikasi adalah penggunaan unsur game ke dalam
konteks yang bukan game (Deterding et al., 2011). Tidak ada klasifikasi unsur game yang disepakati
bersama. Sebagai contoh, elemen permainan lencana yang populer dianggap sebagai pola desain
antarmuka game (Deterding et al., 2011), mekanik game (Zichermann & Cunningham, 2011), dinamika
permainan (Iosup & Epema, 2014), kemampuan motivasi (Hamari, Koivisto, & Sarsa, 2014), dan
komponen permainan contoh spesifik mekanika atau dinamika (Werbach & Hunter, 2012). Menurut Lee
& Hammer (2011), game dapat memberikan 3 keuntungan psikologi, yaitu kognitif, emosional dan social,
sehingga dapat meningkatkan motivasi pemain dalam mempelajari suatu game. Dengan gamifikasi,
siswa meningkatkan kebiasaan belajar mereka dan meningkatkan kemampuan mereka untuk
memecahkan masalah yang rumit tanpa bimbingan (Harrold, 2015).
Pembelajaran sebenarnya tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan bagi siswa, melainkan
berbagai aspek kehidupan lainnya, salah satunya keterampilan berpikir (Deterding et al., 2011). Salah
satu keterampilan berpikir yang sangat penting dimiliki mahasiswa adalah keterampilan berpikir kreatif.
Keterampilan berpikir kreatif merupakan kemampuan untuk melihat berbagai macam kemungkinan
penyelesaian terhadap suatu masalah (Potur & Barkul, 2009). Keterampilan berpikir kreatif merupakan
salah satu keterampilan berpikir tingkat tinggi yang sangat penting di pendidikan abad 21 (Suaidin, dkk
2014). Kreativitas penting bagi mahasiswa karena memungkinkan mereka untuk terlibat dalam pemikiran
yang berbeda secara subyektif. Mahasiswa bisa mengembangkan keterampilan yang akan terbawa
hingga dewasa, mengubah generasi masa depan dengan memberikan lebih banyak ruang untuk
penemuan dan pertumbuhan (Mossing, 2013).
Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan, peneliti menggunakan metode gamifikasi dalam
pembelajaran media pembelajaran kimia. Karakteristik keterlibatan ini menjadikan gamifikasi relevan
dengan konteks pendidikan tinggi, gamifikasi dapat dianggap sebagai solusi potensial untuk mendorong
keterlibatan mahasiswa melalui kegiatan pembelajaran yang lebih menarik dan lebih mudah diikuti
(Borges et al., 2014; Dicheva et al., 2015). Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis keterampilan
berpikir kreatif mahasiswa berdasarkan gender dalam penerapan gamifikasi. Gender menjadi perhatian
peneliti karena kajian gender dalam pembelajaran kimia tidak sebanyak bidang ilmu lain. Padahal hal ini
sangat penting untuk perbaikan proses belajar seterusnya, berkaitan dengan bagaimana pendidik
memberi perlakuan agar mahasiswa baik laki-laki maupun perempuan memperoleh ilmu dan
keterampilan yang sama.
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian
berjumlah 16 mahasiswa yang terdiri dari delapan mahasiswa laki-laki dan delapan mahasiswa
perempuan. Tidak semua mahasiswa perempuan dijadikan sampel karena disesuaikan dengan jumlah
mahasiswa laki-laki. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari perbedaan yang terlalu signifikan dari segi
jumlah. Adapun kemampuan mahasiswa laki-laki dan perempuan adalah sama berdasarkan pada data
perkuliahan sebelumnya. Sampel adalah mahasiswa yang menempuh mata kuliah pengembangan
media pembelajaran kimia. Setiap mahasiswa memiliki tugas membuat satu media pembelajaran selama
dua bulan. Adapun tahapan dalam membuat media pembelajaran tersebut adalah analisis kebutuhan,
analisis konsep kimia, perancangan, pembuatan, dan evaluasi. Instrumen penelitian terdiri dari lembar
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observasi yang digunakan untuk mengambil data keterampilan berpikir kreatif selama lima tahap
pembuatan media pembelajaran. Keterampilan berpikir kreatif diukur menggunakan empat indikator,
yaitu kelancaran (fluency), kelenturan (flexibility), keaslian (originality), dan elaborasi (elaboration). Data
selanjutnya dianalisis berdasarkan persentase hasil observasi dan wawancara. Data kemampuan
mahasiswa laki-laki dan perempuan lalu dibandingkan menggunakan uji perbedaan rata-rata dan secara
deskriptif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Unsur game yang diterapkan dalam pembelajaran kali ini meliputi aturan permainan, peringkat,
tantangan di setiap level, penghargaan, dan pengakuan komunitas. Mekanisme penerapan gamifikasi
dalam pembelajaran antara lain: 1) setiap mahasiswa merupakan pemain, 2) tahap pembuatan media
pembelajaran merupakan level permainan, jadi ada lima level permainan, 3) poin didapatkan jika pemain
bisa menyelesaikan tantangan pada setiap level, jumlah poin juga ditentukan berdasarkan kecepatan
penyelesaian level, 4) pemain dengan poin tertinggi di setiap level diumumkan pada leaderboard, 5)
pemenang permainan adalah pemain yang memperoleh poin tertinggi, 6) pemenang mendapatkan
hadiah.
Waktu yang dibutuhkan untuk meyelesaikan permainan adalah dua bulan. Selama permainan
berlangsung dilakukan observasi terhadap keterampilan berpikir kreatif mahasiswa. Rata-rata
keterampilan mahasiswa laki-laki sebesar 79,82 sedangkan keterampilan mahasiswa perempuan
sebesar 62,49. Data termasuk normal dan homogen seperti terlihat pada Tabel 1. Selanjutnya data
tersebut diuji menggunakan independent sample t-test dengan bantuan SPSS for Windows 23.0 dan
menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,001. Berdasarkan uji hipotesis diketahui bahwa keterampilan
berpikir kreatif antara laki-laki dan perempuan adalah tidak sama. Saat menilai pola aktivitas otak pada
laki-laki versus perempuan ketika terlibat dalam menyelesaikan sebuah tugas, ditemukan bahwa kedua
jenis kelamin melibatkan daerah otak yang berbeda dalam otak kiri. Area otak sepanjang anterior dan
posterior girus frontal inferior, korteks orbitofrontal lateral, dan gyrus temporal posterior tengah / inferior
lebih kuat terlibat dalam proses berpikir laki-laki dibandingkan dengan perempuan (Abraham et al., 2013).
Tabel 1. Data keterampilan berpikir kreatif mahasiswa berdasarkan gender
Kelompok
Mahasiswa
laki-laki
Mahasiswa
perempuan

Rata-rata
79,82

SD
2,62

62,49

3,24

Sig. (p)
0,001

α
0,05

Interpretasi
p<α

Kesimpulan
Ha diterima

Secara umum, keterampilan berpikir kreatif mahasiswa laki-laki lebih tinggi dibandingkan
keterampilan mahasiswa perempuan. Pada setiap level permainan atau tahap pembuatan media
pembelajaran, mahasiswa laki-laki selalu menjadi pemenang. Hasil temuan ini berbanding terbalik
dengan hasil penelitian Gunawan et al. (2018), pada pembelajaran fisika, siswa perempuan memiliki
keterampilan berpikir kreatif lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki. Hasil penelitian yang berbeda
ditunjukkan pada pembelajaran biologi, gender tidak berpengaruh terhadap keterampilan berpikir kreatif
siswa (Suprapto et al., 2018). Pada pembelajaran matematika, tidak terdapat perbedaan peningkatan
kemampuan berpikir kreatif siswa ditinjau dari gender (laki-laki, perempuan) baik siswa yang diajarkan
dengan pembelajaran pemecahan masalah maupun pada siswa yang diajarkan dengan pembelajaran
konvensional (Hodiyanto, 2013).
Keterampilan berpikir kreatif mahasiswa laki-laki dan perempuan secara lebih detail dianalisis
berdasarkan indikator (Gambar 1). Indikator pertama yaitu kelancaran (fluency) menunjukkan
kemampuan mahasiswa dalam menghasilkan banyak ide dalam membuat media pembelajaran.
Mahasiswa harus memikirkan media pembelajaran seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan dan
konsep kimia yang telah mereka analisis sebelumnya. Pada tahap perancangan, mahasiswa laki-laki
rata-rata mengusulkan lima jenis media pembelajaran, sedangkan mahasiswa perempuan rata-rata
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mengusulkan tiga jenis media pembelajaran. Selain itu, mahasiswa laki-laki berhasil menyelesaikan level
ini lebih cepat dibandingkan mahasiswa perempuan.
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Gambar 1. Data keterampilan berpikir mahasiswa laki-laki dan perempuan pada setiap indikator
Indikator kedua, kelenturan (flexibility) menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam
menghasilkan ide yang bervariasi. Saat membuat rancangan media pembelajaran, mahasiswa harus
mengusulkannya kepada dosen. Jika mahasiswa laki-laki mengusulkan lima jenis media pembelajaran,
maka kelima usulan tersebut berbeda satu-sama lain, seperti ular tangga, balok puzzle, amplop kuis, jam
kimia, dan bangun monopoli. Berbeda dengan mahasiswa perempuan, di antara ususlan media
pembelajarannya memiliki jenis yang hampir sama. Misalnya media yang prinsip penggunaannya seperti
permainan kartu domino, kartu remi, dan kartu uno. Ketiga jenis usulan tersebut memiliki satu kesamaan
yaitu penggunaan media kartu. Saat ditanya mengapa mengusulkan media yang hampir sama,
mahasiswa perempuan mengatakan mereka tidak memikirkan jenis media lain karena menurut mereka
walaupun jenis media sama (kartu) tetapi prinsip permainannya berbeda. Memang apa yang dikatakan
mahasiswa perempuan tidak salah, tetapi kurang bervariasi jika dibandingkan dengan usulan mahasiswa
laki-laki. Dalam pembelajaran matematika, siswa laki-laki dapat menemukan pola-pola jawaban yang
berbeda (kelenturan) lebih baik dibandingkan perempuan (Subarinah, 2013).
Indikator ketiga adalah keaslian (originality) yang dilihat dari kemampuan mahasiswa
menghasilkan ide yang baru. Kemampuan mahasiswa laki-laki dan perempuan menunjukkan
kemampuan yang sama pada indikator ini. Ide yang disampaikan merupakan pengembangan dan
adaptasi dari media pembelajaran yang sudah ada. Walaupun dengan sistem kompetisi dalam
gamifikasi, hal ini tidak dapat mendorong kemampuan menghasilkan ide baru. Berbeda dengan hasil
penelitian Subarinah (2013) siswa laki-laki menunjukkan indikator keaslian lebih baik dari siswa
perempuan pada pembelajaran matematika.
Elaborasi (elaboration) adalah indikator keempat yang terlihat dari kemampuan mahasiswa
mengembangkan atau menambahkan ide sehingga menghasilkan media pembelajaran yang lebih detail.
Kemampuan mahasiswa perempuan dalam hal ini lebih tinggi dibandingkan mahasiswa laki-laki. Ketika
mahasiswa diminta menjelaskan lebih detail mengenai rancangan media pembelajaran yang diusulkan,
mahasiswa perempuan bisa menjelaskan detailnya dengan baik.
Hasil penelitian dalam pembelajaran matematika lainnya adalah siswa laki-laki dan perempuan
memenuhi tiga indikator berpikir kreatif yaitu indikator kelancaran, keluwesan, dan keaslian, tetapi tidak
memenuhi indikator elaborasi (Nurmasari dkk, 2014).
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan gamifikasi dalam
pembelajaran dapat mempengaruhi keterampilan berpikir kreatif mahasiswa laki-laki lebih tinggi
dibandingkan mahasiswa perempuan. Mahasiswa laki-laki menunjukkan kemampuan menghasilkan
banyak ide (kelancaran) dan kemampuan menghasilkan ide yang bervariasi (kelenturan) lebih tinggi
dibandingkan kemampuan mahasiswa perempuan. Kemampuan mahasiswa perempuan dalam
menghasilkan ide yang baru (keaslian) tidak ada perbedaan dengan kemampuan mahasiswa laki-laki.
Mahasiswa perempuan memiliki kemampuan mengembangkan atau menambahkan ide-ide sehingga
dihasilkan ide yang rinci atau detail (elaborasi) lebih tinggi dibandingkan kemampuan mahasiswa lakilaki. Adapun di antara keseluruhan indikator keterampilan berpikir kreatif, indikator keaslian mendapat
skor paling rendah.
SARAN
Kemampuan mahasiswa dalam menghasilkan ide baru dalam membuat media pembelajaran
sangat rendah yang ditunjukkan oleh indikator keaslian mendapat skor paling rendah. Oleh karena itu,
perlu diterapkan metode pembelajaran lain yang dapat meningkatkan kemampuan tersebut.
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